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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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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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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  
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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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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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Szociális gazdaság KKV-k és vállalkozók környezetbarátabbá tétele 
 

 Pályáztató: Európai Innovációs Tanács és KKV-k Végrehajtó Ügynöksége 

 Pályázhatnak: A pályázatokat a következő feltételeknek megfelelő pályázókból álló konzorciumnak kell benyújtania: - legalább hat független szervezet 
minimum három különböző jogosult országból; - minimum egy szociális gazdasági közvetítő a konzorciumban részt vevő minden egyes ország esetében; - 
legalább egy és legfeljebb két uniós szinten működő támogató szervezet. 

 A program célja: A transznacionális és ágazatközi együttműködésnek, valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása a kkv-k és vállalkozók 
fenntartható növekedésének lehetővé tétele érdekében a szociális gazdaságban, az ökológiai átmenet tekintetében; a szociális gazdasági kkv-k személyzete 
és vezetése kapacitásának és készségeinek megerősítése működésük környezetbarátabbá tétele a fenntartható termékek és szolgáltatások fejlesztése 
érdekében. 

 Támogatható tevékenységek: Transznacionális és ágazatközi együttműködések és a bevált gyakorlatok cseréje; a szociális gazdasági kkv-k személyzete és 
vezetése kapacitásának és készségeinek növelése tevékenységeik környezetbarátabbá tétele, valamint fenntartható termékek és szolgáltatások fejlesztése 
érdekében; fenntartható alternatívák és innovatív megoldások kidolgozása kapacitásépítés, inkubáció és üzleti gyorsítás, tanácsadó szolgáltatások valamint 
coaching révén; a szociális gazdaság szervezetei, másrészről a mainstream vállalkozások, a tudományos élet és a hatóságok közötti együttműködés. A 
projektek időtartama 24 és 36 hónap között lehet. A felhívásról tájékoztatót szerveznek 2022. december 12-én, melynek középpontjában a felhívás politikai 
hátterével és technikai és pénzügyi rendelkezéseivel kapcsolatos általános információk, valamint a jelentkezési folyamat részletei állnak. 

 Megpályázható összeg: 750 000 - 1 000 000 euró/projekt 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: 2023. február 14., 17:00:00 CET. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30042/apel-de-proiecte-dedicat-inverzirii-antreprenorilor-si-imm-urilor-din-economia-
sociala 
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KKV-k digitalizálása 
 

 Pályáztató: Beruházások és Európai Projektek Minisztériuma 

 Pályázhatnak: Romániai székhellyel rendelkező KKV-k 

 A program célja: A támogatás célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) digitalizálásának támogatása, amely a későbbiekben hozzájárulhat a 
versenyképesség növeléséhez, elősegítve ezen vállalkozások innovációját és új működési formáiknak kialakítását. 

 Támogatható tevékenységek: IKT hardver vásárlása; technológiai folyamatokhoz szánt automatizálási és robotikai berendezések beszerzése, digitális 
megoldásokkal integrálva; Szoftveralkalmazások/licencek fejlesztése és/vagy adaptálása, beleértve az RPA szoftverautomatizálási megoldásokat, illetve 
Robotic Process Automation; blokklánc-technológiák beszerzése; mesterséges intelligencia rendszerek vásárlása, gépi tanulás, kiterjesztett valóság, virtuális 
valóság; bemutató weboldal vásárlása; felhő- és IoT-szolgáltatások beszerzése; az IKT-eszközöket használó személyzet képzése; tanácsadás/elemzés a kkv-k 
számára szükséges műszaki megoldások azonosítására stb. 

 Megpályázható összeg: A támogatás 100 000 euróig terjedhet. 

 Az önrész mértéke:  10% 

 Benyújtási határidő: A projekteket 2023. február 1. és március 30. között lehet benyújtani. 

 További információk: https://energie.gov.ro/pnrr-calendarul-centralizator-si-sinteza-apelurilor/ 
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Villamosenergia-tároló kapacitások fejlesztése 
 
 Pályáztató: Energiaügyi Minisztérium  

 Pályázhatnak: KKV-k (beleértve az induló vállalkozásokat is) és mikrovállalkozások, valamint nagyvállalkozások. Azok a KKV-k, amelyek alapító okiratukban a 
CAEN-kódok osztályozásából a 35. ágazatnak megfelelő villamosenergia-termeléssel és -értékesítéssel kapcsolatos tevékenységet tartalmaztak: 
"Villamosenergia- és hőenergia, gáz, melegvíz és légkondicionálás termelése és szállítása”. 

 A program célja: A villamos energia akkumulátoros tárolására szolgáló új kapacitások fejlesztésére irányuló akció megvalósítása. 

 Támogatható tevékenységek: 1. alintézkedés: Gyártási egységek fejlesztése a teljes akkumulátor-értékláncban (gyártás – összeszerelés – újrahasznosítás). 2. 
alintézkedés: Gyártási egységek fejlesztése a fotovoltaikus elemek és panelek teljes értékláncában (gyártás – összeszerelés – újrahasznosítás). 3. alintézkedés: 
Villamos energiatároló kapacitások (akkumulátorok) fejlesztése. 

 Megpályázható összeg:  Maximum 167 000 euró/MWh tároló. 15 000 000 euró vállalkozásonként, beruházási projektenként 

 Az önrész mértéke:  40% 

 Benyújtási határidő: 2023. június 30. 

 További információk: https://energie.gov.ro/pnrr-calendarul-centralizator-si-sinteza-apelurilor/ 


