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Bemutatkozunk:

Az OTP Consulting Romania tanácsadó cég az OTP Bankcsoport tagja, az 
OTP Bank Románia és az OTP Hungaro Projekt Kft (az OTP Bank magyaror-
szági tanácsadói cége) alapította. 

Cégünk elsősorban az európai uniós forrásokból rendelkezésre álló tá-
mogatások hatékony felhasználását kívánja tanácsadói tevékenységével 
és szolgáltatásaival elősegíteni. Főbb tevékenységi területeink:

 y Projektgenerálás,
 y Pályázatírás,
 y Minőségbiztosítás,
 y Projektmenedzsment,
 y Üzleti tervek, elemzések készítése,
 y Képzések,
 y Város és vidékfejlesztés,
 y Projektfinanszírozási tanácsadás,
 y Külföldi befektetők támogatása.

A társaság alapítói háttere, ügyvezetői és munkatársi összetétele szilárd 
anyagi alapot, más oldalról több évtizedes területfejlesztési, műszaki-
gazdasági tervezési, projektmenedzselési tapasztalatokon alapuló magas 
minőséget garantál az ismertetett tevékenységi területeken.

Együttműködésben az OTP Bank Romániaval olyan komplex pénzügyi és 
szakmai szolgáltatáscsomagot kínálunk, amely az érintettek számára meg-
könnyíti azoknak a szakmai, technikai és pénzügyi követelményeknek a 
teljesítését, amelyek az európai uniós forrásokból megvalósítandó fejlesz-
téseket jellemzik.

Elérhetőségeink:

Bukarest: Borboly Enikő, eniko.borboly@otpbank.ro, Dacia út (Bulevard) 
83. szám., Telefon: +40 31 308 5536, Mobil: +40 745 282 427.

Csíkszereda: Miklos István, istvan.miklos@otpbank.ro, Petőfi Sándor utca 38, 
Telefon: +40 266 206 200, Mobil: +40 755 000 337.

Nagyvárad: Nagy Tímea Zita, timea.nagy@otpbank.ro, Avram Iancu út 2. szám, 
Mobil: +40 755 000 313.

www.otpconsulting.ro
Call Center: (004)021 308 57 37
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I. MIT KELL TUDNI A STRUKTURÁLIS ALAPOKRÓL?

Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy az EU-csatlakozást követő első 
évben alig van olyan személy, aki ne hallott volna már valamilyen 
összefüggésben a Strukturális Alapokról. A Strukturális Alapok és az 
ehhez kapcsolódó részletkérdések nemcsak a közbeszéd egyik leg-
gyakoribb témái közé tartoznak, hanem az EU pályázatok világában 
jártas és nem jártas potenciális pályázók elsőszámú érdeklődési terü-
letévé váltak. Nem is csoda, hisz 2013-ig a strukturális és kohéziós 
alapokon keresztül nyújtott pénzügyi támogatás közel húsz milliárd 
eurót jelent Románia számára.
Bár a sikeres pályázás elképzelhető az Európai Unió támogatási rendsze-
rének részletekbe menő, beható tanulmányozása nélkül, pár gondolat 
rögzítését azonban szükségesnek tartjuk a Strukturális Alapok fogalmának 
értelmezése és helyes használata végett:

 y A Strukturális Alapok a Kohéziós Alappal együtt az Európai Unió 
gazdasági és társadalmi kohéziós politikájának megvalósítását cé-
lozzák.

 y Strukturális Alapok alatt két pénzügyi alapot értünk. E két alap az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Európai Szociális Alap 
(ESZA).

 y Romániára az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohéziós poli-
tikájának három célkitűzése közül kettő – a Konvergencia és az Eu-
rópai Területi Együttműködés – érvényes. Míg az Európai Szociális 
Alap csak a Konvergencia prioritásait támogatja, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap az Európai Területi Együttműködés prioritásait 
is.

 y A Strukturális Alapok fogalmat gyakran és helytelenül tágabb 
értelemben – a Strukturális Eszközök elnevezés helyett – használjuk. 
Pontos meghatározás szerint a Strukturális Alapok, további három 
pénzügyi alap mellett, a Strukturális Eszközök részét képezik. E három 
alap a Kohéziós Alap, az Európai Unió közös mezőgazdasági poli-
tikáját fenntartó Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (mely 
a 2000-2006-os programozási időszakban Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap – EMOGA – néven ismeretes támoga-
tási eszközt helyettesíti), valamint az EU közös halászati politikáját 
megalapozó Európai Halászati Alap (a 2000-2006-os időszakban ak-
tív Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt helyettesíti).
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Programozási dokumentumok

Nemzeti  Fejlesztési Terv (2007-2013)

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) a Strukturális Eszközökből származó tá-
mogatások felhasználásának alapját képező fejlesztési programokat, 
irányvonalakat magába foglaló, az ország átfogó, hosszú távú stratégiáját 
bemutató dokumentum. Ezt a stratégiai dokumentumot azoknak a tagál-
lamoknak kell elkészíteniük, amelyeknek az egy főre eső GDP-je nem éri el a 
EU-átlag 75%-át, így  Romániának is. A programozási ciklus időtartamának 
megfelelően az NFT hét évre szól. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv csak azokat a stratégiai célokat tartalmazza, 
amelyek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg. A Nemzeti Stra-
tégiai Referencia Kerettel szemben a Nemzeti Fejlesztési Terv nemcsak az 
Európai Unió gazdasági és társadalmi kohéziós politikájára épül, hanem a 
Közös Mezőgazdasági Politikára, valamint a Közös Halászati Politikára is, a 
két dokumentum tehát nem összetévesztendő.  

 
 
 
Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 
 
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) a Nemzeti Fejlesztési Terv 
alapján kidolgozott stratégiai dokumentum, amely azt mutatja be, hogy az 
illető tagállam hogyan fogja felhasználni a Strukturális Alapokból és a 
Kohéziós Alapból származó, az EU gazdasági és társadalmi kohéziós 
politikáját fenntartó támogatást az adott programozási időszakban (jelen 
esetben 2007 és 2013 között). A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret a 
Konvergencia célkitűzés alá tartozó hét Operatív Program bemutatását 
tartalmazza. Az NSRK nem mutatja be az Európai Területi Együttműködés 
célkitűzéshez kapcsolódó Operatív Programokat, csupán az erre vonatkozó 
stratégiai irányvonalakat rögzíti.  
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Nemzeti Stratégiai Referencia Keret

A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) a Nemzeti Fejlesztési Terv 
alapján kidolgozott stratégiai dokumentum, amely azt mutatja be, hogy 
az illető tagállam hogyan fogja felhasználni a Strukturális Alapokból és a 
Kohéziós Alapból származó, az EU gazdasági és társadalmi kohéziós poli-
tikáját fenntartó támogatást az adott programozási időszakban (jelen 
esetben 2007 és 2013 között). A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret a 
Konvergencia célkitűzés alá tartozó hét Operatív Program bemutatását 
tartalmazza. Az NSRK nem mutatja be az Európai Területi Együttműködés 
célkitűzéshez kapcsolódó Operatív Programokat, csupán az erre vonat-
kozó stratégiai irányvonalakat rögzíti. 

Operatív Programok

Az Operatív Programok a Nemzeti Stratégiai Referencia Keretben vázolt 
célkitűzések tovább bontását, az egyes szakterületek helyzetelemzését 
és stratégiáját tartalmazzák. A pályázók által megvalósítandó projektek az  
Operatív Programokban lebontott egyes intézkedésekhez kapcsolódhat-
nak. 

Az egyes Operatív Programokat kísérő Programkiegészítő Dokumentu-
mok tartalmazzák mindazokat az információkat (mint például pályázók 
köre, jogosultsági feltételek, támogatható tevékenységek, elszámolható 
költségek), amelyek a pályázók szempontjából különösen fontosak, és 
amelyek az egyes pályázati kiírásokhoz kapcsolódó Pályázati útmutatók 
alapját képezik. 

A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok 
a következők:

 y Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
 y Regionális Operatív Program (ROP)
 y Adminisztratív Kapacitás Fejlesztése Operatív Program
 y Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
 y Környezetvédelem Operatív Program
 y Közlekedés Operatív Program
 y Technikai Segítségnyújtás Operatív Program 

A továbbiakban bemutatjuk a vállalkozásokat is célzó GVOP, ROP, HEFOP 
pályázati intézkedéseket. Az információk a különböző Pályázati Útmutatók-
ból, valamint ezeknek hiányában a Programkiegészítő Dokumentumokból 
származnak. A kiadvány nem tartalmazza a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, 
azaz az agrár és vidékfejlesztési pályázati programok összefoglalóit.
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2. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV 
PROGRAM PÁLYÁZATAI

Intézkedés GVOP 1.1 Hatékony beruházások és felkészülés a piaci verseny-
képességre, különösen kis- és középvállalkozások számára
a) A termelői szektor konszolidálásának és korszerűsítésének tá-
mogatása, immateriális és materialis beruházások által 

Támogatható  
tevékenységek 

 y Termelési egységek létrehozása (gyárak/szekciók/berendezések), 
meglévő üzemek áttelepítése (az EU tagállamain belüli áthe-
lyezés nem támogatható tevékenység!); 

 y Működő egységek kibővítése;
 y Új termékek gyártásba vétele;
 y Új/korszerű termelési technológia bevezetése, honosítása;
 y Környezetvédelmi, hulladék-megsemmisítési, szennyvíz kezelési 
stb. berendezések üzembehelyezése;

 y Immateriális javak beszerzése (software, szabadalom, know-how 
stb);

 y Szakmai tanácsadás és képzések.

Elszámolható  
költségek 

 y Telekvásárlás, a projekt elszámolható költségeinek 10%-áig;
 y Infrastruktúra vásárlása/építése, korszerűsítése, a projekt elszá-
molható költségeinek 50%-áig;

 y Gépek, berendezések vételára;
 y Szállítási eszközök beszerzési költségei;
 y Szabadalom, licenc, know-how, software stb. vásárlás;
 y Tanácsadási költségek;
 y Szakmai képzések költségei.

Az utolsó két pont alatt jelölt költségek összértéke nem haladhatja 
meg a projekt elszámolható költségeinek a 10%-át.

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás  
összege

Nagy befektetések:  Min. 1.o62.5oo RON
 Max. 6.375.ooo RON
Kis befektetések: Max. 1.o62.5oo RON

Önrész  
mértéke

Közepes méretű vállalkozások: Min. 40%  
(Bukarest-Ilfov 50%)
Kisvállalkozások: Min. 30% (Bukarest-Ilfov 40%)

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, TEÁOR besorolás szerint: 
B – Bányaipar (kivéve: 051, 052, 061, 062 , 0721, 0892, 091, 099), C – 
Feldolgozó ipar (kivéve: 101, 102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 
110, 120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 
331, 332), E –Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, szennyeződés-
mentesítés, hulladékgazdálkodás (kivéve: 360, 370, 381, 382, 390), 
F – Építőipar (kivéve: 411).

Bővebb információk Kis- és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabad Fog-
lalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro
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Intézkedés GVOP 1.1 Hatékony beruházások és felkészülés a piaci  
versenyképességre, különösen nagyvállalkozások számára
a) A termelői szektor konszolidálásának és korszerűsítésének tá-
mogatása, immateriális és materialis beruházások által

Támogatható  
tevékenységek 

 y Termelési egységek létrehozása (gyárak/szekciók/beren-
dezések), meglévő üzemek áttelepítése (az EU tagállamain belüli 
áthelyezés nem támogatható tevékenység!); 

 y Működő egységek kibővítése;
 y Új termékek gyártásba vétele;
 y Új/korszerű termelési technológia bevezetése, honosítása;
 y Környezetvédelmi, hulladék-megsemmisítési, szennyvíz kezelési 
stb. berendezések üzembe helyezése;

 y Immateriális javak beszerzése (software, szabadalom, know-
how stb);

Elszámolható  
költségek 

 y Telekvásárlás, a projekt elszámolható költségeinek 10%-ig;
 y Infrastruktúra vásárlása/építése, korszerűsítése, a projekt elszá-
molható költségeinek 50%-ig;

 y Gépek, berendezések;
 y Szállítási eszközök;
 y Szabadalom, licenc, know-how, software stb.;

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Max. 2o.ooo.ooo RON

Önrész mértéke Min.50% (Bukarest-Ilfov 60%)

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Nagyvállálkozások, TEÁOR besorolás szerint: B – Bányaipar (kivé-
ve: 051, 052, 061, 062 , 0721, 0892, 091, 099), C –Feldolgozó ipar 
(kivéve: 101, 102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109,110, 120, 191, 
192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304,331, 332), 
E-Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, szennyeződésmentesítés
,hulladékgazdálkodás (kivéve: 360, 370, 381, 382, 390),F – Építőipar 
(kivéve: 411, 4399).

Bővebb információk Kis- és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabad Fog-
lalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro
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Intézkedés GVOP 1.1 Hatékony beruházások és felkészülés a piaci  
versenyképességre, különösen kis- és középvállalkozások 
számára
b) Nemzetközi standardok alkalmazásának támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

 y Minőség- és vállalatirányítási rendszerek bevezetése, tanúsítta-
tása (pl. ISO 9001);

 y Környezetirányítási rendszerek bevezetése és tanúsíttatása (ISO 
14001, EMAS);

 y Termékek és szolgáltatások környezetvédő címkézése;
 y Tanúsító- és vizsgálólaboratóriumok létrehozása és kor-
szerűsítése;

 y Tanúsító- és vizsgálólaboratóriumok akkreditálása;
 y Az alkalmazottakat célzó, szigorúan a fenti tevékenységekhez 
kapcsolódó szakmai képzések;

Elszámolható  
költségek 

 y Gépek, berendezések, felszerelések beszerzési költségei;
 y Tanúsító- és vizsgálólaboratórium létrehozásához és fejleszté-
séhez kapcsolódó költségek;

 y Tanácsadási szolgáltatások költségei;
 y Termékek és folyamatok tanúsíttatási költségei;
 y Minőség- és környezetirányítási, illetve integrált menedzsment 
rendszerek bevezetési és/vagy tanúsíttatási költségei.

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Max 2oo.ooo EUR-nak megfelelő RON összeg, figyelembe véve a 
minimis támogatásra vonatkozó feltételeket

Önrész mértéke 3o % mikró és kisvállalkozásoknak és 4o % közepes vállalkozások-
nak.

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Mikro-, kis- és középvállalkozások.

Bővebb információk Kis- és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabad Fog-
lalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro
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Intézkedés GVOP 1.1 Hatékony beruházások és felkészülés a piaci verseny-
képességre, különösen kis- és középvállalkozások számára
c) Új piacokra való belépés és nemzetközi megjelenés támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

 y Piackutatás, népszerűsítő tevékenységek;
 y Nemzetközi vásárokon, kiállításokon való részvétel, gazdasá-
gi missziók;

 y Szakmai tanácsadás.

Elszámolható költségek  y Nemzetközi piacokon való megjelenéshez és marketinghez 
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások költségei;

 y Marketing tanulmányok és népszerűsítő tevékenységek 
költségei (népszerűsítő anyagok, weboldal, elektronikus és 
nyomtatott katalógusok, kiadványok);

 y Külföldi beszállítók/ügyfelek beazonosításához kapcsolódó 
költségek;

 y Nemzetközi vásárokon, kiállításokon való részvétel költségei 
(saját standdal vagy konzorciumi együttműködésben).

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás  
összege

Max 2oo.ooo EUR-nak megfelelő RON összeg, figyelembe véve 
a minimis támogatásra vonatkozó feltételeket

Önrész mértéke 3o % mikró és kisvállalkozásoknak és 4o % közepes vállalko-
zásoknak.

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Mikro-, kis- és középvállalkozások.

Bővebb információk Kis- és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és 
Szabad Foglalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro;  
www.mimmctpl.ro
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Intézkedés GVOP 1.3.1 A vállalkozásokat támogató nemzeti és nem-
zetközi struktúrák (VFK-k) fejlesztése

Támogatható  
tevékenységek 

 y Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, pénzügyi 
elemzések kidolgozása, partnerségi hálózatok kiépítése – 
Vállalkozásfejlesztő Központok (VFK) létrehozása/fejlesztése 
céljából;

 y Telekvásárlás;
 y Épületek építése/korszerűsítése/bővítése (csak termelési és 
szolgáltatói tevékenységek végezhetők benne!);

 y Közművesítés;
 y A VFK-k menedzsmentje (max. 3 évig);
 y Más a VFK-k létrehozásához/fejlesztéséhez kapcsolódó tevé-
kenységek;  

 A VFK-k keretében működő cégek számára:
 y Gépek, berendezések beszerzése;
 y Immateriális javak beszerzése (szabadalom, licenc, know-
how, software stb.);

 y Szakmai képzések;
 y Tanácsadási szolgáltatások.

Elszámolható  
költségek 

 y Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, pénzügyi  
elemzések, fejlesztési tervek, partnerségi hálózatok kiépítésé-
nek stb. költségei;

 y Telekvásárlás, a projekt elszámolható költségeinek 10%-áig;
 y Telek előkészítési, területrendezési költségek, engedélyek 
beszerzési költségei;

 y VFK-k működéséhez kapcsolódó alapinfrastruktúra költségei; 
 y Építkezési és szerelési költségek; 
 y A projektcsapat utazási, elszállásolási költségei, napidíjak, 
bérköltségek, PR, adminisztrációs kiadások. Ezen a címen a 
támogatás max. 5%-a számolható el;

 y A VFK-k  működtetési költségei (max. 3 évig);
 y Immateriális javak vételára vagy hasznosítási jogának költsé-
gei (kommunikációs hálózatok, software-ek stb.);

 y Kommunikációs és PR kiadások;
 y Szakmai képzések költségei.

A VFK-k keretében működő cégek számára:
 y Gépek, berendezések beszerzési költségei;
 y Szállítási eszközök beszerzési, bérlési, lízingelési költségei (a 
projekt időtartamára);

 y Immateriális javak vételára vagy hasznosítási jogának költsé-
gei (szabadalmak, licenc, know-how, software-ek stb.);

 y Szakmai képzések (technológiai fejlesztések, új software 
használat esetén);

 y Szakmai tanácsadás;
 y Mentoring és coaching típusú tevékenységek, szemináriu-
mok, workshopok költségei.

Területi lefedettség Városi, Vidéki
Támogatás összege Max. 200.000 euró
Önrész mértéke Min. 20%
Jogosult pályázók a vállal-
kozói szférából

Vállalkozások

Bővebb információk Kis- és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabad Fog-
lalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro
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Intézkedés GVOP 1.3.2 Kis- és középvállalkozásokat célzó tanácsadási 
szolgáltatások támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

 y Innovatív stratégiák kidolgozása új termékek/szolgáltatások 
előállítása céljából;

 y Elő- és megvalósíthatósági tanulmányok készíttetése 
környezetkímélő és versenyképes technológiák bevezetésére,  
valamint termékfejlesztésre;

 y Menedzsment, marketing és népszerűsítő tevékenységek;
 y Pénzügyi tanácsadás;
 y Innováció és szellemi tulajdonjog védelem;
 y E-business technológiák használatba vétele;
 y HR menedzsment;
 y Vállalkozás áthelyezés.

Elszámolható  
költségek 

 y Stratégiaalkotási költségek;
 y Üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok költségei;
 y Menedzsment-, marketing-tervek, pénzügyi elemzések elké-
szíttetési költségei;

 y Kommunikációs stratégiák költségei;
 y HR stratégiák és tervek költségei;
 y Tanulmányok költségei (szellemi teremékek tulajdonjoga);
 y Összehasonlító tanulmányok elkészíttetési költségei informa-
tikai fejlesztések és e-business rendszerek kiépítésére;

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Max 172.000 RON

Önrész mértéke Min. 30%

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Mikro-vállalkozások, KKV-k, szövetkezetek.

Bővebb információk Kis- és Közepes Vállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabad 
Foglalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro



13

Intézkedés GVOP 1.3.3  A vállalkozások beszállítói hálózatokhoz,  
klaszterekhez való csatlakozásának támogatása 

Támogatható  
tevékenységek 

 y Beszállítói hálózatok, klaszterek létrehozása és fejlesztése;
 y Logisztikai felszerelések beszerzése a klaszterek működtetéséhez 
(kivéve telek és járművásárlás);

 y A klaszterek létrehozását megelőző és követő tanácsadási szol-
gáltatások;

 y A klaszterek, a klaszter tagok és az ügyfelek népszerűsítésére 
irányuló tevékenységek;

 y Szektoriális és regionális piackutatások;
 y Más típusú tevékenységek a klaszter tagok vagy ügyfelek 
számára (munkamegbeszélések, szemináriumok stb.).

Elszámolható  
költségek 

 y A tagság beazonosítására, a klaszterek életképességének és 
előnyeinek vizsgálatára irányuló tanulmányok költségei;

 y Munkamegbeszélések és workshop-ok költségei;
 y Berendezések és logisztikai eszközök beszerzési költségei;
 y Materiális és immateriális javak beszerzési költségei (kivéve telek 
és jármű!);

 y A menedzsment teljes munkabére és járulékai (max. 3 évig);
 y Tanácsadási szolgáltatások költségei;
 y Népszerűsítési költségek;
 y Piackutatások költségei;
 y Betanítás (közvetlenül a beszerzett eszközökhöz kapcsolódva).

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege 10.000.000 Lei

Önrész mértéke Beruházások:
Közepes méretű vállalkozások: 40% (Bukarest – Ilfov 50%)
Kisvállalkozások: 30% (Bukarest – Ilfov 40%)
Tanácsadás: 50%
Szakmai képzés: 55% (Bukarest – Ilfov 65%)

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Kis- és középvállalkozások

Bővebb információk Kis- és Középvállalkozások, Kereskedelem, Turizmus és Szabad Fog-
lalkozások Minisztériuma: www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro
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Intézkedés GVOP 2.1 Az egyetemek, kutatási intézmények és vállalkozások 
közti partnerségben megvalósuló kutatás, a gazdaságban fel-
használható eredmények érdekében

Támogatható  
tevékenységek 

Alintézkedés: Kutatási projektek egyetemek/kutatóintéze-
tek és vállalkozások együttműködésében

 y Más forrásból még nem támogatott előtanulmányok készítése 
(üzleti tervek, piackutatások – kutatási szervezetek esetében);

 y Ipari/alkalmazott kutatásokhoz kapcsolódó tevékenységek;
 y Kísérleti kutatásokhoz kapcsolódó tevékenységek;
 y Kutatási eredmények disszeminációja (kutatási szervezetek ese-
tében);

 y Iparjogvédelem (kutatási szervezetek és KKV-k esetében);
 y Technológiatranszfer (kutatási szervezetek esetében) – licenc és 
szabadalom eladás, spin-off fejlesztés;

 y Projektmenedzsment (kutatási szervezetek esetében).
Elszámolható  
költségek 

K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségek:
 y Munkabérek és járulékok (a kutatási projekt idejére);
 y Kutatási-fejlesztési célra szolgáló műszerek, gépek,  
berendezések beszerzési költségei;

 y Kutatási és tanácsadási szolgáltatások;
 y Technikai know-how beszerzése, licencvásárlás;
 y A kutatási projekthez kapcsolódó más típusú költségek;
 y Dologi költségek.

Disszeminációs tevékenységek költségei:
 y Tudományos cikkek, kiadványok publikálási költségei. hazai, 
nemzetközi konferenciák, szemináriumok, illetve egyéb rendez-
vények költségfedezete (utazási költség, szállás, napidíj, részvé-
teli díj, illetve rendezés költsége).

Iparjogvédelmi költségek (iparjog beszerzési költségei, fordítás, fel-
lebbezési költségek stb.).
Technológiatranszfer költségei:

 y Munkabérek és járulékok (a kutatási projekt idejére);
 y Tanácsadási és az új technológia bevezetéséhez szorosan kap-
csolódó szolgáltatások;

 y Belső spin-off-ok felszerelése.

Elszámolható  
költségek

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek:
 y PR tevékenységek fedezése (médiában való megjelenés stb.);
 y Munkabérek és járulékok (a kutatási projekt idejére – kivéve a 
projektmenedzsmentben résztvevő alkalmazottak);

 y Közbeszerzési tanácsadás;
 y Külső audit és tanúsítási költségek.

Területi lefedettség Városi, Vidéki
Támogatás összege Max. 4.000.000 RON
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Önrész mértéke Ipari kutatás esetén: 50%;

Kísérleti kutatás esetén:
Nagyvállalkozások:  az elszámolható költségek 75%-a;
Közepes méretű vállalkozások: a elszámolható költségek 65%-a;
Kisvállalkozások: 55%;

Egyéb feltételek 1. Alintézkedés:
A támogatás alapfeltétele partnerségi együttműködés: K+F intéze-
tek/egyetemek és min. 1 vállalkozás között;
A konzorcium vezetője K+F intézet vagy egyetem lehet.

2. Alintézkedés:
A konzorcium tagjainak közös megegyezés alapján kell kijelölniük 
a projekt helyszínét, a külföldi szakértő személyét, illetve az utóbbi 
esetében megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk a munkavég-
zéshez
Vállalkozások esetén a fő tevékenységi kör nem lehet a kutatás-fej-
lesztés (TEÁOR 73), de szerepelnie kell a pályázó Alapító Okiratá-
ban.  

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

K+F tevékenységet végző vállalkozások

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium, Nemzeti Tudományos Kutatási 
Hatóság: www.mct.ro
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Intézkedés GVOP 2.2.2 Kiválósági pólusok fejlesztése

Támogatható  
tevékenységek 

Infrastruktúra beszerzése (közös képzési és kutatási központok, la-
boratóriumok, szélessávú hálózatok stb.);
A kiválósági pólusok működéséhez és vezetéséhez kapcsolódó te-
vékenységek:

 y Marketing és új tagok toborzása;
 y A közös javak menedzsmentje;
 y Képzési programok, workshop-ok, konferenciák szervezése.

Elszámolható  
költségek 

 y Kapcsolódó megvalósíthatósági és technikai tanulmányok költ-
ségei;

 y Tanácsadási szolgáltatások költségei közbeszerzési eljárások 
levezetésére;

 y Épületek felújítási/kibővítési/építési költségei;
 y Terület és épületvásárlás költségei;
 y K+F épületek/helyek korszerűsítési költségei;
 y Infrastrukturális beruházások (telek előkészítés, közművesítés, a 
kivitelezés műszaki ellenőrzése, gépek és berendezések, szerelé-
si költségek stb);

 y Tanácsadási költségek (szakmai felügyelet, technikai segítség-
nyújtás);

 y Kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések) vé-
telára;

 y Know-how, licenc, szabadalom, software beszerzési költsége;
 y Az infrastruktúra üzembehelyezéséhez szükséges felszerelések 
és gépek bérlési költségei;

 y Szakképzett személyzet személyi jellegű ráfordításai (a speciális 
gépek, berendezések üzembehelyezéséhez);

 y Rezsiköltségek.

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Max. 5.000.000 euró

Önrész mértéke A kiválósági pólus animálása: 50% (5 évig)
Infrastrukturális beruházások:
Nagyvállalkozások: 50% (Bukarest-Ilfov 60%)
Közepes méretű vállalkozások: 40% (Bukarest -Ilfov 50%)
Kisvállalkozások: 30% (Bukarest -Ilfov 40%)

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Olyan vállalkozások, amelyek a pólust működtetik (a kiválósági 
pólus tagjai lehetnek: egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások, 
kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató civil szervezetek, helyi 
hatóságok).

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium, Nemzeti Tudományos Kutatási 
Hatóság: www.mct.ro
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Intézkedés GVOP 2.3.1 Induló, és ún. spin-off vállalkozások támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

 y Önálló spin-off vállalkozások létrehozása és bejegyzése;
 y Kutatás-fejlesztési tevékenységek;
 y Innovációs tanácsadás igénybevétele;
 y Immateriális javak, gépek és berendezések beszerzése a kutatási 
eredmények adaptálása céljából;

Elszámolható  
költségek 

 y Spin-off vállalkozások bejegyzési költségei;
 y Az adott kutatási programban résztvevő kutatók, technikusok, 
egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai és azok 
bérjárulékai;

 y Anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (technikai, 
menedzsment, képzési, kutatási, iparjogvédelmi szolgáltatások) 
költségei;

 y Kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,) 
vásárlása;

 y Immateriális javak (szellemi termékek) vásárlása;
 y Bérlemények, adatbázisokhoz való hozzáférés, speciális 
könyvtárak belépői, piackutatás, laboratóriumi hozzáférések, 
minősítések költségei;

 y Gépek és berendezések beszerzési költségei.

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Max. 200.000 euró

Önrész mértéke Min. 10%

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Spin-off vállalkozások: kutatási projekt eredményeként létrehozott, 
frissen bejegyzett vállalkozások.
Max. 3 éve létrehozott, induló vállalkozások, amelyek egy kutatási 
projekt eredményeit adaptálják.
Az alkalmazottak száma egyik esetben sem haladhatja meg a 20 
főt.

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium, Nemzeti Tudományos Kutatási 
Hatóság: www.mct.ro
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Intézkedés GVOP 2.3.2 Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vál-
lalati kutatási infrastruktúra fejlesztése

Támogatható  
tevékenységek 

 y Infrastrukturális beruházások;
 y Megvalósíthatósági és műszaki tanulmányok, közbeszerzési 
eljárások;

 y K+F épületek korszerűsítése;
 y K+F épületek/helyek építése/kibővítése (intézetek/központok/
laboratóriumok) – nagy projektek esetén;

 y Vállalati kutatói-fejlesztői munkahelyekhez szükséges műszer, 
kapcsolódó informatikai eszköz és program beszerzése;

 y Kizárólag kutatási célra használandó gép beszerzése;
 y A beszerzett infrastruktúra üzembehelyezése.

Elszámolható  
költségek 

 y Megvalósíthatósági tanulmányok, technikai dokumentációk 
előállítási költségei;

 y Tanácsadási szolgáltatások költségei közbeszerzési eljárások 
levezetésére;

 y Épületek felújítási/kibővítési/építési költségei;
 y Helység és épületvásárlás;
 y K+F épületek/helyek korszerűsítése;
 y Infrastrukturális beruházások (telek előkészítés, közművesítés, a 
kivitelezés műszaki ellenőrzése, gépek és berendezések, szerelési 
költségek stb);

 y Tanácsadási költségek (szakmai felügyelet, technikai segítség-
nyújtás);

 y Kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,) vásárlása;
 y Know-how beszerzése, licenc, szabadalom, software vásárlás;
 y Az infrastruktúra üzembehelyezéséhez szükséges felszerelések és 
gépek bérlése;

 y Szakképzett személyzet személyi jellegű ráfordításai (a speciális 
gépek, berendezések üzembe helyezéséhez);

 y Rezsi költségek.

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege 1.000.000 RON és 40.000.000 RON közti összeg, a projekt teljes ér-
téke semmilyen esetben sem haladhatja meg a 50.000.000 EUR-nak 
megfelelő RON értéket. 

Önrész mértéke Nagyvállalkozások: 50% (Bukarest – Ilfov 60%)
Közepes méretű vállalkozások: 40% (Bukarest – Ilfov 50%)
Kisvállalkozások: 30% (Bukarest – Ilfov 40%).

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató vállalkozások (TEÁOR 
szám 73)

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium, Nemzeti Tudományos Kutatási 
Hatóság: www.mct.ro
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Intézkedés GVOP 2.3.3 Vállalati innováció támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

Technológiai innovációs projekt:
 y Ipari/alkalmazott kutatási tevékenységek;
 y Kísérleti kutatási tevékenységek;
 y Innovációs tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (csak KKV-nak);
 y Iparjogvédelem;
 y K+F eredmények adaptálása;
 y Know-how beszerzése, licenc, szabadalom, softwarevásárlás;
 y A kutatási eredmények adaptálására használt eszközök (műszerek, 
berendezések,) vásárlása; 

Szolgáltatásokban alkalmazott szervezeti és folyamat innovációs 
projektek – kapcsolódó tevékenységek. 
Induló innovatív vállalkozások projektjei:

 y Kutatás-fejlesztési tevékenységek;
 y Innovatív szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi tevékenységek. 

Elszámolható  
költségek 

 K+F-hez kapcsolódó költségek:
 y Szakképzett személyzet személyi jellegű ráfordításai;
 y Kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,) vásár-
lása;

 y Anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (technikai, kuta-
tási) költségei;

 y Rezsiköltségek.
Iparjogvédelem (az iparjog megszerzéséhez szükséges dokumentá-
ció összeállítási, fordítási, eljárási költségei);
Innovációs tanácsadási szolgáltatások (technikai, menedzsment, 
technológiatranszfer, képzési, iparjogvédelmi stb.), egyéb szolgál-
tatások költségei;
Bérlemények, adatbázisokhoz való hozzáférés, speciális könyvtárak belé-
pői, piackutatás, laboratóriumi hozzáférések, minősítések költségei;
Immateriális javak (know-how, szabadalom, licenc) vásárlása;
Gépek és berendezések beszerzési költségei (kutatási eredmények 
adaptálása a termelésbe);
Rezsiköltségek.

Területi lefedettség Városi, Vidéki
Támogatás összege Max. 15.000.000 RON (induló innovatív vállalkozások esetében 

max.3.500.000 RON)

Önrész mértéke Kisérleti fejleszétsek esetében:  Nagyvállalkozás 75%, Közepes 
vállalkozás 65%, Kisvállalkozás 55%.
Technikai megvalósithatósági tanulmányok esetében: Nagyvál-
lalkozás 60%, Közepes vállalkozás 50%, Kisvállalkozás 50%
Iparjogvédelem: Közepes vállalkozás 65%, Kisvállalkozás 55%.  
Innovációs tanácsadási szolgáltatások: Max. 200.000 euró 3 évre 
(közepes és kisvállalkozások)
Magas képzettségűek alkalmazása: 50% (közepes és kisvállalkozások)
Kutatás esedményeinek termelésbe való bevezetése: Nagyvál-
lalkozás 50% (60% Bukarest és Ilfov régióban), Közepes vállalkozás 
40% (50% Bukarest és Ilfov régióban), Kisvállalkozás 30% (40% Bu-
karest és Ilfov régióban .

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Vállalkozások (a pályázó fő tevékenységi köre nem lehet K+F – 
TEÁOR 73, az Alapító Okirat nem feltétlenül kell tartalmazzon K+F 
tevékenységet).

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium, Nemzeti Tudományos Kutatási 
Hatóság: www.mct.ro
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Intézkedés GVOP 3.1.1  Szélessávú hálózathoz és a kapcsolódó szolgálta-
tásokhoz való hozzáférés támogatása 

Támogatható  
tevékenységek 

 y Szélessávú Internet-hálózathoz való csatlakozás (minden projekt 
számára kötelező tevékenység);

 y Információ és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök besz-
erzése;

 y Helyi hálózatok (LAN) kiépítése (kizárólag azok, amelyek a projekt 
megvalósításához szükségesek);

 y Szoftwervásárlás (operációs rendszerek és Office típusú alkal-
mazások);

 yWeboldal készítés, tárhelyvásárlás;
 y .ro típusú domain-név vásárlás;
 y Elektronikus aláírási alkalmazások megvásárlása és alkalmazása.

Elszámolható  
költségek 

 y Szélessávú Internet-hálózathoz való csatlakozás költségei;
 y Szélessávú Internet-hálózat bérleti díja (max. 12 hónapig);
 y Információ és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök (szer-
verek, asztali és hordozható személyi számítógépek, monitorok, 
hálózati és periférikus eszközök) beszerzési költségei,

 y Helyi hálózatok (LAN) kiépítésével járó költségek;
 y Szoftwervásárlás költségei (operációs rendszerek, vírusírtók és 
Office típusú alkalmazások);

 yWeboldal és .ro típusú domain-névvásárlási költségek; 
 y Elektronikus aláírási alkalmazások megvásárlásával felmerülő 
költségek;

 y Hátrányos helyzetű személyeknek szóló informatikai alkalmazá-
sok megvásárlásával felmerülő költségek;

 y A projekt népszerűsítésével és tájékoztatással járó költségek. 

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Min. 10.000 RON Max 100.000 RON

Önrész mértéke 10% vállalkozásoknak, 5% non-profit szervezeteknek, egyesületeknek.

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Mikro-, kis- és középvállalkozások, non-profit szervezetek,  
egyesületek.

Bővebb információk Kommunikációs és Információs Technológiai Minisztérium:  
www.minind.ro, www.mcti.ro
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Intézkedés GVOP 3.3.1 A vállalkozások menedzsmentjét segítő integrált 
információs- és más elektronikus rendszerek bevezetésének 
támogatása

Támogatható 
tevékenységek 

Softwarevásárlás, IKT- és egyéb állóeszközök beszerzése, illetve  
tanácsadói szolgáltatások és specifikus képzések igénybevétele az 
alábbiakban felsorolt tevékenységekhez:

 y Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetése vagy 
bővítése;

 y Ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek (CRM) bevezetése 
vagy bővítése;

 y Tervezést/termelést segítő szoftwerek alkalmazása a terméké-
letciklus-kezelés javítása érdekében;

 y Döntéstámogató és elemző üzleti intelligencia-rendszerek és 
egyéb menedzsment-támogató alkalmazások bevezetése.

Elszámolható  
költségek 

 y Nem folyamatosan vagy periodikus jelleggel felmerülő tanács-
adási költségek (adóügyi és jogi tanácsadás kizárva!) - üzleti és 
műszaki terv, piackutatás és egyéb, a pályázati dokumentáció 
elkészítésével felmerülő költségek; projektmenedzsment, illetve 
a beszerzések során felmerülő tanácsadói díjak;

 y Alap-tartalom kialakítási költségek (e-learning projektek esetén);
 y Olyan információ és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök 
(szerverek, asztali és hordozható személyi számítógépek, moni-
torok, hálózati és periférikus eszközök) beszerzési költségei, ame-
lyek az alkalmazások használatához szükségesek;

 y Állóeszközök, amelyek az előző kategóriába nem illeszkednek, de 
szükségesek az informatikai alkalmazások működtetéséhez;

 y Szabadalom, licenc, know-how és szoftwer vásárlásával felmerülő 
költségek;

 y Szakmai képzések szervezésével felmerülő költségek (alkalma-
zottak);

 y A projekt végső auditálásával járó költségek;
 y A projekt népszerűsítésével és tájékoztatással járó költségek;
 y Egyéb és előre nem látható költségek (max. az elszámolható 
beruházási költségek 10%-a).

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Min. 35.000 RON Max 1.000.000 RON

Önrész mértéke Befektetések esetén: Mikró és kisvállalkozás 30% (Bukarest-Ilfov 
régió 40%) Közepes vállalkozások 40% (Bukarest-Ilfov régió 50%)                                                                
Tanácsadás és más ehhez hasonló költségek esetén: 30%

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Bővebb információk Kommunikációs és Információs Technológiai Minisztérium:  
www.minind.ro, www.mcti.ro
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Intézkedés GVOP 3.3.2 Integrált üzleti rendszerek támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

 y Elektronikus kereskedelmi informatikai rendszerek bevezetése;
 y Elektronikus ajánlatkérő informatikai rendszerek kialakítása;
 y Elektronikus ügyletek biztonságát szavatoló informatikai rend-
szerek bevezetése; 

 y E-payment rendszerek bevezetése (elektronikus kifizetések);
 y E-learning (elektronikus tananyag) rendszerek bevezetése KKV-k 
számára;

 y Más típusú elektronikus rendszerek bevezetése a vállalkozások 
tevékenységeinek fejlesztésére/optimalizálására (B2B, B2C).

Elszámolható  
költségek 

 y Nem folyamatosan vagy periodikus jelleggel felmerülő tanács-
adási költségek (adóügyi és jogi tanácsadás kizárva!) - üzleti és 
műszaki terv, piackutatás és egyéb. a pályázati dokumentáció 
elkészítésével felmerülő költségek; projektmenedzsment, illetve 
a beszerzések során felmerülő tanácsadói díjak;

 y Alap-tartalom kialakítási költségek (e-learning projektek esetén);
 y Olyan információ és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök 
(szerverek, asztali és hordozható személyi számítógépek, moni-
torok, hálózati és periférikus eszközök) beszerzési költségei, ame-
lyek az alkalmazások használatához szükségesek;

 y Állóeszközök, amelyek az előző kategóriába nem illeszkednek, de 
szükségesek az informatikai alkalmazások működtetéséhez;

 y Szabadalom, licenc, know-how és szoftwer vásárlásával felmerülő 
költségek;

 y Szakmai képzések szervezésével felmerülő költségek (alkalma-
zottak);

 y A projekt végső auditálásához kapcsolódó költségek;
 y A projekt népszerűsítésével és tájékoztatással járó költségek;
 y Egyéb és előre nem látható költségek (max. az elszámolható 
beruházási költségek 10%-a).

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Támogatás összege Min. 35.000 RON
A támogatás mértéke nem haladhatja meg az 1.260.000 RON-t 
befektetések esetében és 380.000 RON-t a többi költség/tevékeny-
ség esetében.

Önrész mértéke Befektetések esetén: Mikró és kisvállalkozás 30% (Bukarest-Ilfov 
régió 40%) Közepes vállalkozások 40% (Bukarest-Ilfov régió 50%).                                                               
Tanácsadás és más ehhez hasonló költségek esetén: 30%

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Bővebb információk Kommunikációs és Információs Technológiai Minisztérium:  
www.minind.ro, www.mcti.ro
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Intézkedés GVOP 4.1.1 Iparvállalatok olyan berendezésekre és felsze-
relésekre fordított beruházásainak támogatása, amelyek ener-
gia-megtakarítást eredményeznek, az energetikai hatékonyság 
növelése érdekében

Támogatható  
tevékenységek 

 y Beruházás iparvállalatok jellegzetes berendezéseibe/ felsze-
reléseibe, specifikus energiatakarékosság elérése céljából, 
az energetikai mérleg alapján (légsűrítők, pumpák, légszívó 
berendezések/szellőző-berendezések/-felszerelések, hűtési/
fűtési rendszerek, kazánok, égető berendezések, hőcserélők, 
kapcsoló-berendezések, automata vezérlő- és szabályozó rend-
szerek, frekvenciaváltók, nagy hatékonyságú villanymotorok, a 
teljesítménytényezők növelését célzó berendezések, integrált 
energiagazdálkodási rendszerek stb.);

 y Beruházás iparvállalatok nagy hatékonyságú energiatermelő 
(kogeneráló) egységeibe  kogeneráló erőművek felújítása/
korszerűsítése vagy újak építése;

 y Telekvásárlás és a terület előkészítése a projekt felszerelései/be-
rendezései számára;

 y Magasépítések a projekt felszerelései/berendezései számára.

Elszámolható  
költségek 

 y Befektetett tárgyi eszközökre fordított beruházások költségei  – 
teljes egészében a kis-, közepes és nagyvállalkozások számára:  
épületek, szerelvények, berendezések, felszerelések;

 y Immateriális javakra fordított beruházások költségei (technoló-
gia-átadás szabadalmak, know-how vagy nem szabadalmazott 
műszaki információk beszerzése révén); KKV-k esetében ezen 
beruházások összköltségét számításba veszik, a nagyvállalkozá-
sok esetében pedig a projekt elszámolható összköltségének max. 
50%-át;

Területi lefedettség Városi, vidéki
Támogatás összege Max. 40.000.000 RON, kivéve a nagy hatékonyságú ko-generálási 

projekteket, ahol a támogatás maximális értéke elérheti a  
80.000.000 RON-t. Pályázat teljes értéke nem haladhatja meg az 
50.000.000 EUR-t.

Önrész mértéke Min. 
Nagyvállalkozások: 50%; (Bukarest-Ilfov 60%);
Közepes vállalkozások: 40%; (Bukarest-Ilfov 50%);
Kisvállalkozások és mikrovállalkozások: 30%; (Bukarest-Ilfov 40%); 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Ipari nagy-, közepes, kis- és mikróvállalkozások

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium,
Energetikapolitikai Főosztály (M.E.F): www.minind.ro 
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Intézkedés GVOP 4.1.2 Az elektromos energia-, földgáz- és kőolajszállító 
hálózatok, valamint az elektromos energia- és földgáz-elosztó 
hálózatok bővítési és korszerűsítési beruházásainak támoga-
tása, a hálózati veszteségek csökkentése és a biztonságos és 
folyamatos szállítás és elosztás megvalósítása érdekében

Támogatható  
tevékenységek 

 y A fent említett hálózatok minőségi paramétereinek javítása, ha 
jelentős a veszteségük és/vagy meghaladták az üzemelési ide-
jüket, a következő beruházások révén: 

 y villamosvezetékek (légi/föld alatti vezetékek, beleértve a légi 
vezetékek cseréjét föld alattiakra), földgáz- és kőolajvezetékek;

 y transzformátorállomások (villamos energiának), tömörítő állomá-
sok, szabályzószelep-állomások, gázfogadó-felmérő állomások 
és vezérlőállomások – az energia végső felhasználóhoz való eljut-
tatásának automatizálási / számítógépes védő- és vezérlő beren-
dezései, stb.

 y Az elektromos energia, földgáz, kőolaj szállító hálózatának bővítése, 
összehangolva a hálózat-korszerűsítési tevékenységekkel;

 y Az elektromos energia, földgáz, kőolaj elosztó hálózatának 
bővítése úgy, hogy lehetővé váljék a regenerálható energiaforrá-
sokból nyert villamos energia bevezetése az országos energetikai 
rendszerbe;

 y Telekvásárlás és a terület előkészítése a projekt felszerelései/be-
rendezései számára;

 y Magasépítések a projekt felszerelései/berendezései számára.
Elszámolható  
költségek

Elszámolható költségek a szállító hálózatok esetén:
 y Telekvásárlási és terület előkészítési költségek (telekvásárlási költ-
ségek – a projekt elszámolható költségeinek max. 10%-a);

 y A létesítmény szükséges szerelékeinek biztosítását célzó költsé-
gek;

 y A licenszek, szabadalmak, védjegyek, know-how beszerzésével 
járó költségek;

 y Tervezési és műszaki tanácsadási költségek (a projekt elszámol-
ható értékének 5%-a: tereptanulmányok és megvalósíthatósági 
előtanulmányok; a jóváhagyások, beleegyezések és engedélyek 
megszerzésének költségei; tervezési és mérnöki költségek; köz-
beszerzési eljárások megszervezésének költségei; szaktanácsadá-
si költségek; műszaki tanácsadás költségei);

 y Tanácsadások és tanulmányok költségei;
 y Az alapberuházás költségei (épületek, építmények-szerelékek; 
technológiai berendezés, a funkcionális szerelékekbe foglalt be-
rendezések szerelése; a végső beruházási munkálatokba foglalt 
technológiai és funkcionális berendezések, felszerelések; nem 
szerelt berendezések (önálló berendezések) és szállítóeszközök; a 
végső munkálatokba foglalt vagy nem oda tartozó, hosszú ideig 
használt önálló berendezések; felszereltség);

 y Telepszervezési költségek és a telepszervezés járulékos költségei;
 y A projekt megvalósításával járó költségek (közvetett személyzeti 
költségek; általános adminisztratív költségek; a kötelezően előírt 
hirdetések költségei).
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Területi  
lefedettség

Városi, vidéki

Támogatás összege Azok a pályáyatok támogathatók, amelyek teljes értéke megha-
ladja az 50.000.000 EUR-nak megfelelő RON értéket. A Támogatás 
mértéke 85%,azokban az esetekben ahol alkalmazható a financing 
gap módszere. 50%-a az elszámolható költségeknek abban az 
esetben, ha nem alkalmazható a financing gap módszere, azzal a 
kikötéssel, hogy a támogatás nem haladhatja meg az 50.000.000 
RON értéket pályázatonként.

Önrész  
mértéke

15% azokban az esetekben ahol alkalmazható a financing gap elve. 
50% abban az esetben ha nem alkalmazható a financing gap.

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Ipari nagy-, közepes méretű és kisvállalkozások

Bővebb  
információk

Gazdasági és Pénzügyminisztérium,
Energetikapolitikai Főosztály (M.E.F), www.minind.ro
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Intézkedés GVOP 4.1.3 Beruházások égési gázokat kéntelenítő  
berendezésekbe, alacsony Nox-os égető berendezésekbe és 
korszerűsített retechnologizált létesítményekbeli nagy égető 
berendezések (NÉB) szűrőibe

Támogatható  
tevékenységek 

 y Beruházások égési gázokat kéntelenítő berendezésekbe, alacsony 
Nox-os égető berendezésekbe és korszerűsített retechnologizált lé-
tesítményekbeli NÉB-ek szűrőibe:

 y Telek vásárlása és a terület előkészítése a projekt felszerelései/beren-
dezései számára;

 y Magasépítések a projekt felszerelései/berendezései számára;
 y A villamosművek égési gázait kéntelenítő berendezések beszerzése, 
amelyek célja a kibocsátott égési gázok SO2-tartalmának csökken-
tése és a szennyvíz kezelése, a választott technológia függvényében 
(nedves kéntelenítés, száraz kéntelenítés), jellegzetes felszerelések-
kel/berendezésekkel (hőcserélő, ventillátor, kémény, futószalag, 
csigás zúzómű, szállítócsiga, golyósmalom, szeparátor, adagoló, 
szitaszűrő, injekció-keverő, szivattyúk és pumpák, abszorber, oxidáló 
fúvó, keverő (agitátor), szellőztető edény, hevederes szárító, ciklon, 
csatornaretesz, kiválasztó, víztisztító állomás, víztelenítő tartály stb.);

 y A villamosművek denoxáló (nitrogénoxid-mentesítő) berendezé-
seinek beszerzése, a választott technológia függvényében (szelektív 
katalitikus redukció, szelektív nem katalitikus redukció, nem szelektív 
katalitikus redukció, katalitikus krakkolás), jellegzetes felszerelésekkel 
/ berendezésekkel (alacsony Nox-os égető berendezések és a falak 
kápolnázása, a kazán – ECO – tápvíz-előmelegítője előtti, égett gázo-
kat felvevő berendezés, égett gázok hozamát szabályozó berendezés, 
égett gázokat újramelegítő berendezés, vezetékek, villanyszűrő, 
kémiai adagolók, nem használt katalizátort tároló berendezés, mosó-, 
szellőző-, légtisztító és kondicionáló berendezések, víztelenítő csap-
pantyú, platina szitakatalizátort cserélő berendezés stb.);

 y Porkibocsátást csökkentő szűrők beszerzése (villanyszűrő, 
csőrendszer, villamos állomás, hamueltávolító berendezés stb.).

Elszámolható  
költségek 

 y Befektetett tárgyi eszközökre fordított beruházások költségei  – 
teljes egészében a nagyvállalkozások számára: telek (max. az 
elszámolható költségek 10%-a), épületek, szerelékek, beren-
dezések, felszerelések

 y Immateriális javakra fordított beruházások költségei (technoló-
gia-átadás szabadalmak, know-how vagy nem szabadalmazott 
műszaki információk beszerzése révén); a költségek nem halad-
hatják meg a projekt elszámolható költségeinek 50%-át;

Területi lefedettség Városi, vidéki
Támogatás összege Nincs meghatározva felső határ, egyetlen kikötés, hogy az elszá-

molható költségek nem haladhatják meg az 50.000.000 EUR-t.
Önrész mértéke Min. 50% (Bukarest-Ilfov 60%);

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Olyan vállalkozások amelyek a pályázat leadásának pillanatában 
rendelkeznek NÉB-el, amelyek a központi hatóság koordinálása 
alatt állnak.

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium,
Energetikapolitikai Főosztály (M.E.F), www.minind.ro
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Priorítás GVOP 4.2. Regenerálható energiaforrások hasznosítása zöld 
energia előállítása céljából

Támogatható  
tevékenységek 

A kapacitások korszerűsítése és új termelőkapacitások megvalósítása 
villamos és hőenergia termelésére, saját használatra és/vagy energia 
szolgáltatására az elosztó hálózatba a végső felhasználóknak, a rege-
nerálható energiaforrások – biomassza, mikro-hidroenergetikai forrá-
sok, szél, bioüzemanyag, geotermális források és más regenerálható 
források – hasznosítása révén, a következő tevékenységekkel:

 y telek vásárlása és a terület előkészítése a projekt felszerelései/be-
rendezései számára;

 y magasépítések a projekt felszerelései/berendezései számára;
 y berendezések beszerzése;
 y építkezések a projekt felszerelései és berendezései számára;
 y csatlakozás az infrastruktúra hálózataihoz, beleértve az elosztó 
hálózatokat is, esetenként.

Elszámolható költ-
ségek 

 y Befektetett tárgyi eszközökre fordított beruházások költségei  – KKV-
k és nagyvállalkozások számára: telek (max. az elszámolható költsé-
gek 10%-a), épületek, szerelékek, berendezések, fel-szerelések;

 y Immateriális javakra fordított beruházások költségei (technoló-
gia-átadás szabadalmak, know-how vagy nem szabadalmazott 
műszaki információk beszerzése révén);

 y a megvalósíthatósági előtanulmány és a beruházásokhoz kap-
csolódó szaktanácsadási szolgáltatások költségei, csak KKV-k 
számára, a ténylegesen kifizetett költségek 50%-a.

Területi lefedettség Városi
Támogatás összege Max 80.000.000 RON

Önrész mértéke Azon projektek esetén amelyek nem esnek az állami segély al-
kalmazhatósága alá: 1 mil EUR-nál kisebb projekt esetén 2% az ön-
rész, 1 mil EUR-nál nagyobb projektek esetén ha a pályázat bevételt 
generál akkor a funding gap módszer használandó, bevételt nem 
generáló projekt esetén 2% az önrész.
Azon projektek esetén amelyekre alkalmazható az állami segély:
Mikro és Kisvállalkozások: 30% (Bukarest-Ilfov 40%);
Közepes méretű vállalkozások: 40% (Bukarest-Ilfov 50%);
Nagyvállalkozások: 50% (Bukarest-Ilfov 60%);

Egyéb feltételek Azok az energiatermelő kapacitások pályázhatnak, amelyek másod-
lagos energiahálózatot használnak arra, hogy az energiát az orszá-
gos energetikai rendszerbe juttassák, rendelkezniük kell az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóság által kibocsátott 
termelői és megalakulási engedéllyel.

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Nagy, közepes és kisvállalkozások, városi mikorvállalkozások, helyi 
tanácsok, helyi tanácsok társulásai. 

Bővebb információk Gazdasági és Pénzügyminisztérium,
Energetikapolitikai Főosztály (M.E.F), www.minind.ro 



28

III. A Regionális Operatív Program pályázatai

Intézkedés ROP 4.1 A regionális és helyi érdekeltségű vállalkozások tá-
mogatási struktúrájának fenntartható fejlesztése

Támogatható  
tevékenységek 

 y Kizárólag termelési és szolgáltatási célú épületek és melléképü-
letek építése/korszerűsítése/kibővítése vállalkozások számára;

 y Az üzleti struktúrán belüli utak és bevezető utak infrastruk-
túrájának építése/kibővítése;

 y Az üzleti struktúrán belüli alapvető közműhálózatok építése/
korszerűsítése/kibővítése;

 y Szélessávú internet bevezetése;
 y Az épületek belső hálózatának kiépítése;
 y Az épített/korszerűsített/kibővített üzleti struktúra ellátása be-
rendezésekkel.

Elszámolható  
költségek

 y Telekvásárlási és kialakítási költségek;
 y Közművesítési költségek;
 y Tervezési és technikai segítségnyújtási költségek;
 y Beruházási költségek;
 y A projekt megvalósításához kapcsolódó költségek;
 y Más típusú költségek.

Területi lefedettség Városi, Vidéki

A projekt összértéke Min. 1.700.000 RON 
Max. 85.000.000 RON

Önrész mértéke Nagyvállalkozások: Min. 50% önrész (Bukarest-Ilfov 60%)
Közepes vállalkozások: Min. 40% önrész (Bukarest-Ilfov 50%)
Kisvállalkozások: Min. 30% önrész (Bukarest 40%)

Egyéb feltételek Min. 1 lezárt, teljes üzleti év.
A működési bevétel, a pályázat benyújtása előtti legalább egy év-
ben, az alaptevékenységből származott. 
A megpályázott projekt nem részesült vissza nem térítendő támo-
gatásban az elmúlt 5 évben.

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Kereskedelmi társaságok, közöttük az adminisztrációs szerepet el-
látó kereskedelmi társaságok, a 65/2001-es Kormányrendeletnek – 
további kiegészítésekkel – megfelelően

Megjegyzés Meg kell jegyezni, hogy 2011. március 25.-én 12 órakor 
felfüggesztik a programot az Észak-Nyugati Régióban is. A 
Bukarest-Ilfov, Központi, Dél-Nyugat Olténia és Nyugati ré-
gióban már régebb fel lett függesztve, de várható esetleges 
forrásátcsoportositás más programokból, és akkor elképzelhető a 
program újrainditása.

Bővebb információk Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium:  
www.mdlpl.ro, www.inforegio.ro
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Intézkedés ROP 4.3 A mikrovállalkozások fejlődésének támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

Új, korszerű termelői, szolgáltatási és építkezési berendezések és 
technológiák vásárlása;
IT rendszerek vásárlása (hardware és software);
Mikrovállalkozások termelési egységének építése/kibővítése/kor-
szerűsítése.

Elszámolható  
költségek 

Építkezési költségek;
Közművesítési költségek (víz, gáz, áram stb.);
Gépek, berendezések, felszerelések vételára;
IT rendszerek beszerzési költségei,
Tervezési és technikai segítségnyújtási költségek – a projekt elszá-
molható költségeinek max. 5%-áig (piackutatás, projektmenedzs-
ment, jogi tanácsadás);
A projekt végső auditálásával járó költségek.
A projekt népszerűsítésével és tájékoztatással járó költségek.
Más típusú és előre nem látható kiadások – a projekt elszámolható 
költségeinek max. 10%-áig.

Területi lefedettség Városi

Támogatás összege Min 100.000 RON.
Max. 3.000.000 RON.

Önrész mértéke Nincs önrész.

Egyéb feltételek Min. 1 lezárt, teljes üzleti év
A működési bevétel, a pályázat benyújtása előtti legalább egy év-
ben, az alaptevékenységből származott. 
A megpályázott projekt nem részesült vissza nem térítendő támo-
gatásban az elmúlt 5 évben.

Jogosult pályázók a  
vállalkozói szférából

Városokban termelésben és/vagy szolgáltatásokban és/vagy épít-
kezésben dolgozó mikro vállalkozások.
TEÁOR szerint: C – Feldolgozó ipar, D  -Villamosenergia-, gáz-, gőz-
ellátás, légkondicionálás, E –Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelé-
se, szennyeződésmentesítés, hulladékgazdálkodás, F – Építőipar, 
G – Kis- és nagy kereskedelem,  Gépjármű, motorkerékpár javítása, 
H - Szállítás, raktározás, I Szakasz – Szálláshely-szolgáltatás, ven-
déglátás, J – Információ, kommunikáció. M – Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység, N – Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység, Q –Humán-egészségügyi, szociális ellátás, R - Alkotó-, 
művészeti, szórakoztató tevékenység, S – Egyéb szolgáltatások.

Megjegyzés Meg kell jegyezni, hogy minden régióban már fel lett függesztve 
ez a program, de várható esetleges forrásátcsoportositás más 
programokból, és akkor elképzelhető a program újrainditása.

Bővebb információk Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium,  
www.mdlpl.ro, www.inforegio.ro
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Intézkedés ROP 5.2 Az idegenforgalmi szempontból hasznosítható ter-
mészeti erőforrásokhoz kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, 
fejlesztése, korszerűsítése és a turisztikai szolgáltatások szín-
vonalának növelése

Támogatható  
tevékenységek 

A terapeutikus tulajdonsággal bíró ásvány- és sósvizű források befo-
gási és/vagy szállítási hálózatának fejlesztése;
Gyógyfürdők, klimatikus és balneoklimatikus fürdőtelepek, kialakí-
tása/korszerűsítése/berendezése;
A természeti turisztikai látványosságok turisztikai célú kialakítása: 
világítás, fűtés, szellőzési berendezések; illemhelyek kialakítása/kor-
szerűsítése; szemétgyűjtő pontok kialakítása/korszerűsítése:

 y Sátorozási helyek kialakítása és berendezése, beleértve a 
közműveket is;

 y Szálláshelyek és melléképületek korszerűsítése és kibővítése;
 y Szálláshelyek felszerelése sajátos berendezésekkel;
 y Medencék, strandok, kinetoterápiás medencék építése;
 y Minigolf-, tenisz-, paint-ball pályák és lovardák építése;
 y Turisztikai szempontból jelentős domb- és hegyvidéki kes-
kenyvágányú vasútvonal korszerűsítése;

 y Turisztikai kikötők, tavakon lévő rakpartok létrehozása;
 y Sípályák építése; 
 y Más téli sportok művelésére alkalmas pályák építése/fejlesztése 
és felszerelése megfelelő berendezésekkel;

 y Vizi sportoláshoz szükséges sajátos körülmények kialakítása;
 y Sporthorgászathoz szükséges körülmények kialakítása.

Elszámolható  
költségek 

 y Telekvásárlási és kialakítási költségek;
 y Közművesítési költségek;
 y Tervezési és technikai segítségnyújtási költségek;
 y Beruházási költségek;
 y A projekt megvalósításához kapcsolódó költségek;
 y Más típusú költségek.

Területi lefedettség Városi, Vidéki
A projekt összértéke Közepes vállalkozások: 40% (Bukarest-Ilfov 50%) 

Kis és mikró-vállalkozások: 30% (Bukarest-Ilfov 40% )
Önrész mértéke Nagy vállalkozások: 50% (Bukarest-Ilfov 60% )

Közepes vállalkozások: 40% (Bukarest-Ilfov 50% )
Kisvállalkozások: 30% (Bukarest-Ilfov 40% )

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Turizmussal foglalkozó kis, közepes és mikróvállalkozások, a Nemzetgaz-
dasági Tevékenységek Osztályozása (NTO) alapján, a következőképpen:
H fejezet – Vendéglátó-ipari és közétkezési egységek és az O feje-
zet – Más társult, szociális és személyes tevékenységek: 9233, 9234, 
9253, 926, 9272, 9304.
I fejezet – Vendéglátó-ipari és közétkezési egységek, kivéve az 
562-es csoportot „Étkezési ellátás rendezvényeken és egyéb élelme-
zési szolgáltatások” és R fejezet – Műsoros-, művelődési és szabad-
idős tevékenységek: 9104, 931, 932.

Megjegyzés Leadás felfüggesztve az Észak-Kelet, Dél, Dél-Nyugat, Nyugat, 
Központi és Észak-Nyugat régiókban

Bővebb információk Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium, www.mdlpl.ro, 
www.inforegio.ro
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IV. A Humánerőforrás-fejlesztési 
Operatív Program pályázatai

Intézkedés HEFOP 1.1 A minőségi oktatáshoz és szakképzéshez való 
hozzáférés

Támogatható  
tevékenységek 

 y A közoktatás javítására irányuló eszközök és mechanizmusok fej-
lesztése és alkalmazása;

 y A közoktatás minőségbiztosítási rendszerének javítására irányuló 
eszközök és mechanizmusok fejlesztése és alkalmazása;

 y Tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások fejlesztésének tá-
mogatása az iskolai teljesítmény és a magasabb fokú oktatásba 
való átlépés szintjének növelése érdekében;

 y Az iskolarendszerű szakoktatási kínálat fejlesztésének és változa-
tossá tételének támogatása;

 y Az innováció támogatása, valamint az iskolarendszerű szakokta-
táshoz való általános hozzáférés javítására irányuló eszközök és 
mechanizmusok fejlesztésének és alkalmazásának támogatása;

 y A vállalkozói oktatás és az aktív állampolgárság fejlesztésének 
támogatása.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj;
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Területi lefedettség Városi, Vidéki

Projekt értéke Stratégiai projektek - Leadás felfüggesztve, már nem is várható az 
újramegnyitás.
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Orientációs és tanácsadási szolgáltatásokat, valamint alternatív 
szolgáltatásokat nyújtó közjogi és magánjogi szolgáltatók. 

Bővebb információ Oktatási és Kutatási Minisztérium: www.edu.posdru.ro   
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 1.3 Az oktatásban és szakképzésben dolgozó humán 
erőforrás fejlesztése

Támogatható  
tevékenységek 

 y Az oktatásban dolgozó humán erőforrás képzése; 
 y Iskolarendszerű szakképzés, beleértve a vállalkozásokkal kialakí-
tott partnerségeket is;

 y A folyamatos szakképzésben dolgozó oktatók és képzők képzése 
és továbbképzése; 

 y Integrált mobilitási programok, valamint a tanároknak; átképzé-
sére irányuló programok támogatása;

 y A pályakezdés és az oktatók karrierfejlesztésének támogatása.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás- és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Akkreditált/engedéllyel rendelkező tanárképzési tevékenységet 
és képzők képzésére irányuló tevékenységet folytató közjogi és 
magánjogi központok/szolgáltatók;

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók.

Megjegyzés Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ Oktatási és Kutatási Minisztérium: www.edu.posdru.ro   
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 1.4 Minőség a folyamatos szakképzésben

Támogatható  
tevékenységek 

 y A Nemzeti Képesítési Keretrendszer kialakítása és alkalmazása, a 
Szektoriális Bizottságok támogatása;

 y A folyamatos szakképzés minőségbiztosítási és minőségirányítási 
rendszerének végrehajtása az Európai Minőségbiztosítási  
Keretrendszerrel összefüggésben;

 y Az előzetes oktatás elismerésében résztvevő struktúrák intézmé-
nyi kapacitásának fejlesztése;

 y A folyamatos szakképzés fejlesztéséhez és a jó gyakorlatok 
megosztásához szükséges információkat szolgáltató tanul-
mányok, elemzések és kutatások végzése; 

 y Partnerségek és hálózatok kialakítása.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek - Leadás felfüggesztve, már nem is várható az 
újramegnyitás
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szolgál-
tatók

Bővebb információ Oktatási és Kutatási Minisztérium: www.edu.posdru.ro   
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 2.1 Az iskola és a munkahely közötti átmenet 
elősegítése

Támogatható  
tevékenységek 

 y A tanulók és diákok munkahelyen történő oktatására irányuló 
programok támogatása;

 y Az iskolák, egyetemek és vállalatok közötti együttműködési kez-
deményezések támogatása;

 y Orientációs és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése és nyújtá-
sa az iskolából a munka világába történő átmenet elősegítése 
érdekében;

 y A fiatal végzettek munkaerő-piaci beilleszkedésének nyomon 
követése;

 y Innováció az iskolából a munka világába történő átmenet 
elősegítése érdekében.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek.

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y A munkahelyi inasképzés keretében elméleti képzést biztosító, 
engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y Vállalatok;
 y Bejegyzett családi vállalkozások;
 y Munkáltatók; 
 y Akkreditált közjogi és magánjogi pályaorientációs és tanácsadá-
si szolgáltatók;

Megjegyzéd Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ Országos Műszaki és Szakmai Oktatási és Képzési Központ:  
www.tvet.ro 
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 2.2 Az oktatásból való korai lemorzsolódás 
megelőzése és visszaszorítása

Támogatható  
tevékenységek 

 y A tanulóknak az oktatásban való maradását, valamint a korai 
lemorzsolódás megelőzését célzó programok támogatása és 
fejlesztése;

 y A veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyek elemi és álta-
lános oktatásban való részvételének és hozzáférésének növelé-
sére irányuló integrált programok fejlesztése;

 y Integrált szolgáltatások és alternatív megoldások az óvodai 
(iskola előtti) oktatásban;

 y „iskola utáni iskola” típusú programok megvalósítása, felzárkóz-
tató oktatás és felügyelt tanulás;

 y A korán lemorzsolódott személyek oktatásba történő rein-
tegrációja (beleértve az „második esély” típusú oktatási pro-
gramokat is);

 y Integrált orientációs és tanácsadási szolgáltatások a korai le-
morzsolódás által veszélyeztetett személyek számára.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek - Leadás felfüggesztve, már nem is várható az 
újramegnyitás
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

Akkreditált közjogi és magánjogi pályaorientációs és tanácsadási 
szolgáltatók

Bővebb információ Oktatási és Kutatási Minisztérium: www.edu.posdru.ro   
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 2.3 A folyamatos szakképzésben való részvétel és 
hozzáférés elősegítése

Támogatható tevé-
kenységek 

 y Képzési és átképzési kurzusok az alkalmazottak számára;
 y Az alkalmazottak támogatása és ösztönzése a folyamatos szak-
képzésben való részvétel érdekében;

 y Az alkalmazottak támogatása az előzetesen megszerzett tudás 
elismertetése érdekében;

 y A folyamatos szakképzést nyújtó szolgáltatók támogatása a 
folyamatos szakképzési kínálat változatossá tétele érdekében;

 y „Nehezen motiválható” személyek támogatása (képesítés nélküli 
vagy alacsony képesítéssel rendelkező felnőttek); 

 y Az alkalmazók támogatása az alkalmazottaknak a folyamatos 
szakképzésben való részvételének ösztönzése érdekében;

 y Tudatosító és tájékoztató kampányok, valamint karrier-tanács-
adási szolgáltatások támogatása;

 y Innovatív tevékenységek támogatása a folyamatos szakképzés-
ben való részvétel és hozzáférés, valamint új kompetenciák  
szerzése terén.

Elszámolható költ-
ségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 2.137.500 –21.375.000 RON
Kisprojektek: Leadás felfüggesztve, nem várható az újramegnyitás

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y Vállalatok;
 y Vállalkozói engedéllyel rendelkező fizikai személyek (PFA);
 y Bejegyzett családi vállalkozások;
 y Közjogi és magánjogi pályaorientációs és tanácsadási szolgál-
tatók.

Bővebb információ Országos Műszaki és Szakmai Oktatási és Képzési Központ:  
www.tvet.ro 
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 3.1 A vállalkozói kultúra ösztönzése

Támogatható tevé-
kenységek 

 y A tudatosítás növelése, valamint a vállalkozói kultúrával szem-
beni pozitív magatartás elősegítése;

 y A vállalkozói kultúra és a vállalkozói kedv ösztönzését szolgáló 
újszerű programok és szolgáltatások kialakítása;

 y A menedzseri készségek fejlesztése, különösen mikro vállalkozá-
sok, valamint a kis- és középvállalkozások esetében;

 y A vállalkozói kedv kialakulásának elősegítése új vállalkozás létre-
hozását támogató szolgáltatások segítésével.

Elszámolható költ-
ségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások,
 y Engedéllyel rendelkező szakképzési szolgáltatók 

Megjegyzés Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ A Munkaügyi, Családi és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányítása 
alatt működő Regionális Közreműködő Szervezetek
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 3.2 A vállalkozások és az alkalmazottak képzése és  
támogatása az alkalmazkodóképesség elősegítése érdekében

Támogatható  
tevékenységek 

 y Újszerű rugalmas munkaszervezési formák támogatása.
 y Az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére irányuló munka-
helyi képzés a munka termelékenységének és minőségének javí-
tása érdekében;

 y A munkahelyi betegségek megelőzésére, a munkahelyi egészség 
és biztonság elősegítésére, a barátságos munkakörnyezet biztosí-
tására, valamint a szakmai élet és a magánélet összehangolására 
irányuló tevékenységek és intézkedések támogatása;

 y Az egészségügyi menedzsment területén dolgozó személyzet és 
az orvosi személyzet szakképzésének elősegítése és támogatása.

 y A veszélyeztetett csoportokkal szembeni társadalmi attitűdök és 
sztereotípiák megváltozását elősegítő tájékoztatási és tudatosító 
kampányok;

 y Szakképzés az új technológiák alkalmazása terén, beleértve az IKT 
eszközöket, a környezetvédelmet és a szennyezés korlátozását;

 y Transznacionális tapasztalatcserék elősegítése az alkalmaz-
kodóképesség növelése terén;

 y A rugalmas munkaszervezési formákat, valamint az alkalmazot-
taik szakmai és családi éltének összehangolására irányuló szolgál-
tatásokat elősegítő vállalkozók minőségi oklevéllel/díjakkal való 
kitüntetése.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások;
 y Engedéllyel rendelkező szakképzési szolgáltatók; 
 y Kis- és középvállalkozások egyesületei.

Megjegyzés Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ A Munkaügyi, Családi és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányítása 
alatt működő Regionális Közreműködő Szervezetek
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 3.3 A partnerség fejlesztése, a társadalmi partnerek és a 
civil társadalom kezdeményezéseinek támogatása

Támogatható  
tevékenységek 

 y A partnerségek ösztönzésére és fejlesztésére irányuló akciótervek 
kidolgozásának támogatása;

 y A munkáltatók és más, a humán erőforrás fejlesztését célzó befek-
tetések tekintetében releváns szereplők érdekelődésének növelé-
sére irányuló módszerek azonosítása és alkalmazása, a vállalkozá-
sok társadalmi szerepvállalásának növelése;

 y A társadalmi partnereknek a humánerőforrás-fejlesztés 
elősegítésére irányuló belső kapacitásának fejlesztése, különös 
tekintettel a standardokra és tanúsítványokra;

 y A civil szervezeteknek a központi és helyi hatóságokkal való 
együttműködési kapacitásának megerősítése a társadalmi befoga-
dást elősegítő közös kezdeményezések támogatása érdekében, 
beleértve az önkéntességi és karitatív szolgáltatások fejlesztését is;

 y A civil felelősségvállalás fejlesztését célzó kezdeményezések támo-
gatására irányuló kapacitás javítása nyilvános vitákon való részvé-
tel és a közérdekű információhoz való hozzáférés elősegítése által;

 y Országos szinten és az Európai Unió szintjén létrejövő hálózatok 
támogatását célzó kezdeményezések fejlesztése;

 y A civil szervezeteket, valamint a foglalkoztatást és a társadalmi be-
fogadást elősegítő kezdeményezéseket célzó tanácsadási szolgál-
tatások fejlesztése;

 y Társadalmi és helyi partnerségek támogatásához kapcsolódó tu-
datosító kampányok a be nem jelentett munka hivatalos munkává 
válása érdekében.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a  
vállalkozói szférából

Kis- és középvállalkozások egyesületei

Megjegyzés Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 5.1 Aktív munkaerőpiaci intézkedések fejlesztése és 
végrehajtása

Támogatható  
tevékenységek 

 y Az aktív munkaerőpiaci intézkedésekhez kapcsolódó tevékenysé-
gek támogatása;

 y Személyre szabott akciótervek kidolgozása és végrehajtása, segít-
ségnyújtás az álláskeresés során, orientációs és képzési szolgálta-
tások a fiatal munkanélküliek, tartós munkanélküliek, idős mun-
kavállalók és a munkaerőpiacra visszatérő, állást kereső személyek 
számára;

 y A foglalkoztatási és földrajzi mobilitást elősegítő transznacionális 
intézkedések fejlesztése és végrehajtása;

 y A személyes készségek, az oktatás, a munkapotenciál és a 
munkaerőpiaci lehetőségek hatékonyabb összehangolására 
irányuló intézkedések (egyensúly és munkadiagnózis);

 y A fiatal munkanélküliek és a tartós munkanélküliek foglalkozta-
tását elősegítő innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása;

 y A fiatalok foglalkoztatására irányuló kétirányú támogatási rend-
szerek elősegítése a szakiskolai képzés és a munkahelyi gyakorlat 
összekapcsolása által.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y A munkaerő foglalkoztatását elősegítő specializált szolgáltatá-
sokat nyújtó akkreditált közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y Vállalkozások, különösen mikrovállalkozások, valamint kis- és 
középvállalkozások.

Megjegyzés Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ A Munkaügyi, Családi és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányítása 
alatt működő Regionális Közreműködő Szervezetek
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 5.2 A hosszú távú fenntarthatóság elősegítése a vidéki 
foglalkoztatás és humánerőforrás-fejlesztés érdekében

Támogatható 
 tevékenységek 

 y A vidéki lakosságot célzó integrált képzési, foglalkozási és 
egyéb intézkedések fejlesztése a megélhetési mezőgazdaság  
visszaszorítása érdekében;

 y A vidéki lakosság munkahelyi és földrajzi mobilitásának 
elősegítésére irányuló intézkedések, a létező elhelyezkedési 
lehetőségek kihasználása, valamint a regionális kohézió növelése 
érdekében;

 y A vidéki környezet, valamint a vidéki lakosság egészségi ál-
lapotának javítása a motiváció, a munkavállalási készség és a 
munkaerőpiaci részvételi lehetőségek növelése érdekében.

 y Támogatás a gondozásban lévő családtagok számára, az egyé-
nek munkaerőpiaci részvételét elősegítő segélyszolgáltatások és 
kapcsolódó tevékenységek támogatása;

 y Nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló vállalkozások 
ösztönzését támogató programok.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y A munkaerő foglalkoztatását elősegítő specializált szolgáltatá-
sokat nyújtó akkreditált közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y Munkáltatók.

Megjegyzés Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ A Munkaügyi, Családi és Esélyegyenlőségi Minisztérium irányítása 
alatt működő Regionális Közreműködő Szervezetek
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 6.1 A szociális gazdaság fejlesztése 

Támogatható  
tevékenységek 

 y A szociális gazdaság létrehozásához szükséges mechanizmusok 
és eszközök fejlesztése;

 y Az alacsony képesítéssel rendelkező, fogyatékkal élő, va-
lamint a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek  
elhelyezkedési képességének és alkalmazkodóképességének 
támogatása;

 y A közösségi szereplők (szakszervezetek, közintézmények, tulaj-
donosi egyesületek, munkások, nem-kormányzati szektor, válla-
lkozások, üzleti szféra és más egyesületek stb.) közötti partner-
ségek támogatása;

 y A tanácsadói és tájékoztató szolgáltatásokat, valamint a szociá-
lis gazdaság területén megvalósuló tapasztalatcserét elősegítő 
tevékenységek;

 y A szociális szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök és 
módszerek fejlesztése, gyermekgondozási és/vagy más, gon-
dozásban levő családtagok támogatására irányuló rugalmas és 
alternatív szolgáltatások nyújtása, fejlesztése és létrehozása.

 y Képzési programok fejlesztése a szociális szolgáltató rendszer-
ben szerepet vállaló szakértők számára;

Elszámolható költ-
ségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 2.134.900 – 21.349.000 RON
Kisprojektek:
Projektek elszámolható költésgeinek összege: 50.000 EUR-nak 
megfelelő RON érték  – 499.999 EUR-nak megfelelő RON érték közt 
kell legyen

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y A munkaerő foglalkoztatását elősegítő specializált szolgáltatá-
sokat nyújtó akkreditált közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y A szociális gazdasággal kapcsolatban álló vállalkozások. 

Bővebb információ A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 6.2 Az oktatáshoz és a munkaerőpiachoz való  
hozzáférés javítása a veszélyeztetett csoportok esetében

Támogatható tevé-
kenységek 

 y Speciális programok fejlesztése a veszélyeztetett csoportok, 
különösen a roma lakosság, a fogyatékkal élők, valamint az ál-
lami gyermekvédelmi rendszerből kikerült 18 év fölötti fiatalok 
munkaerőpiaci (re)integrációja érdekében;

 y A veszélyeztetett csoportok alapképesítéseinek és kompeten-
ciáinak fejlesztésére irányuló képzési programok.

 y Az állástalálást és megtartást elősegítő kiegészítő intézke-
dések; (gondozásban lévő családtagok támogatása, az egyének 
munkaerőpiaci részvételét lehetővé tevő más szolgáltatások);

 y A vállalatokon belüli új védett munkahelyek teremtésére irányuló 
speciális támogatás.

Elszámolható költ-
ségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek - Leadás felfüggesztve, már nem is várható az 
újramegnyitás 
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y A munkaerő foglalkoztatását elősegítő specializált szolgáltatá-
sokat nyújtó akkreditált közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y Vállalkozások, különösen kis- és középvállalkozások, valamint 
ezek egyesületei.

Bővebb információ A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 6.3 A munkaerőpiaci esélyegyenlőség ösztönzése

Támogatható  
tevékenységek 

 y Képzési és átképzési programok a nők készségeinek és képesíté-
sének javítása érdekében;

 y Karrierjüket fejleszteni kívánó nőket célzó speciális programok, 
beleértve a vállalkozások indításának támogatását is;

 y Figyelemfelkelő kampányok és jó gyakorlatok megosztása a 
nemi sztereotípiák leküzdése érdekében;

 y A nemi előítéletek leküzdésére irányuló programok támogatása;
 y Támogatásnyújtás és tudatosító kampányok az egészségügyi 
kultúra népszerűsítése, valamint az emberekkel való üzérkedés, 
a családon belüli erőszak stb. leküzdése érdekében.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 1.850.000 –18.500.000 RON
Kisprojektek: 185.000 – 1.849.999 RON

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y A munkaerő foglalkoztatását elősegítő specializált szolgáltatá-
sokat nyújtó akkreditált közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y Vállalkozások, különösen kis- és középvállalkozások.

Megjegyzés  y Le van zárva a program, 2011-re nem is várható az újranyitása

Bővebb információ A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos  
honlapja: www.fseromania.ro 
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Intézkedés HEFOP 6.4 Nemzetközi kezdeményezések a munkaerőpiaci be-
fogadás terén

Támogatható  
tevékenységek 

 y Transznacionális kezdeményezések és az európai szintű partner-
ségek támogatása a humánerőforrás-fejlesztés és a befogadó 
munkaerőpiac létrehozása érdekében;

 y A foglalkoztatást elősegítő közös programok fejlesztése.
 y A munkaerőpiaci kirekesztés és esélyegyenlőtlenség leküzdé-
sére irányuló új módszerek fejlesztése;

 y Partnerségek létrehozása a szakképzésnek az új technológiához 
való igazításával kapcsolatos tapasztalatcsere érdekében;

 y A tartós munkanélküliek társadalmi befogadására és foglalkoz-
tatására irányuló szakértelem-átadás támogatása;.

 y Transznacionális tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztása 
az Irányító Hatóságok, valamint a Közreműködő Szervezetek 
számára;

 y Összehasonlító transznacionális tanulmányok végzése.

Elszámolható  
költségek 

 y Személyi költségek, szállás és utazási költségek, napidíj; 
 y A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek;
 y Adók, pénzügyi és jogi költségek;
 y Bérlési, amortizációs és leasing költségek;
 y Segélyek és ösztöndíjak;
 y Általános adminisztrációs költségek;
 y Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek;
 y Tájékoztatási és népszerűsítési költségek;
 y ERFA jellegű költségek. 

Projekt értéke Stratégiai projektek: 2.134.900 – 21.349.000 RON 
Kisprojektek: Leadás felfüggesztve, nem várható az újramegnyitás

Önrész mértéke 2-5% 

Jogosult pályázók a 
vállalkozói szférából

 y Engedéllyel rendelkező közjogi és magánjogi szakképzési szol-
gáltatók;

 y A munkaerő foglalkoztatását elősegítő specializált szolgáltatá-
sokat nyújtó akkreditált közjogi és magánjogi szolgáltatók;

 y Kis- és középvállalkozások egyesületei.

Bővebb információ A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hivatalos honlapja: 
www.fseromania.ro 
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V. Általános feltételek – kizáró okok

A támogatásért folyamodók azok a cégek, amelyek a Cégjegyzékbe (a gaz-
dasági társaságokra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 31/1990. 
számú törvény alapján megalakult) gazdasági (román szóhasználat-
tal: kereskedelmi) társaságként vagy (a szövetkezetek szervezésére és 
működésére vonatkozó 1/2005. számú törvény alapján megalakult) szövet-
kezeti társaságként vannak bejegyezve.

1. Nem sorolható az alábbi helyzetek valamelyikébe:
 y fizetésképtelen, a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó  

85/2006. sz., utólag módosított és kiegészített törvény 
előírásai szerint;

 y csődhelyzetben vagy felszámolás alatt áll, gazdasági 
(kereskedelmi) tevékenységei fel vannak függesztve vagy 
a hitelezőkkel kötött megállapodás tárgyát képezik vagy az 
előbbiekkel azonos, törvény által szabályozott helyzetben 
van;

 y folyamatban van ellene egy törvényes eljárás, hogy a 2. pont-
ban szereplő helyzetek valamelyikében levőnek nyilvánítsák;

 y nem tett eleget adó-, illeték-, tb-járulék-fizetési kötelezettsé-
geinek az általános konszolidált költségvetést alkotó költség-
vetésekbe, a Romániában érvényes törvények előírásainak 
megfelelően (a finanszírozási kérelem benyújtásakor);

 y súlyos szerződésszegési helyzetben lévőnek nyilvánították 
egy beszerzési eljárásból vagy az Európai Bizottság alapjaiból 
fedezett más finanszírozásból fakadó kötelezettségek nem 
teljesítéséért;

 y akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, 
hogy vele szemben az Gazdasági Versenyhivatalnak vagy az 
Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 
kötelező határozata van érvényben

 y a jelen Támogatási kérelem benyújtásakor tartozása van hitel-
visszafizetési késedelem vagy adósságok átütemezése okán.
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2. A kérelmező törvényes képviselője:
 A Pályázó elfogadható, ha törvényes képviselője nincs az alábbi 
helyzetek valamelyikében:

a) törvényellenes szakmai viselkedése miatt jogerősen elítél-
ték, a határozatot olyan bírósági hatóság hozta, amelynek res  
judicata ereje van (pl. annak a bíróságnak a határozata, amely 
ellen már nem lehet a törvényben megszabott fellebbezések-
kel élni);

b) res judicata eljárás alanya volt csalásért, korrupcióért, 
szervezett bűnözésben való részvételért vagy más törvényel-
lenes tevékenységekért, az EK pénzügyi érdekei kárára. 

3. Az infrastruktúra és a telek tulajdonjoga
A pályázónak tulajdonában lehet vagy koncesszió révén birtokol-
hatja a telket és az infrastruktúrát, amelyen a beruházás készül, 
haszonbérleti (koncessziós) szerződés alapján. Ha nem birtokolja 
az infrastruktúrát/telket, amely a beruházás tárgyát képezi, azok 
megvásárlását vagy koncesszióba vételét külön tevékenységként 
fel kell tüntetni a finanszírozási kérelemben.
A haszonbérleti szerződésnek legalább 49 évre kell szólnia. A fi-
nanszírozási kérelem benyújtásának napján a haszonbérleti szer-
ződésnek még legalább 10 évig érvényesnek kell lennie.
Haszonbérleti szerződés esetén bizonyítani kell a koncesszióba 
vett telken és épületeken végzendő beruházás jogát, legalább 10 
évre a Finanszírozási kérelem benyújtásától számítva.

4. Az infrastruktúra és/vagy a telek, amelyen a beruházást végzik
Ahhoz, hogy a pályázó által benyújtott projekt elfogadható le-
gyen, az infrastruktúra/telek, amelyen a beruházás készül a Támo-
gatási kérelem benyújtásakor egyidejűleg eleget kell hogy tegyen 
a következő feltételeknek:
a) A pályázó tulajdonában van vagy koncesszióba vette vagy, 

ellenkező esetben, megvásárlásuk vagy koncesszióba vételük 
különálló tevékenységként külön fel van tüntetve a Támoga-
tási kérelemben;

b) Nem képezik a jogi helyzetük miatti, folyamatban lévő jogvi-
ták tárgyát a bíróságon;

c) Nem képezik követelések tárgyát valamely erre vonatkozó kü-
lönleges törvény vagy a polgári jog szerint.
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5. Képesség a projekt megvalósítására
Ahhoz, hogy támogatható legyen, a pályázónak be kell bizonyíta-
nia, hogy megvannak a projekt megvalósításához szükséges mű-
veleti és pénzügyi képességei.

a) A műveleti (adminisztratív) képességet korábbi projekt-
kezelési tapasztalattal és/vagy a projekt megvalósításához 
szükséges elegendő forrás biztosításának képességével lehet 
bizonyítani.

b) A pénzügyi képesség arra vonatkozik, hogy a pályázó képes 
biztosítani az elszámolható költségek értékéből az önrészt, 
képes biztosítani a projekt nem elszámolható költségeinek 
finanszírozását (beleértve a projekt járulékos költségeit is) és 
képes biztosítani a projekt megfelelő megvalósításhoz szük-
séges pénzügyi forrásokat a költségek strukturális alapokból 
való megtérítéséig/elszámolásáig.
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VI. Pályázati mellékletek: igazolások, 
nyilatkozatok, egyéb dokumentumok

A csatolandó dokumentumok teljes listáját a pályázati útmutató tartal-
mazza. Általában – a tartalmi mellékleteken kívül – az alábbi dokumentu-
mok szükségesek a pályázati dokumentáció összeállításához: 

 y A jogi státuszt igazoló dokumentumok (például alapító okirat, 
bejegyzést igazoló dokumentum, vállalkozói engedély, cégkivonat, 
közintézmény létrehozására vonatkozó törvény/határozat máso-
lata);

 y Utolsó éves beszámoló, az ehhez kapcsolódó mérleg és eredmény-
kimutatás;

 y A pályázó hivatalos képviselőjének jogosultságát igazoló irat (például 
a cégbírósághoz benyújtott aláírási címpéldány közjegyző által 
hitelesített másolata, a banki aláírás-bejelentő bank által hitelesített 
másolata);

 y Banki igazolás (a számlavezető bank által kibocsátott igazolás);
 y Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról – Nemcsak a saját 

számlapénz, hanem például a bankhitel, pénzügyi lízing vagy 
magánkölcsön is önrésznek számít;

 y Igazolás a köztartozásokról (az adóhivatal által kibocsátott igazo-
lás);

 y Ingatlanra vagy telekre vonatkozó tulajdonjogot igazoló dokumen-
tum –Amennyiben a megvalósítás helyszínét képező ingatlan vagy 
telek nem a pályázó tulajdonát képezi, a bérleti szerződés másolatát 
kell mellékelnünk;

 y Területvásárlás esetén a tulajdonos(ok)kal kötött, a költségeket is 
rögzítő érvényes, a terület átadásáról szóló megállapodás;

 y Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés - Amennyiben a pro-
jekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz és a 
megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulaj-
donát képezi, csatolni kell a bérleti szerződést, valamint a bérbeadó 
hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a pályázóra 
vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez. A bér-
leti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással 
megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntar-
tási időszakára;
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 y Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről (általában a 
pályázati csomag részét képező formanyomtatvány);

 y A pályázó nyilatkozata a jogosultságról (általában a pályázati csomag 
részét képező formanyomtatvány);

 y ÁFA nyilatkozat (általában a pályázati csomag részét képező for-
manyomtatvány);

 y A pályázó felelősségi nyilatkozata (általában a pályázati csomag 
részét képező formanyomtatvány);

 y A pályázó nyilatkozata a de minimis támogatásról (általában a pá-
lyázati csomag részét képező formanyomtatvány);

 y Konzorciumi megállapodás (általában a pályázati csomag részét 
képező formanyomtatvány); 

 y Tulajdonostársak hozzájárulása a projekt megvalósításához és az 
előírt időtartamú üzemeltetéshez;

 y Hatósági engedélyek: a beruházás beindításához és működtetéséhez 
szükséges, a beruházási célnak megfelelő érvényes hatósági enge-
délyek;

 y Építési engedély – Ha a projekt építkezési tevékenységeket is tartal-
maz, akkor mellékelnünk kell az elvi vagy végleges építési enge-
délyt, illetve adott esetben az építési engedély mentességéről szóló 
nyilatkozatot;

 y Építési tervdokumentáció (tervrajzok, műszaki leírás)  - Amennyiben 
a pályázat infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, 
csatolni kell az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a terv-
rajzokat, valamint az építészeti és technológiai műszaki leírást; 

 y Megvalósíthatósági tanulmány (a pályázati útmutató mellékletében 
meghatározott tartalommal);

 y Üzleti és Marketing terv;
 y A projektmenedzser és a projekt megvalósításában közvetlenül 

részt vevők szakmai önéletrajzai;
 y Árajánlatok. 
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