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Fenntartható energiagazdálkodási cselekvési alap (OUG 158/2020) 
 
 Pályáztató: Románia kormánya 

 Pályázhatnak:  területi közigazgatási egységek Románia szegényes / fejletlen régióiból 

 A program célja: Hozzájárulás a fenntartható energiagazdálkodás támogatásához a romániai szegény / fejletlen településeken, az önkormányzati 
infrastruktúra javításával, az energiahatékonyság és a megújuló energiák kapacitásának bővítésével és a hozzá kapcsolódó tudatosság növelésével. 

 Támogatható tevékenységek: A program keretében finanszírozható beruházási célkitűzéseknek a következő konkrét területek legalább egyikébe kell 
tartozniuk: • középületek hőrehabilitációja, • távfűtés, • energiaellátás, beleértve a megújuló energiaforrásokat, • közvilágítás, • tömegközlekedés, • 
várostervezés. 

 Megpályázható összeg: Változó. 

 Az önrész mértéke:, 15% 

 Benyújtási határidő: 2025. december 31. 

 További információk: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 
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Start ONG 
 

 Pályáztató: A Kaufland Románia és az Act for Tomorrow Egyesület 

 Pályázhatnak: Civil szervezetek és alapítványok; Közintézmények az alábbi területeken: oktatás (óvodák, iskolák, középiskolák), gyermek/idős központok, állami szociális 
étkezdék; Informális/kezdeményező csoportok. 

 A program célja: A program fő célja, hogy a civil szervezeteket, informális/kezdeményező csoportokat, intézményeket ösztönözze az olyan társadalmi felelősségvállalási 
projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek a közösségeik fejlődéséhez vezetnek. 

 Támogatható tevékenységek: Fő témakörök: Oktatás: Digitalizált iskolák a jövőért, Biztonságos és felszerelt iskolák a jövőért,: Az iskola udvarának újradíszítése, Az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, Hozzáférés az oktatáshoz minden gyermek számára, Az iskolai tananyag gazdagítása, Tanári készségek, Nemformális oktatás; a területhez 
tartozó egyéb projekttípusok. Szociális: Start a fogyatékkal élőknek, Start a vidékieknek, Start a kisebbségieknek, Start az időseknek, Start a hajléktalanoknak, Start a 
családon belüli erőszak áldozatai nőknek és gyermekeknek, Start a HIV-vel élőknek, a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Egészség: Health Equipment; Kezdje el az 
egészségmegelőzést!; Érzelmi egészség; Egészséges és tájékozott nőkért; Sport mindenkinek!;  Egészséges életmód; Higiéniát mindenkinek!; Innováció az egészségügyben; 
a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Környezet: Ökológiai nevelés; A környezet védelme; Alternatív közlekedés; Zöld Start zóna; A természeti katasztrófák elleni 
küzdelem; Műanyag nélkül, Környezvédelmi tájékoztatás; Biodiverzitást; Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem; Innováció a környezetben; a területhez tartozó egyéb 
projekttípusok. Kulturális: Kultúra mindenkinek; Románia színesben, Innováció a kultúrában; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. 

 Megpályázható összeg: I. küszöbérték, legfeljebb 1000 euró értékben; II. küszöbérték, 1000 és 5000 euró közötti értékkel; küszöb III, 5000 és 10000 euró közötti értékkel. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  2022 decemberéig, minden hónap 1. napján 9:00-tól kezdődően. A projekt értékelése havonta, a benyújtás sorrendjében történik. 

 További információk: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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Kétoldalú Kapcsolatok Alapja 
 
 Pályáztató: a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium mint a 2014-2021 közötti EGT-támogatások programgazdája 

 Pályázhatnak: Bármely állami vagy magánszervezet, nem kormányzati szervezet, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jogi személy az adományozó államokból 
(Norvégia, Izland, Liechtenstein) vagy a kedvezményezett államból (Románia), amely megfelel a következő feltételeknek: - Romániában vagy valamelyik 
adományozó államban jogi személyként van bejegyezve; - tevékenységét a  RO-Környezetvédelmi Program érdekeltségi területein végzi; - a fenti kategóriák 
egyikébe tartozik. 

 A program célja: Az együttműködés erősítése és a kölcsönös ismeretek bővítése az intézmények, magán- vagy állami szervezetek között egyrészt Romániában, 
másrészt Norvégiában, Lichtensteinben vagy Izlandon. Az ökoszisztémák ökológiai állapotának javítása és a szennyezés és más emberi tevékenységek 
előrehaladott hatásainak csökkentése, az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozással szembeni sebezhetőség csökkentése. 

 Támogatható tevékenységek:  A donor államok és a kedvezményezett államok közötti kétoldalú kapcsolatok erősítését célzó tevékenységek. A támogatható 
költségek típusai mind a romániai, mind a donorállamokból származó pályázók esetében: az utazási költségek átalányösszegben biztosítottak. Az utazási 
átalányösszeg tartalmazza a szállítási, szállás- és ellátási költségeket (beleértve az étkezést, a helyi közlekedést, az utasbiztosítást, a telefonhívásokat, a deviza 
jutalékokat, a viteldíj különbözeteit). 

 Megpályázható összeg: A rendelkezésre álló teljes költségvetés 50 000 euró. 

 Az önrész mértéke: 0%  

 Benyújtási határidő: A rendelkezésre álló keret kimerüléséig, legkésőbb 2023. szeptember 16-ig 

 További információk: http://www.mmediu.ro/articol/apel-deschis-open-call-apel-de-propuneri-pentru-aplicatii-fondul-pentru-relatii-bilaterale/3599 
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Energiatermelés megújuló forrásokból 
 
 Pályáztató: Románia kormánya, 112/ 2022.  sz. Sürgősségi rendelet  

 Pályázhatnak: Helyi érdekű közszolgáltatásokért felelős hatóságok, kereskedelmi társaságok.  

 A program célja: A megújuló forrásokból származó energiatermelés  támogatása. 

 Támogatható tevékenységek: Az oktatási, egészségügyi közszolgáltatások, valamint a lakosság hőenergia-ellátásának költséggazdálkodása. 

 Megpályázható összeg:  Saját fogyasztásra szánt támogatás: 500 000 - 5 millió euró; az energia értékesítését lehetővé tevő projektek: 5 millió és 15 
millió euró között. 

 Az önrész mértéke:  Nincs meghatározva 

 Benyújtási határidő: A program meghirdetése 2022 szeptemberében várható. 

 További információk: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257613 
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A leromlott ökoszisztémák helyreállítása 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, POIM 4.1 

 Pályázhatnak: Köztulajdonban lévő országos erdőtröszt kezelői/tulajdonosai, köztulajdonban lévő felszíni vizek kezelői/tulajdonosai, köztulajdonban 
lévő állandó gyepek kezelői/tulajdonosai, köztulajdonban lévő barlangok kezelői/tulajdonosai 

 A program célja: A természetvédelmi területeken kívül elhelyezkedő leromlott ökoszisztémák (erdők, ökológiai folyosók stb.)  helyreállítása és a 
nyújtott szolgáltatások fenntartása. 

 Támogatható tevékenységek: Erdei ökoszisztémák és a nyújtott szolgáltatások helyreállítása, Tavi és folyóvízi ökoszisztémák és a nyújtott 
szolgáltatások helyreállítása, Gyepek ökoszisztémáinak és a nyújtott szolgáltatásoknak a helyreállítása, Barlangi ökoszisztémák és a nyújtott 
szolgáltatások helyreállítása és karbantartása. 

 Megpályázható összeg:  Maximum 10 000 000 euró/projekt 

 Az önrész mértéke: Változó  

 Benyújtási határidő: 2022. október 31. 

 További információk: https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406 
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Védett természeti területekre és a korábbi projektekben nem érintett közösségi jelentőségű fajokra 
vonatkozó kezelési tervek/védelmi intézkedéscsomagok/cselekvési tervek kidolgozása 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, POIM 4.1 

 Pályázhatnak: Védett Területek Országos Ügynöksége, A védett terület igazgatásáért/gazdálkodásáért felelős struktúra, környezetvédelmi és/vagy 
természetvédelmi tevékenységgel rendelkező civil szervezetek (egyesületek és alapítványok), környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi  
tevékenységgel rendelkező kutatóintézetek/egyetemek/múzeumok, központi/ helyi hatóságok/ egyéb struktúrák a központi/ helyi hatóságok 
koordinációjában/alárendeltségében. 

 A program célja: A biológiai sokféleség védelmének és megőrzési fokának növelése, valamint a leromlott ökoszisztémák helyreállítása. 

 Támogatható tevékenységek: Védett természeti területekre (ideértve a tengeri környezetben találhatókat is) és a közösségi jelentőségű fajokra 
vonatkozó kezelési tervek/védelmi intézkedéscsomagok/cselekvési tervek kidolgozása (az 57/2007. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alapján) 

 Megpályázható összeg:  Maximum  5 000 000 euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2022. október 31. 

 További információk: http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-
masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/ 
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Digitalizált hulladékgyűjtő szigetek építése 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, PNRR  2022/C3/S/I.1.b 

 Pályázhatnak: Municípiumi és városi szinten szervezett közigazgatási-területi egységek (beleértve azok alegységeit/kerületeit is). 

 A program célja: A program digitalizált hulladékgyűjtő szigetek (konténerkészlet) kialakítását támogatja, a következő szelektíven gyűjtött 
hulladékáramokhoz: papír- és kartonhulladék, műanyag- és fémhulladék, üveghulladék, biológiailag lebomló hulladék, háztartási hulladék, a 
digitalizált hulladékgyűjtő szigetek és adatkezelők működtetéséhez szükséges szoftverplatform fejlesztése, népszerűsítési tevékenységek a 
beruházások ismertetésére, valamint a "fizess azért, amit kidobsz" elv tuatosítása érdekében. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázó az alábbi típusú digitalizált hulladékgyűjtő szigetek közül választhat: 1. típus: Föld feletti sziget 5 db, 
egyenként 1,1 köbméteres konténerrel, 2. típus: 5 db helyhez kötött föld feletti konténerből álló sziget, 3. típus: Földalatti sziget egyedi 
konténerekkel. Minden digitalizált hulladékgyűjtő szigethez 200 belépőkártyát biztosítanak. A további kártyák vásárlása a kedvezményezett 
felelőssége. 

 Megpályázható összeg:  Kedvezményezettenként legfeljebb 15 millió euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2022.11.14., 23.59 

 További információk: https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/apeluri-proiecte/ 
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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: 202  .november 21.  

 További információk: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call 



    KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő 

11 11 

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 


