
több mint
250 millió euró

elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosítás

Mikrovállalkozások, kisvállalkozások, középvállalkozások

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

KIVITELEZÉSI IDŐ

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

Keretösszeg: 100.000.000 euró

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

ver. 15.02.2021

Max. 9 hónap

AZ IKT ÜZLETFEJLESZTÉSRE VALÓ 
FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

 (KKV-K DIGITALIZÁLÁSA) 

Becsült indítás: 2021 első féléve

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

1700 nyertes pályázat

min. 30.000 €   -   max. 100.000 € 

POC  2.2.2

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA

Max 90%

•  Fogyatékkal élők számára egyedi informatikai alkalmazások 
    megvásárlásával kapcsolatos kiadások;
•  E-kereskedelem informatikai megoldásainak beszerzésével 
    kapcsolatos kiadások;
•  Cloud és a SaaS szolgáltatások beszerzésével 
    kapcsolatos kiadások;
•  Szakképzéssel/képzéssel kapcsolatos kiadások; 
•  Tárhelyszolgáltatások beszerzésével kapcsolatos költségek;
•  Kiberbiztonság erősítésére szolgáló szolgáltatások 
    beszerzésével kapcsolatos kiadások;
•  Személyzet képzésével kapcsolatos kiadások;
•  Projekt közbenső/végleges ellenőrzésének költségei;
•  Tanácsadói szolgáltatásokra fordított kiadások.

 

•  Az IKT-hardver és egyéb kapcsolódó eszközök
    beszerzésével kapcsolatos kiadások;
•  LAN hálózat megvalósításával kapcsolatos kiadások;
•  Projekt megvalósításához szükséges szoftveralkalmazások 
    beszerzésével, fejlesztésével, adaptálásával kapcsolatos 
    költségek, beleértve az RPA szoftverautomatizálási 
    megoldásokat;
•  Weboldal beszerzésével kapcsolatos költségek;
•  Új domain név megvásárlásával kapcsolatos költségek;
•  Elektronikus aláírás megvásárlásával / 
    bérlésével kapcsolatos költségek;
•  Archívumok analóg papírmappákból digitális 
    indexálhatóvá váltásának költségei;

 



ÁLLAMI GARANTÁLT HITELEK 
TÁMOGATOTT KAMATOKKAL

1700 nyertes pályázat 
több mint

250 millió euró
elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosítás

           - IMM INVEST: mikro-, kis- és középvállalkozások; 
           - AGRO IMM INVEST: kis- és középvállalkozások és 
 középpiaci kapitalizációval rendelkező kisvállalkozások;
           - A támogatható szervezeti formák: 
 SRL, SA, SNC, SCC, SCA, Szövetkezeti Társaságok, 
 PFA, II, IF, mezőgazdasági szövetkezet, 
 Nem kormányzati szerveztek.
           - Nincs szükség sürgősségi igazolásra;
           - Minden tevékenységi terület támogatható, kis kivételekkel.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

FINANSZÍROZÁS 

 - Működőtőke hietelek - Max. 5.000.000 RON 
     mikrovállalkozások, a kis- és középvállalkozások számára.

 - Beruházási hitelek - Max. 10.000.000 RON 
     mikrovállalkozások, a kis- és középvállalkozások számára.

 - Az AGRO IMM INVEST programhoz nyújtott támogatás 
     a garantált finanszírozás összegének 10%-a.

    
   - Az állam garantálja a kölcsön összegének 90%-át
       mikro- és kisvállalkozásoknak és 80%-át 
       mikro-, kis- és középvállalkozások számára.
    
   - Nem fizetnek kamatot, garanciadíjat vagy egyéb
       támogatási költségeket, mivel azokat 100% -ban 
       az állami költségvetésből támogatják.
  

  

ELŐNYÖK      HITELRÉSZLET

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

Max. 5.000.000 lej - Működőtőke hitelek

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK

    - Működőtőke hitelek: fizetések, szállítói költségek, 
       közművek, állami költségvetési adók, nyersanyagok,
       fogyóeszközök, egyéb anyagok, egyéb működési költségek.

    - Beruházási hitelek: vállalkozásfejlesztésre történő beruházások.

 

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

ver. - 16.02.2021

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

Leadási határidő: 2021.06.30.

Max. 10.000.000 lej - Beruházási hitelek

- Működőtőke hitel: 36 hónap, 
   36 hónapos meghosszabbítási lehetőséggel.
   
 
- Beruházási hitel: 72 hónap, meghosszabbítási lehetőség nélkül,
    max. 18/24 hónapos türelmi idő a részletfizetésre. 

 

   IMM INVEST / AGRO IMM INVEST

- A kamatfizetés támogatási ideje a kölcsön nyújtásának napjától számított 8 hónap, meghosszabbítás lehetőségével.
 - A kedvezményezett többféle hitelt (működőtőke + beruházási hitel) kérhet, amelyek kumulatív értéke legfeljebb 10 000 000 lej.

          Az állami garanciák keretösszege: 30 milliárd lej.
Állami támogatási program keretösszege: 1,832 millió lej.

 

 



PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS A KULTÚRÁLIS
 ÁGAZAT TÁMOATÁSÁRA

1700 nyertes pályázat több mint
250 millió euró

elnyert támogatási

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosításs

 • KKV-k;
• Nagyvállalatok;

• Nem kormányzati szervezetek.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

TÁMOGATÁSI FORMA

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

ver. - 16.02.2021

Becsült indítás : 2021 első féléve

    •  Mikrotámogatás  Minimis támogatás
8000 euró/kedvezményezett 

•  A-D intézkedések - Állami támogatás 
A-B intézkedések - 2019-ben Romániában tartott

 eseményekre értékesített jegyek bruttó
 értékének 5-25%-a közötti arány;

C. intézkedés - 2019-es romániai könyveladások 
bruttó értékének legfeljebb 25%-a;

D. intézkedés - 2019-es romániai közvetlen fizikai 
könyveladások bruttó értékének legfeljebb 15%-a.

 

 Max. 800.000 euró / egyéni válalkozás

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

Keretösszeg: 
Mikrotámogatás:- 40.000.000 euró

A-D intézkedések: - 30.000.000 euró

Mikrotámogatás:
• Karakter- és kulturális tartalommal kapcsolatos 

tevékenységek Romániában.

A-D intézkedések:
• 2020-ból elhalasztott nyílvános romániai 

kulturális fesztivál megszervezése;
• Kulturális rendezvények szervezése 

nyílvánossággal Romániaban;
• Az olvasás népszerűsítése Romániában az 

író-olvasó kommunikáció integrált koncepciója révén; 
   • Könyvszerkesztő és új román szerzők publikációjának kiadása.

 
 

A kulturális ágazatnak nyújtott pénzügyi támogatási csomag a következőkből áll:
 •  Minimis támogatás mikrotámogatás formájában;

• Állami támogatási vissza nem térítendő támogatás formájában;
Egy kedvezményezett csak egy projektet nyújthat be.



TURISZT IKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 
VÁLLAKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

1700 nyertes pályázat több mint
250 millió euró

elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző 
sikerbiztosítás

  Jogosított természetes személyek,
 egyéni vállalkozások, családi vállalkozások,

mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások 
a turizmus és a vendéglátóipar területén:
- engedéllyel rendelkező utazási irodák; 

- turisztikai fogadó struktúrák;
- élelmiszer struktúrák.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

TÁMOGATÁSI FORMA

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

ver. - 16.02.2021

Becsült indítás : 2021 első féléve

100%

A támogatást a kedvezményezetteknek 
vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, 

annak érdekében, hogy fedezzék a számítási alap 20%-át, 
melyet a támogatható TEÁOR számú tevékenységeiből 
származó eredmény alkot 2020-ban, 2019-hez képest, 
de legfeljebb 800.000 euró egyéni vállalkozás szintjén.

 

 Max. 800.000 euró / egyéni vállalkozás

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

Becsült keretösszeg: 500.000.000 euro



több mint
250 millió euró

elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosításs

Mikrovállalkozások, kis-, közép- és nagyvállalkozások
Régiség: induló- és régiséggel rendelkező vállalkozások

Helyszín: minden fejlesztési régió

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

50%
Észak-Nyugat, Közép, Észak-Kelet, Dél-Kelet, 
Dél-Muntenia, Dél-Nyugat Oltenia régiók
Max. 50% • Saját hozzájárulás min. 50%

35%
Nyugat és Ilfov régiók
Max. 35% • Saját hozzájárulás min. 65%

Kezdeti befektetés 
új egység létrehozásával

meglévő egység kapacitásának bővítése / diverzifikálása
az általános termelési folyamat alapvető változása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK  FENNTARTHATÓSÁGI IDŐSZAK

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

Bukarest régió: max. € 7.500.000
Nyugat és Ilfov régiók: max. € 26.250.000

Egyéb régiók: max. € 37.500.000

Keretösszeg: 1.500.000.000 lei

ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK/KÖLTSÉGEK

Műszaki berendezések, gépek, felszerelések

Építkezés (csak új épületek építése)

Épületkölcsönzés

Engedélyek • Szabadalmak • Know-how

ver. 17.02.2021

10%
Bukarest régió
Max. 10% • Saját hozzájárulás min. 90%

5 év

 NAGY BEFEKTETÉSEK 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSA

HG 807/2014 

Folyamatos leadás

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

1700 nyertes pályázat  

Akár 2 évvel meghosszabbítható.



NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
VIDÉKI LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

PNDR 6.2

1700 nyertes pályázat 
több mint

250 millió euró
elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosítás

Mezőgazdasági termelők vagy mezőgazdasági háztartás tagjai;
Meglévő/újonnan létrehozott mikro- és 

kisvállalkozások vidéken.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

Beruházás fenntartása: 3 év

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK KIVITELEZÉSI IDŐ

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK/KÖLTSÉGEK

• Gyártási tevékenységek (pl. textilgyártás); 

• Kézműves tevékenységek;

• Turisztikai tevékenységek;

•  Szolgáltatások (pl. orvosi, szociális, állatorvosi);

• Másodlagos mezőgazdasági szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos beruházások

(pl.mesterséges vetéshez kapcsolódó tevékenységek).

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

ver. - 17.02.2021

max.  70.000 euró/pályázat

Keretösszeg: 50.000.000 € 

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

100%

36 hónap



NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
LÉTREHOZÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE 

IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK

PNDR 6.4

1700 nyertes pályázat 
több mint

250 millió euró
elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosítás

Mezőgazdasági termelők vagy mezőgazdasági háztartás tagjai;
Meglévő/újonnan létrehozott mikro- és 

kisvállalkozások vidéken.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

Beruházás fenntartása: 5 év

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK KIVITELEZÉSI IDŐ

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK/KÖLTSÉGEK

• Nem mezőgazdasági termékek előállítására és
 forgalmazására irányuló beruházások;

• Beruházások kézműves tevékenységekre
 (pl. kézműves-, hímző- fazekas tevékenység);

• Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beruházások 
(pl. orvosi, szociális, állatorvosi);

• Beruházások turisztikai befogadó egységek infrastruktúrájához;
•  Forgalmazás céljából biomassza-üzemanyag 

előállításába történő beruházások;
• Állattenyésztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

(pl. mesterséges vetéssel kapcsolatos tevékenységek).

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

ver. - 17.02.2021

           max. 200.000 euró/kedvezményezett

Keretösszeg: 100.000.000 € 

Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

90%

max. 36 hónap

70%

  Termelési tevékenységeket végző pályázók
   Saját hozzájárulás 10%

Saját hozzájárulás 30%

Mezőgazdasági termelők/
mezőgazdasági háztartás tagjai
Mikrovállalkozások és kisvállalkozások 



PRODUKTÍV BERUHÁZÁSOK 
AZ AKVAKULTÚRÁBAN

POPAM I I .2

több mint
250 millió euró

elnyert támogatás

7 iroda,
országos

lefedettség

6 különböző
sikerbiztosításs

 Jogosított természetes személyek, Egyéni vállalatok, 
Családi vállalkozások, Egyesületek, 

Nem kormányzati szervezetek, Szövetkezetek,
KKV-k, Nagyvállalkozások.

Régiség: induló- és régiséggel rendelkező vállalkozások
Pozitív működési eredmény (beleértve a 0-t)

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

50% KKV-k és Nem kormányzati szerevzetek
Max. 50% • Saját hozzájárulás min. 50%

30% Nagyvállalkozások
Max. 30% • Saját hozzájárulás min. 70%

"Termelés volumene az akvakulturában" 
mutatónak való megfelelés a projekt által

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK KIVITELEZÉSI IDŐ

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

max. 1.000.000 € 

ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK/KÖLTSÉGEK

• Építkezések termeléshez / feldolgozáshoz / tároláshoz / 
kereskedelemhez / kiegészítő tevékenységekhez

• Halászati üzlet vásárlása, építése, felszerelése, tereprendezése
• Éttermek felszerelése

• Gépek, berendezések halfeldolgozó üzemeknek
• Gépek, berendezések feldolgozáshoz, tároláshoz, etetéshez

• Szállítóeszközök halszállításhoz / nyersanyagellátáshoz
• Természetbeni hozzájárulás (építés, föld, ingatlan, gépek)

• Tanácsadás / Tervezés

Kiegészítő tevékenységekre jogosultak: haléttermek,
 halászati üzletek, halfeldolgozó üzletek

20 pályázat POPAM II.2

Integrált szolgáltatások: palyázatírás, pályázati kivitelezés és utógondozás, tervezési szolgáltatások

ver.  - 17.02.2021

24 hónap

Útmutató nyilvános konzultáción 2021.02.20-ig

1700 nyertes pályázat
Elérhetőség:
0364-100732 | 0264-484776
office@gwconsulting.ro 

Saját hozzájárulásként a természetbeni 
hozzájárulások is elfogadhatók.

75% Halászati   szövetkezetek
Max. 75% • Saját hozzájárulás min. 25%

Maximális támogatható érték/kiegészítő tevékenység: 200.000 € 


