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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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A Horizon 2020 részvétel díjazása 
 

 Pályáztató: Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: A Horizon 2020 pályázatain nyert projekteket végrehajtó román állami vagy magánjogi kutatószervezetek 

 A program célja: hatóságok és közintézmények átláthatóságának, etikájának és integritásának növelése; Románia nemzetközi 
ismertségének növelése a kutatás és innováció területén; a nemzeti KFI-rendszer megerősítése az európai kiválósági kutatás terén 
folytatott együttműködés erősítésével; a projektek minőségének javítása romániai résztvevőkkel a Horizont 2020 programban; a 
romániai intézmények nemzetközi finanszírozású projektekben való részvételének fenntarthatóságának növelése; a külső 
finanszírozás részarányának növelése a nemzeti kutatási és fejlesztési kiadások teljes összegében 

 Támogatható tevékenységek: a kutatási tevékenységek támogatása pl. személyzeti költségek, a logisztikai költségeket, a 
konferencián való részvételt stb. A finanszírozást az egyetem vagy az az Intézet kapja, amely az Európai Bizottság által finanszírozott 
projektet lebonyolítja. A javasolt tevékenységeknek a Horizon 2020 Program keretében szervezett új versenyeken való részvételre 
vonatkozó intézményi kapacitás tartós megerősítéséhez kell vezetniük. 

 Megpályázható összeg: - 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  Folyamatos 

  További információk: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020 
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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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De minimis támogatási program a körforgásos gazdaságra való átálláshoz 
 
 Pályáztató: Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Cégek, egyesületek és alapítványok. 

 A program célja: Vállalkozások támogatása a körforgásos gazdaságra való átállás de minimis támogatási rendszerének létrehozásával. 

 Támogatható tevékenységek: Italgyártás, papírgyártás, textilipar, kohászat, bútoripar, gyógyszeripar stb. A támogatható tevékenységi területek teljes listája 
az Útmutató 1. számú mellékletében található. 

 Megpályázható összeg: 15 000 és 200 000 euró között 

 Az önrész mértéke: 15% 

 Benyújtási határidő: 2023. január 31. 

 További információk: http://www.economie.gov.ro/schema-ajutor-de-minimis-pentru-economia-circulara 
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Európai Vállalkozói Régió díj  
 
 Pályáztató: Régiók Európai Bizottsága 

 Pályázhatnak: A pályázaton részt vehetnek az EU-tagállamok régiói, beleértve a községeket és a városokat, valamint a jogi személyiséggel rendelkező 
határokon átnyúló területeket, például EGTC-ket és eurorégiókat. 

 A program célja: Az Európai Vállalkozói Régió (EVR) díj olyan projekt, amely minden évben kitüntet legfeljebb három kiemelkedő és innovatív 
vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkező uniós térséget, függetlenül azok méretétől, gazdagságától és hatásköreitől.  

 Támogatható tevékenységek: A leginkább hiteles, előremutató és ígéretes tervet kidolgozó térségek megkapják az Európai Vállalkozói Régió (EVR) címet a 
következő évre. 

 Megpályázható összeg: - 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2023. március 29. 

 További információk: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-
region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020 
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Európai finanszírozás kapacitásépítésre 
 
 Pályáztató: Az Európai Tanács Innovációs és KKV-k Végrehajtó Ügynöksége (EISMEA) 

 Pályázhatnak: EU-tagállamok vagy harmadik országok bármely állami vagy magánszervezete (például helyi/megyei vagy regionális közigazgatási szervek, 
non-profit szervezetek, kutatóközpontok, kereskedelmi kamarák, kkv-k, induló vállalkozások, innovációs ügynökségek, klaszterek, egyetemek, technológiai 
központok stb.), EGTC-k és nemzetközi szervezetek. 

 A program célja: Kapacitásépítés az Interregionális Innovációs Beruházási Kereten belül 

 Támogatható tevékenységek: Kapacitásépítő intézkedések, beleértve az ökoszisztémák építését és összekapcsolását, projektek, programok és politikák 
koordinálását és hálózatépítését, a beruházási projektek azonosításának támogatását. 

 Megpályázható összeg: 500 000 és 1 500 000 EUR/projekt 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2023. március 16. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2022/call-fiche_i3-2022-cap2b_en.pdf 


