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A 332/2014-es állami támogatási rendszer, bérköltségek finanszírozása az új 
beruházásoknál 
 

 Pályáztató: Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: induló vállalkozások, aktív vállalkozások, kkv-k, nagyvállalatok 

 A program célja: regionális fejlesztés legalább 100 munkahelyet teremtő beruházások révén, a vállalkozások aktív részvételének 

ösztönzése a régiók közötti gazdasági szakadék csökkentésében és a román gazdaság fellendítésében. 

 Támogatható tevékenységek: új munkahelyek létrehozásával finanszírozható 2 éven keresztül a bérköltség; az összegeket 
támogatások formájában kapják, az állami költségvetésből.  

 Megpályázható összeg: maximum 37,5 millió euró 

 Az önrész mértéke: 50% 

 Benyújtási határidő: 2023. dec. 31. 

 További információk: https://www.finantare.ro/schema-de-ajutor-de-stat-332-2014-prin-care-sunt-finantate-cheltuielile-cu-
salariile-pentru-investitiile-noi-a-fost-redeschisa.html 
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SMEs Growth program:  Utazási támogatás, III. felhívás 
 
 Pályáztató:  Innovation Norway 

 Pályázhatnak: Jogszerűen létrehozott romániai KKV-k vagy nagyvállalatok, amelyeknek maximum 25% tulajdonjoga állami, állami vagy magán vállalatok 
Norvégiából. 

 A program célja: A program célja innovatív zöld, kék vagy IKT technológiák/termékek, eljárások és megoldások fejlesztésének és alkalmazásának támogatása.  

 Támogatható tevékenységek: Utazási költségek, olyan pályázatok keretében, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak ahhoz, hogy jogosultak legyenek a 
költségek megtérítésére: - A projektnek legalább egy romániai és egy norvég partner szervezetből kell állnia; - A projekteket a romániai KKV Növekedési program 
három érdeklődési körének egyikében kell kidolgozni; -A pályázónak be kell mutatnia, hogy rendelkezik támogatható projektötlettel, és hogy részt kíván venni 
akár támogatóként, akár olyan kétoldalú (norvég) partnerként, amely további feladatokat lát el a projektben; -Az utazást annak a szervezetnek kell 
megvalósítania, amelynek a támogatást odaítélték. 

 Megpályázható összeg: 1.200 euro/ vállalkozás (a keretösszeg: 50.000  euro) 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: A benyújtás folyamatos, a pénzügyi keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022.  október 31-ig. 

  További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/SMEsGrowthRomaniaTS/; https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/travel-grants-for-
cooperation-between-norway-and-poland/ 
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Új finanszírozás 5-10 millió euró értékben a romániai kkv-knak, az Európai Unió által 
támogatott befektetési alapon keresztül 
 
 

 Pályáztató: BlackPeak Capital befektetési vállalkozás 

 Pályázhatnak: Dinamikus kkv-k Romániából, Bulgáriából, Szlovéniából, Horvátországból és Szerbiából 

 A program célja: A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 5-10 millió eurós tőkefinanszírozást szerezhetnek egy részvénycsomag fejében egy új 
befektetési alapon keresztül. Az új befektetési alapot az Európai Unió pénzügyi intézményein keresztül támogatja. 

 Támogatható tevékenységek: A befektetési alap partnerség kialakítására összpontosít a régió sikeres vállalkozóival, akiknek „ambíciójuk van 
világszínvonalú vállalatok fejlesztésére az innováció, a szerves növekedés és beszerzések révén”. A BlackPeak Capital általános ágazati 
megközelítést alkalmaz, előnyben részesíti az információtechnológiát, a hiányágazatokban való termelést, az üzleti szolgáltatásokat, az orvosi 
szolgáltatásokat és a fogyasztói termékeket. A befektetési alap a bukaresti irodán keresztül finanszírozást tud biztosítani a romániai vállalatok 
számára. 

 Megpályázható összeg:   5-10 millió euró  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: - 

 További információk: https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/finantari-imm-romania-fond-investitii-uniunea-europeana.htm 
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RONIN multifinanszírozási platform 
 
 Pályáztató: A RONIN befektetési platform 

 Pályázhatnak: startupok és cégek 

 A program célja: A Ronin finanszírozás a különböző területeken tevékenykedő vállalkozók támogatása üzleti ötleteik kidolgozásában. A Ronin ugyanakkor egyéni 
befektetőknek kínál lehetőséget arra, hogy 100 eurós küszöbértékű befektetésekkel szálljanak be a vállalkozásokba. 

 Támogatható tevékenységek: A Ronin csapata független értékelési táblázat alapján kiválasztja a potenciális cégeket, amelyek eddig nem fértek hozzá befektetési 
alapokhoz, támogatja őket az adománygyűjtő kampány előkészítésében, és eljuttatja azokat a befektetőkhöz. 

 Megpályázható összeg: 100 eurós küszöbértékű befektetések  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: nincs meghatározva 

 További információk: https://weronin.com/?fbclid=IwAR3Oyc3An665grNJ4lS2S68eP7r-PvvvO7UbT5yL1Vpl6Rl60fIldzkjVyY 
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KKV-alap:  szellemi tulajdonjog- utalványok 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Az EU valamelyik tagállamában letelepedett kis- és középvállalkozások (kkv-k). 

 A program célja: A program az európai kkv-k támogatását célozza szellemi tulajdonaik mozgósításában azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos költségeikhez. Ezzel a pénzügyi támogatással azt remélik, hogy a gazdasági válságon áteső kkv-k kedvét veszik szellemi tulajdonuk 
és/vagy védelmük költségeinek csökkentésétől. Tekintettel a szabadalmak magas költségeire és a kkv-k korlátozott pénzügyi forrásaira, az akció célja az is, hogy 
pénzügyi támogatást nyújtson a kkv-knak bizonyos szabadalmakkal kapcsolatos költségek fedezésére.  

 Támogatható tevékenységek: A KKV-alap keretében a finanszírozás szellemi tulajdon-utalványok kétféle formájában valósul meg: 1. UTALVÁNY: IP Scan – IP Pre-
Diagnostic audit szolgáltatások (IPPDA); Védjegyek és formatervezési minták védelme az EU-ban (országos, regionális és uniós szinten); Nem uniós védjegyek és 
formatervezési minták oltalma. 2. UTALVÁNY: Szabadalmi díjak az országos szabadalmak védelméért. Az utalványok nem visszamenőleges hatályúak, az utalvány 
megszerzése előtt elvégzett tevékenységek költségei nem téríthetők vissza. 

 Megpályázható összeg: 1. utalvány - Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tevékenységek: 1500 euró. 2. utalvány - Szabadalmak: 750 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Folyamatos benyújtás, heti értékeléssel, legkésőbb 2022.12.16-ig 

 További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022/ 
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A gazdaságra jelentős hatást gyakoroló beruházások ösztönzését célzó állami támogatási program 
 
 Pályáztató: Románia kormánya a Pénzügyminisztériumon keresztül, a 807/2014 Kormányhatározat alapján 

 Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező induló vagy már működő vállalkozások, kkv-k és nagyvállalatok egyaránt 

 A program célja: Az állami támogatási program támogatja a csúcstechnológiás tárgyi eszközökbe való kezdeti beruházásokat a magas hozzáadott értékű 
termékek megvalósítására, függetlenül a kedvezményezett vállalkozások méretétől. 

 Támogatható tevékenységek:  Állami támogatásban részesülhetnek a vállalkozások, a Pénzügyminisztérium költségvetéséből, vissza nem térítendő összegek 
formájában, az elszámolható kiadásokhoz kapcsolódóan. Elszámolható költségek: építmények és alapberendezések költségei, az immateriális javak költségei. 

 Megpályázható összeg:  Az állami támogatás maximális mértéke, amelyben egy vállalkozás a Központi régióban részesülhet: 37,5 millió euró 

 Az önrész mértéke: 50% 

 Benyújtási határidő: 2023. december 31. 

 További információk: https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141  



    KKV pályázati figyelő 

9 9 

A 2021-2027-es programozási időszak projektportfóliójának elkészítése az intelligens szakosodás területén, 
a Központi régióban 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, Technikai Segítségnyújtás Operatív Program 2014-2020 AP 1, OS 1.1, 1.1.1. és a 88/2020 sürgősségi 

kormányrendelet. 

 Pályázhatnak: Mikrovállalkozások; Kis és közepes vállalkozások; A köztük létrejött partnerségek. 

 A program célja: A regionális szereplők támogatása az Intelligens Szakterület stratégiai projektjeinek előkészítésében a 2021-2027 közötti időszakban történő 
finanszírozás érdekében, ezzel is gyorsítva a kiutalt források felhasználásának folyamatát. 

 Támogatható tevékenységek: Autó- és mechatronikai ipar; • Repülési ipar; • Agrár-élelmiszeripar; • Könnyűipar; • Erdészet, fafeldolgozó és mobil ipar; • IT és 
kreatív iparágak; • Orvosi és gyógyszerészeti ágazat; • Turizmus; • Fenntartható épített környezet; A stratégia a következő öt átívelő témát is tartalmazhatja: 1. 
Fenntartható gazdaság; Együttműködésen alapuló gazdaság; körkörös gazdaság; Helyi értékláncok; 2. Orvosi technológiák; 3. Megelőző és helyreállító 
gyógyászat; 4. Ipari modernizáció; A gyártási folyamatok modernizálása új technológiák révén; Új termék fejlesztés; Új prototípus-készítési és tesztelési 
technológiák; 5. Energia az épített környezetben. 

 Megpályázható összeg: Maximum 200 000 euró 

 Az önrész mértéke:  50% 

 Benyújtási határidő: 2022. december 31. 

 További információk: http://regio-adrcentru.ro/modificare-ghid-si-centru/ 
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A 2021-2027-es finanszírozási időszak projektportfóliójának elkészítése az intelligens szakosodás területén, 
a Központi Régióban (POAT 2014-2020 és a 88/2020 OUG, AP 1, OS 1.1, 1.1.1. akció) 
 
 Pályáztató: Az Európai Unió és Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Mikrovállalkozások; kis és közepes vállalkozások; a köztük létrejött partnerségek. 

 A program célja: A regionális szereplők támogatása az intelligens szakterület stratégiai projektjeinek előkészítésében a 2021-2027 közötti időszakban történő 
finanszírozás érdekében, ezzel is felgyorsítva a kiutalt források felhasználásának folyamatát. 

 Támogatható tevékenységek:  • Autó- és mechatronikai ipar • Repülési ipar • Agrár-élelmiszeripar • Könnyűipar • Erdészet, fafeldolgozó és mobilipar • IT és 
kreatív iparágak • Orvosi és gyógyszeripari ágazat • Turizmus • Fenntartható épített környezet A stratégia az alábbi öt átfogó témát is tartalmazza: 1. 
Fenntartható gazdaság, Együttműködésen alapuló gazdaság; körkörös gazdaság; Helyi értékláncok 2. Orvosi technológiák 3. Megelőző és helyreállító medicina 4. 
Ipari modernizáció, Gyártási folyamatok modernizálása új technológiákkal; Új termék fejlesztés; Új prototípus-készítési és tesztelési technológiák 5. Energia az 
épített környezetben. 

 Megpályázható összeg:  Maximum 200 000 euró.  

 Az önrész mértéke: A csekély összegű (de minimis) állami támogatás 100%-os arányú; Az állami támogatáshoz való hozzáféréshez a kedvezményezettnek a 
projekt elszámolható értékének legalább 50%-ának megfelelő önrészt kell biztosítania. 

 Benyújtási határidő: 2022. december 31. 

 További információk:  http://regio-adrcentru.ro/modificare-ghid-si-centru/  
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Pénzügyi támogatás az új, ágazatokon és régiókon átívelő digitális gyártási értékláncok ösztönzésére 
 
 Pályáztató: MIND4MACHINES  

 Pályázhatnak: A gyártó kkv-k digitalizálási projektjeire vonatkozó javaslatokat egy technológiai szolgáltató kkv-nak, vagy a komplex megoldásokra több 
technológiai szolgáltató KKV-ból álló iparági partnerségnek kell benyújtania. A határokon átnyúló partnerségeket határozottan ösztönzik. 

 A program célja: Innovatív ICT (TRL 5-7) alapú megoldások fejlesztése a feldolgozóipar számára. A digitális megoldás/ok (TRL 8-9) bemutatása és fejlesztése az 
ipari piacon.  

 Támogatható tevékenységek: A MIND4MACHINES nyílt pályázatokon kapott támogatásokon felül a nyertes KKV-k személyre szabott üzleti gyorsító támogató 
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.  

 Megpályázható összeg:  Egyéni pályázók esetén legfeljebb 60 000 EUR.  Több jelentkező esetén 120 000 euróig. 

 Az önrész mértéke:  Minimum 20% 

 Benyújtási határidő: - 

 További információk: https://www.finantare.ro/mind4machines-apel-de-finantare-dedicat-dezvoltarii-testarii-si-comercializarii-de-solutii-digitale-de-
automatizare-si-robotica-pentru-industria-prelucratoare.html 
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Women TechEU 
 
 Pályáztató: Horizon Europe, Európai Innovációs ökoszisztéma alprogram 

 Pályázhatnak: A Women TechEU olyan, rendkívül innovatív startupokat céloz meg, amelyeket nők alapítottak, vagy társ-alapítanak, és akik a beadás 
időpontjában felsővezetői pozíciót (vezérigazgató, technikai vezető vagy ezzel egyenértékű személy) töltenek be a vállalatban.  

 A program célja: A pályázat támogatja a női vezető szerepet a deep tech iparban, hogy igazságosabb, befogadóbb és virágzó innovációs ökoszisztémákat építsen 
Európában. 

 Támogatható tevékenységek: Az üzleti modell korszerűsítése, az üzleti terv és a növekedési stratégia frissítése, partnerek és befektetők megtalálása, piaci 
érvényesítés stb. 

 Megpályázható összeg:  Egyéni pénzügyi támogatásként, 75 000 EUR összegben; mentorálás és coaching. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: Október 4. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02 
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Termelői csoportok létrehozása az agrárszektorban 
 

 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, PNDR 9.1 alintézkedés 

 Pályázhatnak: Mikro-, kis- és közepes vállalkozások 

 A program célja: A jogszabály szerint elismert mezőgazdasági termelői csoportok létrehozásának és adminisztratív működésének 
ösztönzése. 

 Támogatható tevékenységek: - A csoportokhoz tartozó termelők termelésének és termékeinek piaci igényekhez igazítása; - A 
termékek közös marketingje, ideértve az értékesítésre való felkészítést, az értékesítés központosítását és a nagykereskedelmi vevők 
ellátását; - A termelési információkra vonatkozó közös szabályok megállapítása, különös figyelmet fordítva a betakarításra; - A 
termelői csoportok által végzett egyéb tevékenységek: pl. értékesítési és marketinges készségek fejlesztése, az innovációs 
folyamatok megszervezése és elősegítése. 

 Megpályázható összeg: A támogatást a termelői csoport által forgalmazott termelés értékének százalékában adják meg az alábbiak 
szerint: Az első évben – 10%, a 100.000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül; A második évben – 8%, a 100 000 euró/év 
maximális összeg túllépése nélkül; A III. évben – 6%, a 100 000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül; A negyedik évben – 5%, a 
100 000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül; Az ötödik évben – 4%, a 100 000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül. 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: október 18. 

 További információk:  
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol 
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Üzleti fejlesztő program 
 

 Pályáztató: Audi és Techstars 

 Pályázhatnak: A mobilitás területén innovatív üzleti ötletekkel rendelkező európai vállalkozók 

 A program célja: Az Audi és a Techstars mobilitás-technológiai üzleti ötletekkel rendelkező európai vállalkozókat keres, 
mentorálásra és finanszírozásra. 

 Támogatható tevékenységek: A mobilitás területén innovatív üzleti ötletekkel rendelkező európai vállalkozók beiratkozhatnak a 
német Audi autóóriás és a Techstars amerikai üzleti akcelerátor által indított programba, ahol képzéshez, mentoráláshoz, ipari és 
pénzügyi kapcsolatokhoz juthatnak. A kiválasztott vállalkozók egy akcelerációs programban vesznek részt, amely 2023 januárja és 
márciusa között zajlik Berlinben, hibrid formátumban (fizikai és online). 

 Megpályázható összeg: A 3 hónap alatt a programban résztvevők: - havi 2000 euró (összesen 6000 euró) juttatásban részesülnek, 
valamint mentorálásban a Audi és Techstars szakembereivel, - képzésben, kapcsolatépítésben hasonló vállalkozókkal és a vezető 
autóipari szereplőkkel. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. november 1. 

 További információk: https://www.finantare.ro/audi-si-techstars-cauta-antreprenori-europeni-cu-idei-de-afaceri-tech-pentru-
mobilitate-sa-le-ofere-mentorat-si-finantare.html 
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Kisléptékű támogatási rendszer 
 

 Pályáztató: Norvég és EGT-támogatások 

 Pályázhatnak: Romániában jogi személyként bejegyzett kkv-k; jogi személyként bejegyzett non-profit szervezetek (a 26/2000. 
számú OG és/vagy a 21/1924. törvény szerint) 

 A program célja: A romániai vállalkozások versenyképességének növelése az ipari zöld újítás, az IKT és a kék növekedés 
érdeklődésre számot tartó területeien. 

 Támogatható tevékenységek: Képzés, tanácsadás, mentorálás; tanulmányutak, workshopok, szemináriumok, konferenciák, 
események a tapasztalatok/bevált gyakorlatok megosztására; üzleti közvetítői rendezvények; a fejlesztési feltáráshoz közvetlenül 
hozzájáruló megvalósíthatósági tanulmányok, adatgyűjtés, elemzés; kétoldalú tevékenységek romániai vállalkozások és az 
adományozó államok vállalkozásai között; kommunikációs tevékenységek. 

 Megpályázható összeg: Minimum 10 000 euró - maximum 200 000 euró. 

 Az önrész mértéke: A projekttámogatás intenzitása függ a nyújtott állami támogatás típusától, a projekt jövedelmezőségétől, a 
pályázó pénzügyi kapacitásától és a Szabályzat rendelkezéseiben foglalt egyéb olyan elemektől, amelyek az adott projektre 
vonatkoznak. 

 Benyújtási határidő: 2022. október 20. 

 További információk: https://eeagrants.org/currently-available-funding/ro-innovation-small-grants-scheme-development-
business-skills 
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IMM INVEST ROMÁNIA 
 
 Pályáztató: Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Gazdasági szereplők 

 A program célja: A program célja a vállalkozói környezet támogatása, elősegítve a kkv-k finanszírozáshoz jutását egy vagy több beruházási 
hitelhez vagy forgótőke-hitelhez/hitelkerethez való hozzáféréssel, amelyet az FNGCIMM a román állam nevében és számlájára garantál, a 
Pénzügyminisztérium közvetítésével. 

 Támogatható tevékenységek: Az állami támogatás az IMM INVEST ROMÁNIA program keretében nyújtott hitelek értékének 80, illetve 
90%-os kezességvállalása, legfeljebb 800 000 eurónak megfelelő lejben vállalkozásonként. 

 Megpályázható összeg: A kedvezményezett által igénybe vehető hitelek maximális értéke beruházási projekteknél 10 millió lej, forgótőke 
esetében maximum 5 millió lej. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022.09.15-2022.12.31 

 További információk: https://www.imminvest.ro/ 
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IMM PROD 
 
 Pályáztató: Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Gazdasági szereplők 

 A program célja: Az IMM PROD célja, hogy állami garanciát nyújtson az igényelt finanszírozás összegének 90%-áig, hogy biztosítsa a 
likviditást és finanszírozza a kis- és középvállalkozások – beleértve az induló vállalkozásokat is – városi beruházásait. 

 Támogatható tevékenységek: a) berendezések és gépek beszerzése; b) telek vásárlása, rendezése; c) termelőcsarnokok beszerzése/ 
építése; d) berendezések, szoftverek beszerzése, tanácsadás a KKV-k digitális átalakulásához; e) a saját fogyasztásra energiát előállító 
berendezések: napelemek, biogáz állomások, újrahasznosító állomások beszerzése; f) forgótőke finanszírozása nyersanyag-, anyag- és 
árukészletekhez és egyéb működési költségekhez, a termelési tevékenységet nyitni/fejleszteni/diverzifikálni szándékozó vállalatok 
számára; g) egyéb befektetési kölcsönök vagy  részvények vásárlására fordított kiadások refinanszírozása. 

 Megpályázható összeg: A kedvezményezettnek nyújtott finanszírozás maximális értéke nem haladhatja meg az 5 000 000 lejt forgótőke 
finanszírozására szolgáló kölcsönök/hitelkereteknél, illetve 10 000 000 lej beruházási hiteleknél, 90%-os maximális garanciaszázalék 
mellett. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022.09.15-2022.12.31 

 További információk: https://www.fngcimm.ro/imm-prod-componenta-imm-invest-plus 
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Élelmiszeripari és építőipari kkv-knak nyújtott támogatás beruházásokra 
 
 Pályáztató: Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 

 Pályázhatnak: KKV-k - mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások 

 A program célja: a reziliencia helyreállítása, a válság okozta hatások enyhítésének támogatása a COVID-19 világjárvány kapcsán 

 Támogatható tevékenységek: a) a meglévő termelőkapacitásokhoz kapcsolódó épületek korszerűsítése/ felszerelése/ 
közműcsatlakoztatása/ energiahatékonysági fejlesztése, valamint olyan, a termelési infrastruktúrához kapcsolódó egyéb költségek, 
amelyekhez nem szükséges építkezési engedély beszerzése a hatályos konkrét jogszabályoknak megfelelően; b) a termelési 
tevékenységhez szükséges berendezések, gépek, speciális bútorok, informatikai eszközök beszerzése, ideértve az energiahatékonyságot 
fejlesztő, valamint a meglévő termelési kapacitások bővítéséhez/diverzifikálásához szükséges egyéb ilyen jellegű kiadásokat. A potenciális 
kedvezményezettek 2022. szeptember 28-tól, az előregisztrációs időszaktól kezdődően iratkozhatnak be az IMMRECOVER felületre, a 
dokumentumok elkészítésére. 

 Megpályázható összeg: a regionális állami támogatás összege 50 000 euró és 500 000 euró között lehet, a 2021-es pénzügyi évben elért 
forgalom legfeljebb ötszöröse 

 Az önrész mértéke: 30% – 60% középvállalkozások, illetve 25%-50% mikrovállalkozások és kisvállalkozások esetében, régiótól függően; 

 Benyújtási határidő: A pályázati felhívás megjelenése és a projektjavaslatok benyújtása az IMMRECOVER alkalmazásban 2022. október 7-
től várható. A felhívás 2022. október 13-án 23:59:59-kor zárul. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29549/a-fost-publicat-ghidul-final-pe-apelul-poc-4-1-1-bis-dedicat-imm-
urilor-din-industria-alimentara-si-sectorul-constructiilor-depunerea-incepe-in-octombrie 
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Pályázati felhívás turisztikai célú projektek támogatására 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: A pályázatokat olyan transznacionális konzorciumoknak kell benyújtania, amely megfelelnek az alábbi feltételeknek: - legalább öt (5) és 
legfeljebb nyolc (8) szervezet legalább öt (5) különböző jogosult országból. - legalább két (2) vállalkozástámogató szervezet két (2) különböző jogosult 
országból; - legalább egy (1) desztináció-menedzsment szervezet (DMO), amely a konzorcium számára a turisztikai ökoszisztéma mélyreható ismereteit 
és a helyi ökoszisztéma felépítésének képességét biztosítja, a tanulságok terjesztőjeként szolgálva. Ha egynél több DMO vesz részt, azoknak különböző 
országokból kell származniuk; - legalább egy (1) jogi személy, amely bizonyítottan képes tudásátadásra és kkv-képzésre, például egyetem, képzési 
központ vagy kutatóközpont; - legalább egy (1) jogi személy, amely bizonyítottan kommunikációs és terjesztési szakértelemmel rendelkezik, és amelyet 
a konzorcium rendelkezésére bocsát. 

 A program célja: A felhívás fő célja a turisztikai szektorban tevékenykedő kkv-k versenyképességének növelése; a kkv-k zöld és digitális átállására való 
képességeik erősítése, valamint az innováció, a rugalmasság, a fenntarthatóság és a minőség ösztönzése az idegenforgalmi láncérték mentén. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás általános és specifikus céljainak elérése érdekében a transznacionális konzorciumoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a következő három fő tengely szerepel a pályázataikban: 1. A tényállások, a tanulságok és a legjobb gyakorlatok; 2. Kapacitásépítés a kkv-k számára; 3. 
Kapacitásfejlesztés a helyi turisztikai ökoszisztémák számára. 

 Megpályázható összeg: 2.000.000 - 4.000.000 EUR/projekt. 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: 2022. november 30.  

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29584/pana-la-4-milioane-de-euro-pentru-redresarea-ecosistemului-turistic 
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Az Interreg Duna Transznacionális Program első felhívása 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: - Helyi, regionális, országos közintézmények/közjogi szervek; - Nemzetközi szervezetek; - Magán szervezetek (non-profit 
szervezetek és vállalkozások). Minden projektben legalább három projektpartnernek kell részt vennie, a programterület három különböző 
országából  (vezető partner és legalább két projektpartner). 

 A program célja: A program pénzügyi támogatást nyújt olyan transznacionális projektekhez, amelyek hozzájárulnak egy innovatívabb, 
fenntarthatóbb és szociálisabb Duna-régió kialakításához. A program az Európai Unió területi együttműködési céljának megfelelően készült. A 
program egyedisége abban rejlik, hogy platformot kínál a stratégiai területeken folytatott együttműködéshez az EU-tagállamok és a Duna-régió 
EU-n kívüli országai között. 

 Támogatható tevékenységek: Finanszírozási prioritások: PA 1: Versenyképesebb és intelligensebb Duna régió, PA 2: Zöldebb, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású Duna-régió, PA 3: Szociálisabb Duna Régió, PA 4: Jobb együttműködési kormányzás a Duna régióban”. A projektek magukban 
foglalhatnak olyan tevékenységeket, mint a stratégiák, tanulmányok és működési tervek kidolgozása és végrehajtása, kapacitásépítési 
tevékenységek, promóciós tevékenységek, eszközök fejlesztése, szolgáltatások kialakítása, transznacionális stratégiai koncepciók által javasolt 
beruházások előkészítése és fejlesztése, beleértve a kis léptékű infrastrukturális beruházásokat is. A további tevékenységek magukban 
foglalhatják a hálózatépítést és az információcserét, de nem önálló tevékenységként. A projektek által javasolt tevékenységeknek fontolóra kell 
venniük a kelet és nyugat közötti, az EU-s és nem uniós partnerországok, a vidéki-városi egyenlőtlenségek leküzdését. A projektek időtartama 30 
hónap lehet. 

 Megpályázható összeg: Az első felhívás teljes költségvetése 91.753.091,38 EUR.  

 Az önrész mértéke: 2%  

 Benyújtási határidő: 2022 .november 21.  

 További információk: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call 
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A vállalkozások energiahatékonyságát célzó pályázati kiírás 
 
 Pályáztató: Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM)  

 Pályázhatnak: Vállalkozások  

 A program célja: A Nagy infrastruktúra Operatív Programon keresztül megvalósuló intézkedések támogatják a vállalkozói szektort az 
energiafüggetlenség elérésében az épületekre és az ipari építményekre/szolgáltatásnyújtásra, valamint a megújuló forrásokból saját fogyasztásra 
történő zöldenergia-termelést. 

 Támogatható tevékenységek: 1. Állami támogatás a kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalkozások támogatására az ipari épületek és 
melléképületek, valamint a kiegészítő építmények vállalati szintű energiahatékonyságának javítására. 2. Állami támogatás a megújuló 
energiaforrásokból, saját fogyasztásra történő energiatermelésre. 3. De minimis támogatás a vállalati szintű energiahatékonyságra 

 Megpályázható összeg: 50.000 eur - 500.000 eur 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 1. Állami támogatás a kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalkozások támogatására az ipari épületek és 
melléképületek, valamint a kiegészítő építmények vállalati szintű energiahatékonyságának javítására: október 26. 2. Állami támogatás a 
megújuló energiaforrásokból, saját fogyasztásra történő energiatermelésre: november 1.  3. De minimis támogatás a vállalati szintű 
energiahatékonyságra: október 27.  

 További információk: https://www.finantare.ro/poim-ghidurile-solicitantului-pentru-masurile-de-500-de-milioane-de-euro-dedicate-eficientei-
energetice-pentru-mediul-de-afaceri.html 


