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•
1. Programul pentru energie în România
2. Fondul de inovare pentru proiecte la scară mică
3. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat,
din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală (POIM 6.1)
4. Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ,
finanțat din Fondul pentru Mediu
5. „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică
6. Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 (POIM 9.1)
7. OUG 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile şi nerambursa-bile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
8. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții (POIM 3.1)
9. Pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027
10. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (POR, AP 9, PI 9.1)
11. Fondul european pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF)
12. Instrumentul de asistenta tehnica pentru eficienta energetica - ELENA (European Local ENergy Assistance)
13. ORIZONT 2020
14. Programul UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii
15. Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
16. ORDONANŢADE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
17. Programul național de construcții de interes public sau social (CNI)
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Mecanismele
financiare SEE
și Norvegia
2014‐2021

Programul
pentru energie
în România

Obiectivul
programului este
„Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și securitate
sporită a
aprovizionării”.
Rezultatul așteptat al
proiectelor este
electrificarea
gospodăriilor din
zone acolo unde
conexiunea la
rețeaua electrică nu
este fezabilă din
punct de vedere
economic.

Orice entitate:
-privată sau
publică;
-comercială sau
necomercială;
-organizații
neguvernament
ale.

Schema va finanța 2 apeluri,
respectiv:
• Schema de granturi mici Electrificare finanțată prin
Granturi SEE
• Apel de proiecte –
Electrificare finanțată prin
Granturi Norvegiene

Bugetul alocat
pentru fiecare
dintre apeluri
este de
5.000.000
euro.

29 aprilie
2021

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25413/finantari-de-pana-la-2-000-000-de-euro-pentruelectrificarea-gospodariilor
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Comisia
Europeană

Fondul de
inovare pentru
proiecte la scară
mică

Prin acest apel,
Comisia își
propune să
sprijine
tehnologiile
curate și să ajute
întreprinderile
care investesc în
energie curată și
în industria curată
pentru a stimula
creșterea
economică, a crea
locuri de muncă
locale și a oferi un
avantaj
competitiv
industriei
europene.

persoane
juridice
entități private
entități publice
organizații
internaționale

Apelul este deschis pentru proiecte
din sectoare eligibile, respectiv:
-energie regenerabilă
-industrii cu consum intensiv de
energie, inclusiv produse care
înlocuiesc cele cu consum intensiv
de carbon, stocarea energiei și
captarea și stocarea carbonului din
toate statele membre ale UE,
Islanda și Norvegia.
Proiectele vor fi evaluate în funcție
de potențialul lor de a evita emisiile
de gaze cu efect de seră, potențialul
de inovare, maturitatea financiară și
tehnică și potențialul de extindere și
eficiență a costurilor.

Bugetul
disponibil
pentru această
cerere este de
100.000.000
euro.
Subvențiile vor
fi furnizate ca
sume
forfetare. Sunt
eligibile
proiectele cu
un total al
cheltuielilor de
capital ce
variază între
2.500.000 și
7.500.000
euro.

40%

10 martie
2021.

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25177/apel-in-valoare-de-100-de-milioane-de-europentru-proiecte-inovatoare-de-tehnologie-curata

Finantator

Program de
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti
eligibili/

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributi
a beneficiarului

Termen
Limita/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Rendelkezésre
álló
keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Schema de ajutor de
stat privind
sprijinirea
investițiilor
destinate
promovării
producției și
distribuției de
energie termică
în sistem
centralizat, din
surse regenerabile
mai puțin
exploatate,
respectiv
biomasă, biogaz,
energie
geotermală
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE,
AP 6, OS 6.1)

Acordarea de
ajutoare în
favoarea
sistemelor de
termoficare
centralizată
eficiente
din punct de
vedere
energetic.

Unitățile/
subdiviziunile
administrativteritoriale
Aociațiile de
dezvoltare
intercomunitară
din regiunile
mai puțin
dezvoltate ale
României

-Realizarea şi/ sau modernizarea
capacităților de producere energie
termică în cogenerare (separat sau
în cogenerare) din biomasă şi biogaz
și a rețelei termice necesare pentru
facilitarea evacuării căldurii;
-Realizarea şi/ sau modernizarea
capacităților de producție a energiei
termice din energie geotermală și a
rețelei termice necesare pentru
facilitarea evacuării căldurii.

Maxim
15.000.000
euro

Minim 2%

31
decembrie
2021

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/11/bmg3xjcv8074k1hpn6fw.pdf
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eligibili/
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Valoarea
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Limita/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Rendelkezésre
álló keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

Ministerul
Mediului,
Apelor și
Pădurilor

Programul
privind creșterea
eficienței
energetice și
gestionarea
inteligentă a
energiei în
clădirile publice
cu destinație de
unități de
învățământ,
finanțat din
Fondul pentru
Mediu

Programul privind
creșterea
eficienței
energetice și
gestionarea
inteligentă a
energiei în
clădirile publice
cu destinație de
unități de
învățământ are
drept scop
îmbunătățirea
calității mediului
prin reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră
prin scăderea
consumului anual
de energie
primară.
Prin acest
program școlile și
grădinițele din
România pot fi
izolate termic și
eficientizate
energetic.

UAT-urile
organizate la
nivel de
comună, oraș
sau municipiu,
inclusiv
subdiviziunile
municipiului
București

Activitățile ce vor putea fi finanțate
prin program sunt lucrări de
construcții și instalații precum:
-lucrări de reabilitare termică a
elementelor de anvelopă a clădirii, a
sistemului de încălzire/a sistemului
de furnizare a apei calde de
consum,
-instalarea unor sisteme alternative
de producere a energiei electrice
și/sau termice pentru consum
propriu,
-lucrări de instalare/ reabilitare/
modernizare a sistemelor de
climatizare și/sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calității
aerului interior, de reabilitare/
modernizare a instalațiilor de
iluminat în clădiri,
-instalarea de sisteme de
management energetic integrat
pentru clădiri etc.
Pentru a putea accesa finanțarea, o
Unitate Administrativ Teritorială
(UAT) trebuie să aibă îndeplinite
obligațiile de plată a taxelor,
impozitelor şi amenzilor către
bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul Fondului pentru mediu,
conform prevederilor legale în
vigoare. De asemenea, trebuie să
asigure contribuția proprie necesară
implementării proiectului.

Suma alocată
sesiunii de
finanțare este
de 384.000.000
lei, din care
192.000.000 lei
pentru
localități cu
până la 5.000
de locuitori
inclusiv și
192.000.000 lei
pentru
localități cu
peste 5.001 de
locuitori
inclusiv.

10%

Perioada de
înscriere în
aplicația
informatică
a datelor
tehnice
aferente
proiectelor
începe în
data de 03
martie
2021, ora
10:00 și se
închide în
data de 05
aprilie
2021, ora
18:00.

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25168/a-fost-lansat-programul-dedicat-cresteriieficientei-energetice-pentru-unitatile-de-invatamant
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Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti eligibili/
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A pályázók köre
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Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

Granturi SEE
și
Norvegiene
/ Innovation
Norway

„Capacitate
sporită de a
furniza energie
regenerabilă” Energie
hidroenergetică

Obiectivul
programului este
obținerea unei
energii mai puțin
consumatoare de
carbon și o
siguranță sporită a
aprovizionării.

•
•
•

Acest sistem poate oferi sprijin
pentru proiectele care vor
dezvolta și implementa activități
în domeniul hidroenergiei:
• renovarea sau reînnoirea
centralelor hidroelectrice
existente, mici sau mari,
pentru a crește puterea
capacității de generare și
eficienței producției;
Notă: proiecte care vizează
renovarea sau reînnoirea instalațiilor hidroenergetice pentru a
satisface energia electrică
sisteme de echilibrare a nevoilor
în sprijinul generării de energie
electrică regenerabilă variabilă
(VRE-solar și energie eoliană) va
primi scoruri mai mari în
evaluare.
• construirea de noi centrale
hidroelectrice la scară mică
(SSHPP) (<10 MW capacitate
instalată);
• activități de creștere a
capacității rezervorului
pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate
secundară a unui proiect;
• instruirea personalului cu
privire la utilizarea și
întreținerea echipamentelor,
oferite de către furnizorul
echipamentelor, ca parte
integrantă a unui proiect de
investiții (activitate secundară
în investiție proiect).

„Programul
energetic în
România” va
contribui la
obiectivele
generale ale
Granturilor SEE și
Norvegiene 20142021, respectiv
reducerea
economiei și
socialului
disparități în Spațiul
Economic European
(SEE) și
consolidarea
relațiilor bilaterale.
Programul
urmărește să
stimuleze și să se
dezvolte pe termen
lung cooperarea
dintre Islanda,
Liechtenstein,
Norvegia și
România.

entități private
entități publice
entități
comerciale
• entități
necomerciale
• ONG
Solicitantul trebuie
să fi fost stabilit de
cel puțin 3 ani la data
limită a prezentului
apel.
Activitatea principală
a partenerului
(partenerilor) este
strâns legată de
activitățile în care
este propusă
contribuția sa.
Nu este obligatoriu
ca proiectul să
includă parteneriat,
dar proiectele de
parteneriat sunt
încurajate și vor
primi puncte
suplimentare în
timpul evaluării.
Parteneri eligibili:
orice entitate privată
sau publică, comercială sau necomercială, stabilită ca
persoană juridică în
Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în
România.

Între
200.000 și
2.000.000
euro /
proiect

variabilă

31 martie
2020, ora
14:00

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweableenergy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
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Program de
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti eligibili/

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia
beneficiarului

Termen
Limita/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Rendelkezésre
álló keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

Autoritatea
de
Management
pentru
Programul
Operațional
Infrastructură
Mare

Protejarea
sănătății
populației
în
contextul
pandemiei
cauzate de
COVID-19
(POIM 9.1)

Redeschiderea
apelului a fost
hotărâtă la nivelul
guvernului prin
aprobarea
Memorandumului cu
tema: Necesitatea
redeschiderii apelului
de proiecte
Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19
pentru acțiuni de tip
B-Crearea unor
capacități medicale
mobile/formațiuni
medicale mobile de
diagnostic și
tratament utilizate în
combaterea
răspândirii COVID19/spitale
modulare/containere
de logistică medicală,
în cadrul POIM, inițiat
de către Ministerul
Afacerilor Interne și
MFE, cu modificările și
completările
ulterioare.

Unitățile sanitare
publice,
Alte unități sanitare
publice,
Ministerul
Sănătății/alte
autorități publice
centrale și
autorități publice
locale,
Inspectoratul
General pentru
Situaţii de Urgenţă
(IGSU);
Ministerul Apărării
Naționale în
parteneriat cu
IGSU,
Autoritățile publice
locale în parteneriat cu
unitățile sanitare din
subordine

Proiecte de tip B:
Crearea unor
capabilități medicale
mobile/formațiuni
medicale mobile de
diagnostic și
tratament utilizate în
combaterea
răspândirii COVID19/spitale modulare
rol 1, 2 și
3/containere de
logistică medicală.

Maxim 3
milioane eur /
proiect

30.03.2021

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25092/apelul-poim-pentru-consolidarea-capacitatii-degestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-a-fost-redeschis

Finantator

Program de
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti eligibili/

Activitati eligibile/

Pályáztató

Kiírás

A program
célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Guvernul
României

ORDONANŢA
DE URGENŢĂ
nr. 155 din 3
septembrie
2020 privind
unele măsuri
pentru
elaborarea
Planului
naţional de
relansare şi
rezilienţă
necesar
României
pentru
accesarea de
fonduri
externe
rambursabile
şi nerambursabile în cadrul
Mecanismului
de redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării
stării
economiei
naţionale
după criza
generată
de COVID-19,
creşterea
economică şi
crearea de
locuri de
muncă
necesare
pentru
incluziunea
forţei de
muncă,
sprijinirea
tranziţiei
verzi şi a celei
digitale
pentru
promovarea
creşterii
durabile

a) ministerele de resort,
singure sau în parteneriate
interinstituţionale sau
împreună cu autorităţi
publice centrale/ locale
sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
b) instituţii de învăţământ
superior de stat şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
c) unităţile sanitare;
d) instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
e) operatorii de apă şi
canalizare;
f) autorităţile publice locale
ale localităţilor rurale
limitrofe localităţilor
urbane;
g) Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
h) Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
i) instanţele de judecată,
parchete, etc;
j) instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
k) Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Elaborarea
documentaţiilor tehnicoeconomice în următoarele
domenii:
a) adaptarea la schimbări
climatice;
b) mobilitate urbană,
regenerare urbană, turism
şi cultură, ecologizare
platforme industriale,
investiţii în infrastructura
educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul
transferului tehnologic
e) apă-canalizare;
f) proiecte de
infrastructură edilitară
destinate localităţilor
rurale limitrofe
localităţilor urbane;
g) creşterea rezilienţei
comunităţilor în situaţii de
urgenţă;
h) constituirea unor
depozite regionale şi
crearea stocurilor de
materiale şi tehnică;
i) proiecte de
infrastructură din sistemul
judiciar şi sistemul de
apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională;
j) domeniul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei
şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de
transformare / tranziţie
digitală

Valoarea
Grantului/

Contributia beneficiarului

Termen
Limita/

Rendelkezésre álló
keretösszeg

Önrész mértéke

Benyújtási
határidő

În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului
de
investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

Neprecizată

Neprecizat

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229799

Finantator

Program de
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti eligibili/

Activitati eligibile/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Apel de
proiecte pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de management
integrat al
deșeurilor proiecte noi de
investiții
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE 2014 2020, AP 3, OS
3.1)

Reducerea
numărului
depozitelor
neconforme şi
creşterea
gradului
de pregătire
pentru
reciclare a
deşeurilor în
România

Asociaţiile de
Dezvoltare
Intercomunitară
prin Consiliile
Județene;
Ministerul
Mediului;
Instituții publice
cu
responsabilități în
domeniul
managementului
deșeurilor, în
parteneriat cu
Ministerul
Mediului;
Primăria
Municipiului
Bucureşti,
primăriile de
sector;
Ministerul
Mediului, Apelor
și
Pădurilor/
Administrația
Fondului pentru
Mediu;
Administrația
Fondului pentru
Mediu.

A. Proiecte noi integrate/
individuale pentru
consolidarea şi extinderea
sistemelor de
management integrat al
deşeurilor;
B. Consolidarea capacităţii
instituţionale a Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru guvernanța în domeniul
managementului al deșeurilor
(pentru sprijinirea
implementării PNGD) precum
și a instituțiilor publice cu
responsabilități în domeniul
managementului deșeurilor;
C. Implementarea unui sistem
integrat de management al
deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti;
D. Proiecte de închidere a
depozitelor neconforme de
deșeuri industriale
periculoase și nepericuloase;
E. Sprijin pentru pregătirea
portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și
post 2020 (după caz);
F. Proiecte de închidere a
depozitelor neconforme de
deșeuri municipale (neincluse
în proiectele de management
integrat ale deșeurilor la nivel
județean).

Valoarea
Grantului/

Contributia beneficiarului

Termen
Limita/

Rendelkezésre álló
keretösszeg

Önrész mértéke

Benyújtási
határidő

Nu există
plafoane
valorice
privind
dimensiunea
proiectelor

Pentru
beneficiari
autorități publice
locale: Minim 2%
Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de la
bugetul de stat:
Minim 15%

1 iulie
2022

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integratal-deseurilor-proiecte-noi/

Finantator

Program de
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti
eligibili/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre Támogatás kérhető

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Pregătirea
portofoliului
de proiecte în
domenii
strategice
considerate
prioritare
pentru
perioada de
programare
2021-2027

Asigurarea cadrului
general de acordare
a sprijinului financiar
pentru elaborarea
documentațiilor
tehnico-economice
necesare pregătirii și
implementării unor
proiecte de
infrastructură din
domenii de interes
strategic național/
regional/ local și/ sau
a unor proiecte care
fac parte din
strategii/planuri de
dezvoltare la nivel
regional/local,
finanțabile din
fonduri europene
acordate României în
perioada de
programare
20212027, în cadrul
Politicii de Coeziune

Unitățile
administrativteritoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ
20142020,
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URĂ MARE
2014-2020)

Activitati eligibile/

Acordarea de sprijin financiar în
elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice în următoarele domenii de
interes strategic național/ local:
• Transport; • Apă – apă uzată; •
Managementul deșeurilor; •
Mobilitate urbană; • Regenerare
urbană; • Infrastructură rutieră de
interes județean; • Centre de
agrement / Baze turistice (tabere
școlare); • Infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu; • Specializare inteligentă.
-

Valoarea
Grantului/
Rendelkezésre
álló
keretösszeg

-

Contributia Termen
beneLimita/
ficiarului
Önrész
mértéke

-

Benyújtási
határidő

-

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

http://www.monitoruloficial. ro/article--eMonitor-339.html
A se vedea Monitorul oficial, Partea I, nr. 458 OUG Nr. 88/ 202

Finantator

Program de
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti eligibili/

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia
beneficiarului

Termen
Limita/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Rendelkezésre
álló
keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Dezvoltare
locală plasată
sub responsabilitatea
comunităţii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
9, PI 9.1)

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune socială,
prin măsuri
integrate

Unități Administrativ
Teritoriale Oraș/Municipiu
/sectoarele municipiului
București- ca membre în
Grupul de Acțiune Locală
din cadrul Listei SDLurilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT
Oraș/Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de
Acțiune Locală din cadrul
Listei SDLurilor selectate la
finanțare și lider de
parteneriat - și furnizori
publici și privați de servicii
sociale
Furnizori publici și privati
de servicii sociale acreditați
conform legislației în
vigoare, cu o vechime de
cel putin un an, inainte de
depunerea proiectului, cu
competențe în furnizare de
servicii sociale, comunitare,
desfasurare de activitati
recreativ-educative,
culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie
socială de inserție

Intervențiile sprijinite pot
include diverse tipuri de
investiții, în funcție de
nevoile specifice
identificate la nivel local în
cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate
de către Grupurile de
Acțiune Locală și se referă
la:
• investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/
modernizare locuinţelor
sociale
• investiţii în infrastructura
de sănătate, servicii sociale
– constructia/ reabilitarea/
moderni-zarea/ dotarea
centrelor comunitare
integrate medico-socială;
• investiţii în infrastructura
de educaţie – construire /
reabil-itare/ modernizare/
dota-rea de unităţi de
învăţă-mânt preuniversitar
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc);
• investiții în amenajări ale
spațiului urban degradat al
comunității defavorizate;
• construirea/ dotarea cu
echipamente a infrastructurii întreprinderilor de
economie socială de
inserţie.

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:
30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/
9.1/1/7
REGIUN I si
POR/2019/9/
9 .1/1/BI
20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/
9.1/1/
Întreprinderi
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro

0% în
cazul
întreprind
erilor de
economie
socială de
inserție
Minim 2%
pentru
celelalte
categorii
de
beneficiari

31 dec.
2021, ora
10:00 –
pentru
apelurile
de
proiecte
POR/2019
/9/9.1/1/
7 REGIUNI
si
POR/2019
/9/9.1/1/
BI
1 iunie
2020, ora
17 –
pentru
apelul de
proiecte
POR/2019
/9/9.1/1/
Întreprinderi

Informatii
ObservaSuplimenta- ții/
re/Website
program/
További
Megjegy
információk -zések

regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/

Finantator

Program
Finantare/

Obiectivul
programului/

Solicitanti eligibili/

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia Beneficiarului/

Termen
Limita/

Informatii
suplimenta
re/Website
program/

Observații/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető:

Rendelkezésre álló
keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

További
információk

Megjegyzések

Comisia
europeana,
Banca
europeana de
investitii,
Casa
Depositie
Prestiti
(CDP) si
Deutsche
Bank.

Fondul
european
pentru
promovarea
eficacitatii
energetice
(EEEF)

- sa contribuie la
atenuarea
schimbarilor
climatice ;
- sa atraga
capitalurile
private si
publice in
finantarea
proiectelor
care vizeaza
atenuarea
schimbarilor
climatice;
- sa atinga
durabilitatea
economica a
fondului.

autoritati locale si
regionale,
autoritati
nationale,
companii
si IMM-uri,
asociatii

Sunt finantate proiecte pe energie durabila, in
special cele care se implementeaza in mediul
urban, privind:
- cladirile publice si private care integreaza
solutii de eficacitate energetica si energii
regenerabile, inclusiv cele fondate pe
utilizarea TIC;
- sursele de energie regenerabila descentralizate si integrate la nivel local si in retelele
electrice;
- microgenerarea plecand de la sursele de
energie regenerabila ;
- transporturile urbane verzi care contribuie la
cresterea eficacitatii energetice si integrarea
surselor de energie regenerabila, punând
accent pe transporturile publice, vehiculele
care functioneaza cu energie electrica si
hidrogen si reducerea emisiilor de gaz cu
efect de sera ;
- infrastructurile locale, inclusiv iluminatul
eficient al infrastructurilor publice externe
precum cel al strazilor, solutiile de stocaj de
electricitate, contoarele inteligente si
retelele inteligente care utilizeaza din plin TIC;
- tehnologiile in materie de eficacitate
energetica si energii regenerabile prezentând
un potential inovator si economic si utilizând
cele mai bune procedee disponibile.
Pentru a ajunge cat mai eficient la beneficiarii
finali, EEEF poate sa intervina prin 2 tipuri
de investitii : directe si prin institutiile
financiare.

265
milioane
euro

Permanent

http://www.eeef.eu/objective-of-the-fund.html

Finantator

Program
Finantare/

Obiectivul
programului

Solicitanti
eligibili/

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia
beneficiarului/

Termen
Limita/

Informatii
suplimenta
re/Website
program/

Observații/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető:

Rendelkezésre álló
keretösszeg

Önrész mértéke

Benyújtási
határidő

További
információk

Megjegyzések

Banca
Europeana de
Investitii

Instrumentul
de asistenta
tehnica
pentru
eficienta
energetica ELENA
(European
Local ENergy
Assistance)

Sprijinirea
investitiilor
inovante
locale si
regionale in
domeniul
energiilor regenerabile si
eficientei
energetice, cu
precadere
pentru
constructii si
transporturi.

- Autoritati
publice locale
- Autoritati
regionale
- Organisme
publice

Dezvoltarea de sisteme energetice
eco-eficiente

15 milioane euro
- Pana la 90% din
costurile eligibile

10%

Permanent

Integrarea de sisteme de energie
regenerabila la nivelul cladirilor:
panouri solare, panouri
fotovoltaice
Dezvoltarea de sisteme de
transport public curate si eficiente
din punct de vedere energetic

http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Pro
gramme.pdf

Finantator

Finantator

Program
Finantare/

Obiectivul
programului

Solicitanti
eligibili

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia beneficiarului

Termen
Limita/

Informatii
suplimenta
re/Website
program/

Observații/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető:

Rendelkezésre álló
keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

További
információk

Megjegy
-zések

ORIZONT Dezvoltarea unei
2020
economii bazate pe
cunoastere si inovare
in cadrul Uniunii
Europene

-Intreprinzatori
privati
-Universitati
-Centre de
cercetare

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta
Variabila
stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a
resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive
Securitate alimentara , agricultura durabila, cercetare
marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei
si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate

Variabila

Variabil

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/master_calls.html

Uniunea
Europeana

Finantator

Program
Finantare/

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia
beneficiarului

Termen
Limita/

Informatii
suplimenta
re/Website
program/

Observații/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Rendelkezésre
álló keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

További
információk

Megjegy
-zések

Programul
UNCTAD/
EMPRETEC
România pentru
sprijinirea
dezvoltării
întreprinderilor
mici si mijlocii

Susținerea
dezvoltării
întreprinderilor
mici si mijlocii,
crearea de
noi locuri de
muncă,
creșterea
numărului
de întreprinderi
mici şi mijlocii
capabile să
facă faţă
competiției şi
forțelor
concurențiale în
condițiile
globalizării
piețelor

Persoane fizice antreprenori
existenți sau
potențiali precum
și top manageri

Prin Program se finanțează workshop-urile
UNCTAD EMPRETEC Romania pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii in domenii de interes pentru
dezvoltarea capacităților antreprenoriale,
în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice
şi cu aplicabilitate practică, necesare
începerii şi dezvoltării unei afaceri.
Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi
organizate sub coordonarea celor 4 centre
EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania,
EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC OlteniaBanat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor
desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4
AIMMAIPE organizatoare: Brașov, Ploiești,
Iași, Timișoara).
Numărul maxim de beneficiari este de 30
participanți/workshop.
Perioadele de desfăşurare a workshopurilor:
BRASOV 5-13 octombride
IASI 7-15 septembrie
PLOIESTI 31 august- 8 septembrie
TIMISOARA 4-12 octombrie

-

-

Până la
completarea
locurilor
disponibile

http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-programempretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
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Finantator

Program
Finantare/

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile/

Valoarea
Grantului/

Contributia
beneficiarului

Termen
Limita/

Informatii
suplimenta
re/Website
program/

Observații/

Pályáztató

Kiírás

A program célja

A pályázók köre

Támogatás kérhető

Rendelkezésre
álló keretösszeg

Önrész
mértéke

Benyújtási
határidő

További
információk

Megjegy
-zések

Programul
național
multianual pentru
susținerea
meșteșugurilor și
artizanatului

Susținerea micilor
meșteșugari in
promovarea
produselor proprii
şi conservarea şi
stimularea
promovării mai
largi a tradițiilor
autohtone

Societățile comerciale,
societățile cooperative,
inclusiv societățile
cooperative
meșteșugărești mixte,
persoanele fizice
autorizate care desfășoară
activități economice in mod
independent,
întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale,
asociații profesionale sau
fundații si au ca scop
promovarea
meșteșugurilor si a
meseriilor care presupun
un număr mare de operații
executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific tradițional, inclusiv
din domeniul artei
populare si artizanatului.

Programul constă în organizarea
Suma
Târgului naţional pentru artizanat
maxima
şi meşteşuguri 2018 pe
acordata unui
durata a 3 zile.
beneficiar
Perioada estimativă a Târgului
pentru
naţional pentru artizanat şi
transport,
meşteşuguri este 28-30
cumulat, nu
septembrie 2018, locația Muzeul
va depăși
Național al Satului "Dimitrie
2000 lei
Gusti".
pentru târg
In cadrul târgului național
Suma
beneficiarii eligibili vor
maxima
putea prezenta produsele proprii
aferenta
(meșteșugărești si/sau de
cazării pentru
artizanat) si vor putea desfășura
beneficiari
activități economice in condițiile
este de
legislației in vigoare. De
maxim 1600
asemenea, beneficiarii prezenți la lei/beneficiar
târg vor putea organiza la standul pentru patru
propriu pentru vizitatorii
nopți de
interesați, sesiuni de ateliere de
cazare
lucru.
In cadrul atelierelor de lucru
artizanii si meșteșugarii vor
explica si demonstra practic
cum se pregătesc si se obțin
produsele lor.

-

Până la
completarea
locurilor
disponibile

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-siartizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
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ORDONANŢA DE Asigurarea
URGENŢĂ nr. 155 ameliorării stării
din 3 septembrie economiei
2020 privind unele naţionale după
măsuri pentru
criza generată de
elaborarea
COVIDPlanului naţional 19,creşterea
de relansare şi
economică şi
rezilienţă necesar crearea de locuri
României pentru de muncă
accesarea de
necesare pentru
fonduri externe incluziunea forţei
rambursabile şi
de muncă,
nerambursabile în sprijinirea
cadrul
tranziţiei verzi şi a
Mecanismului de celei digitale
redresare şi
pentru
rezilienţă
promovarea
creşterii durabile

a)ministerele de resort, singure Elaborarea documentaţiilor tehnicoÎn funcţie de
sau în parteneriate
economice cu finanţare din bugetul
valoarea
interinstituţionale sau împreună de stat, prin ordonator principal de
estimată a
cu autorităţi publice centrale/ credite Ministerul Fondurilor
proiectului de
locale sau asociaţii de
Europene, pentru pregătirea
investiţii
dezvoltare comunitare;
proiectelor de infrastructură în
publice,
dar nu
b)instituţii de învăţământ
următoarele domenii:
mai mult de 3%
superior de stat şi autorităţi
a) adaptarea la schimbări climatice;
din valoarea
publice locale din municipii
b) mobilitate urbană, regenerare
reşedinţă de judeţ, municipii şi urbană, turism şi cultură, ecologizare
estimată a
oraşe, autorităţile publice
platforme industriale, investiţii în
acestuia
central;
infrastructura educaţională;
c)unităţile sanitare;
c) domeniul sănătăţii;
d)instituţiile de învăţământ
d) cercetare în domeniul transferului
superior de stat şi institute de tehnologic pentru
cercetare-dezvoltare din
extindere/reabilitare/modernizare
România;
clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu
e)operatorii de apă şi canalizare; echipamente/ utilaje/ dotări
f)autorităţile publice locale ale independente;
localităţilor rurale limitrofe
e) apă-canalizare;f) proiecte de
localităţilor urbane;
infrastructură edilitară destinate
g)Inspectoratul General pentru localităţilor rurale limitrofe
Situaţii de Urgenţă şi
localităţilor urbane;
inspectoratele judeţene pentru g) creşterea rezilienţei comunităţilor
situaţii de urgenţă;
în situaţii de urgenţă prin extinderea
h)Inspectoratul General pentru reţelei de subunităţi de intervenţie
Situaţii de Urgenţă şi unităţile din structura inspectoratelor pentru
subordonate;
situaţii de urgenţă;
i)instanţele de judecată,
h) constituirea unor depozite
parchete, etc;
regionale şi crearea stocurilor de
j)instituţiile şi autorităţile
materiale şi tehnică -inclusiv
publice centrale;
medicală, pentru gestionarea unor
k)Autoritatea pentru
situaţii cu impact mare şi
Digitalizarea României,
probabilitate scăzută generate de
autorităţile publice centrale şi manifestarea riscurilor;
locale
i) proiecte de infrastructură din
sistemul judiciar şi sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei şi securităţii
cibernetice;
k) proiecte de transformare/tranziţie
digitală, inclusiv prin robot process
automation, a serviciilor
administraţiei publice centrale şi
locale

Neprecizat

Neprecizat

https://mfe.gov.ro/pnrr/2018/
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Programul
național de
construcții de
interes public sau
social

Construirea,
reabilitarea,
modernizarea,
dotarea și
extinderea unui
obiectiv,
finalizarea unui
obiectiv demarat
anterior de
beneficiar

Autoritățile administrației Construirea, reabilitarea,
publice centrale, autoritățile modernizarea, dotarea și
administrației publice locale, extinderea unui obiectiv,
alte instituții publice și
finalizarea unui obiectiv demarat
instituții de interes public și anterior de beneficiar.
persoane juridice
1.Subprogramul ”Săli de sport”
recunoscute ca fiind de
2.Subprogramul ”Bazine de înot”
utilitate publică în condițiile 3.Subprogramul
legii, alte entități ce
”Complexurisportive”
funcționează în baza unor
4.Subprogramul ”Așezăminte
legi speciale, inclusiv
culturale”
persoane fizice și juridice în 5.Subprogramul ”Unități și
cazul Subprogramului
instituții de învățământ de stat”
6.Subprogramul ”Patinoare
”Lucrări în primă urgență
artificiale”
7.Subprogramul ”Unități
sanitare”
8.Subprogramul ”Săli de cinema”
9.Subprogramul ”Lucrări în primă
urgență”
10.Subprogramul ”Reabilitare
blocuri de locuințe situate în
localități din zone defavorizate”
11.Subprogramul ”Drumuri de
interes local și drumuri de interes
județean”
12.Subprogramul ”Fose septice,
microstații de epurare și sisteme
de alimentare cu apă”
13.Subprogramul ”Alte obiective
de interes public sau social în
domeniul construcțiilor”

”

-

0%

Depunere
continuă

https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
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României

