FISA DE PROIECT
Programul pentru Energie in Romania
Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)
PROGRAM DE FINANTARE:
► Programul pentru Energie in Romania
Nume
program
Autoritate de
Management
Alocare totala
apel
Perioada
depunere
proiecte

► Apel 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”
Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)

► Innovation Norway
►

Suma totala disponibila este de 4.608.100 EUR

► Pana miercuri, 8 septembrie 2021, ora 14:00, ora Romaniei

PROIECT:
► Valoarea totala a grantului acordat pentru un proiect este intre
200.000 si 2.000.000 Euro.

Grant

► Nivelul grantului poate varia de la 10% la maximum 90%, in functie
de tipul de ajutor de stat acordat, de capacitatea Solicitantului si alte
elemente incluse in prevederile Regulamentului, care sunt relevante
pentru respectivul proiect. Solicitantii nu trebuie sa se astepte sa
primeasca nivelul maxim posibil al grantului acordat conform normelor
privind ajutoarele de stat.
► N.a

Durata de
implementare

Nivel
implementare

Prioritati
program in
Romania

► Cheltuielile din cadrul proiectelor sunt eligibile de la data cand grantul
este acordat sau de la o data ulterioara stabilita in Contractul de
Proiect. Contractul de Proiect va stabili data finala a eligibilitatii
cheltuielilor, care nu va fi mai tarziu de 30 septembrie 2023.
Cheltuielile efectuate dupa aceasta data finala nu sunt eligibile.
Romania in parteneriat cu una din tarile
► Islanda
► Liechtenstein
► Norvegia
► Obiectivul Programului este „energie cu mai putine emisii de carbon si
siguranta sporita a furnizarii de energie”. Programul are ca scop
stimularea si dezvoltarea cooperarii pe termen lung intre Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (in continuare denumite “Statele Donatoare”)
si Romania (Statul Beneficiar).
► Acest Apel de Propuneri va finanta proiectele propuse de entitati

romanesti in domeniul de interes a Programului: Energie regenerabila.
Rezultatul preconizat al proiectelor este Producerea sporita de energie
regenerabila din alte Surse Regenerabile de Energie (biomasa/biogaz,
energie eoliana, fotovoltaica etc.; este exclusa hidroenergia si energia
geotermala).
► Realizarile preconizate sunt:
capacitate instalata crescuta pentru producerea de energie
/electricitate cu alte Surse Regenerabile de Energie si
‐ un numar crescut de instalatii noi pentru producerea de
energie/electricitate regenerabila din alte Surse Regenerabile de
Energie.
► Se asteapta ca proiectele sa contribuie la reducerea emisiilor CO2 si la
securitatea sporita a furnizarii energiei.
‐

► Grupul tinta al acestui program sunt entitatile inregistrate legal in
Romania.

Grup tinta
eligibil

► Nu este obligatoriu sa existe parteneri de proiecte, dar sunt incurajate
proiectele de parteneriat, care vor primi puncte suplimentare in timpul
procesului de evaluare
► Exista 2 tipuri de parteneriat :
- Proiect de partreneriat cu Statul Donor;
- Proiect in Parteneriat dintre un Promotor de Proiect din Romania si cel
putin o alta entitate juridica (Partener de Proiect) din Romania.
► Solicitanti eligibili: orice entitate, publica sau privata, comerciala sau
non‐comerciala, precum si organizatii non‐guvernamentale, infiintata ca
persoana juridica in Romania.
- Solicitantul trebuie sa fie infiintat cu cel putin 3 ani inainte de
termenul limita al acestui Apel.

Aplicant
eligibili

► Parteneri eligibili: orice entitate publica sau privata, comerciala sau
non‐comerciala, infiintata ca persoana juridica in Norvegia, ori in
Romania.
-Partenerul trebuie sa fie infiintat cu cel putin 1 an inainte de termenul
limita al acestui Apel.
► Criterii suplimentare
parteneri

(de

eligibilitate)

pentru

solicitanti

si

a) Solicitantul si Partenerul(ii) si reprezentantii lor legali care semneaza
Propunerea de Proiect nu au fapte inscrise in cazierul lor juridic sau
fiscal;
b) Daca Solicitantul are unul sau mai multi Parteneri, la Propunerea de
Proiect se ataseaza un proiect (un draft) de Acord de Parteneriat, in
care sunt definite rolurile si responsabilitatile diferitilor parteneri.
► Solicitantii NU sunt eligibili pentru finantare daca:
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a) sunt intreprinderi in dificultate1
b) sunt in faliment, sub administrare judiciara sau in curs de lichidare,
au activitatile suspendate, fac obiectul unor proceduri cu privire la
aceste chestiuni sau se afla in orice situatie analoaga rezultata dintro procedura similara prevazuta in legislatia nationala;
c) au facut obiectul unei sentinte care are forta de res judicata pentru
frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie infractionala sau orice
alta activitate cu relevanta pentru solicitare, fara dovezi de masuri
substantiale de corectie luate in ultimii ani.
d) fac obiectul unui ordin de recuperare scadent pentru ajutoare de stat
ilegale sau incompatibile.
► Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care vor fi
elaborate si care vor implementa activitati privind producerea de
energie/electricitate din alte Surse Regenerabile de Energie2 (Alte
SRE):
a) Proiecte care utilizeaza bioproduse /biomasa (gunoi de grajd,
deseuri alimentare, namoluri, deseuri de abator, culturi energetice,
deseuri lemnoase etc.) pentru productia de energie electrica si
incalzire /racire in comunitatile locale;
b) Dezvoltarea si investitia in unitati industriale private pentru proiecte
de producere a energiei, bazate pe deseuri;
c) Energie solara sau eoliana: noi proiecte la scara mica (capacitate
instalata de maximum 1.000 kW) si productia de energie electrica
pentru consumul propriu al Solicitantului (adica nu pentru vanzare
in scopuri de profit);

Activitati
eligibile

Nota: a) proiectele care produc energie electrica regenerabila pentru
consum propriu
nu exclud o conexiune la reteaua de utilitati (pentru a
injecta in retea excesul de productie orara /zilnica de electricitate), cu
conditia ca cel putin cantitatea echivalenta de energie electrica sa fie
consumata din retea raportat la o baza de calcul lunara/anuala.
b) Sistemul fotovoltaic /eolian trebuie sa fie dimensionat pentru a acoperi
nevoile de energie electrica ale Solicitantului (consum propriu). Solicitantul
trebuie sa indice in cererea de finantare nivelul actual de consum de
energie electrica (de exemplu, prin transmiterea facturilor de la furnizorul
de energie electrica pentru ultimele 12 luni).
d) Instruirea personalului cu privire la utilizarea si intretinerea
echipamentului, asigurata de furnizorul de echipamente, ca parte
integranta a unui proiect de investitii (activitate secundara in cadrul
proiectului de investitii).
► Rezultate vizate:
Proiectele privitoare la producerea de energie din alte SRE trebuie sa
contribuie direct la urmatorii:
 indicatori de rezultat:

1

Definiția “întreprinderii în dificultate” este inclusă în Articolul 2, paragraful18 din Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 651/2014 pentru
declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea Articolelor 107 și 108 din Tratatul pentru funcționarea
UE);
exclude producția de hidroenergie și energie geotermală, aceste două domenii fiind abordate în Apeluri separate în cadrul
Programului pentru Energie în România
2
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a) Reducerea anuala estimata a emisiilor de CO2 (tone CO2
echivalent/an);
b) Energie electrica produsa din alte surse regenerabile, inclusiv
energie eoliana, solara, biomasa /biogaz (in MWh/an);
 Indicatori de realizare:

a) Capacitate instalata pentru productia de energie /electricitate
din alte SRE (in MW);
b) Numar de instalatii noi pentru productia de energie
/electricitate regenerabila din biomasa /biogaz, surse eoliene,
fotovoltaice sau alte surse regenerabile.
► Optional, proiectele pot contribui la urmatorul indicator de rezultat:
‐

Numarul de locuri de munca create.

► Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt acele cheltuieli efectuate de
Promotorul de Proiect sau de Partenerul de Proiect, care indeplinesc
urmatoarele criterii:
- sunt efectuate intre data initiala si data finala de eligibilitate a Proiectului,
asa cum sunt ele specificate in contractul de proiect;
- au legatura cu obiectul Contractului de Proiect si sunt mentionate in
bugetul detaliat al proiectului;
- sunt proportionale si necesare implementarii Proiectului;
- sunt utilizate doar cu scopul de a atinge obiectivul Proiectului si
rezultatul(le) sau /sale indirect(e) preconizat(e), respectand principiile
economiei, eficientei si eficacitatii;

Exemple de
cheltuieli
eligibile

- sunt identificabile si verificabile, in special prin faptul ca sunt incluse in
inregistrarile contabile ale Promotorului de Proiect, si sunt determinate
conform standardelor contabile si principiilor contabile generale acceptate;
si
- respecta cerintele legislatiei fiscale si sociale aplicabile.
► Cheltuielile se considera a fi fost efectuate atunci cand costul a fost
facturat, platit, iar obiectul acestuia livrat (in cazul bunurilor) sau prestat
(in cazul serviciilor si lucrarilor). In mod exceptional, cheltuielile pentru
care s-a emis o factura in ultima luna de eligibilitate se considera si ele a fi
fost efectuate in termenul de eligibilitate, daca aceste cheltuieli sunt platite
in termen de 30 de zile de la data finala de eligibilitate. Cheltuielile de
regie si amortizarea echipamentelor se considera a fi fost efectuate in
momentul inregistrarii lor in contabilitatea Promotorului de Proiect si /sau a
Partenerului de Proiect.
Exemple de cheltuieli eligibile:
 Cheltuieli direct eligibile
a) costurile cu personalul alocat proiectului, cuprinzand salariile
propriu‐zise plus contributiile pentru asigurari sociale si alte costuri
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statutare incluse in remuneratie, daca acestea corespund politicii
uzuale de remunerare a Promotorului de Proiect si a Partenerului
de Proiect;
Ca alternativa, cheltuielile pe unitate (tarifele orare) pot fi stabilite
conform normelor de aplicare a baremelor corespunzatoare pentru
costurile unitare aplicate in cadrul schemelor de granturi finantate integral
de Romania pentru Promotorul de Proiect si/sau Partener, sau de Norvegia
/Islanda /Liechtenstein pentru Partenerul Donator, in cazul tipurilor de
proiecte si entitati implicate care sunt similare.
b) indemnizatii de deplasare si sedere pentru personalul si voluntarii
care participa la proiect, cu conditia conformitatii lor cu practicile
uzuale privind cheltuielile de deplasare ale Promotorului de Proiect
si ale Partenerului de Proiect.
c) costurile cu echipamentele noi si second‐hand, cu conditia ca
uzura lor sa fie in concordanta cu principiile contabile general
acceptate aplicabile Promotorului de Proiect pentru articole
similare. Doar procentul de uzura corespunzator duratei
proiectului si rata efectiva de utilizare pot fi luate in considerare de
catre Operatorul de Fond. In cazul in care Operatorul de Fond
stabileste faptul ca echipamentul este o componenta
integrala si necesara pentru atingerea obiectivelor
proiectului, intregul pret de achizitie aferent acelui
echipament poate fi eligibil;
d) costurile cu materialele consumabile si costurile de aprovizionare,
cu conditia ca ele sa fie identificabile si alocate proiectului;
e) costuri generate de alte contracte acordate de catre Promotorul
de Proiect cu scopul executarii Proiectului, cu conditia ca aceste
contracte sa respecte normele in vigoare, cu privire la achizitii
publice;
f) costurile generate direct de cerintele impuse in Contractul de
Finantare pentru fiecare proiect.
g) Cheltuieli eligibile indirecte ale proiectelor (cheltuieli de regie)
Costurile indirecte sunt toate costuri eligibile care nu pot fi identificate de
catre Promotorul de Proiect si /sau Partenerul de Proiect ca fiind cheltuieli
directe aferente proiectului, dar care pot fi identificate si justificate prin
sistemul contabil ca fiind efectuate in raport direct cu costurile directe
eligibile atribuite proiectului. Ele pot fi identificate aplicand una din
metodele de mai jos:
a) pe baza costurilor indirecte, pentru acei Promotori de Proiect sau
Parteneri de Proiect care au un sistem de contabilitate analitica
pentru identificarea cheltuielilor indirecte proprii, conform celor
mentionate mai sus;
b) o rata forfetara de pana la 25% din totalul cheltuielilor indirecte
eligibile,
exclusiv
cheltuielile
directe
eligibile
pentru
subcontractare si costurile pentru resursele puse la dispozitie de
terti, care nu sunt folosite in locatia Promotorului de Proiect sau a
Partenerului de Proiect, si care sunt supuse calcularii unei rate
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conform unei metode de calcul corecte, echitabile si verificabile,
sau a unei metode aplicata in cadrul schemelor pentru granturile
finantate integral de catre Statul Beneficiar pentru tipurile similare
de proiecte si Promotorului de Proiect;
c) o rata forfetara de pana la 15% din costurile directe eligibile cu
personalul.
Documente necesare pentru depunerea proiectului :
1. Rezultatele preconizate ale implementarii proiectului
2. Buget detaliat bazat pe activitati (DABB) si proiectii financiare pentru
proiect, in format PDF semnat si fisier Excel
3. Plan de Rambursare
4. Plan de Implementare a Proiectului
5. Plan de Achizitii
6. Scrisoare de Angajament
7. Document Proiect (trebuie depus doar de operatorii non‐economici, ex.
autoritati publice si ONG‐uri fara activitati economice) ‐ sau
8. Plan de afaceri (trebuie depus doar de entitatile implicate in activitati
economice)
9. Schita Acord de Parteneriat
10. CV‐urile echipei de management a proiectului
11. Plan de Comunicare
Alte
informatii

12. Daca este cazul (adica solicitantul este o intreprindere): Declaratie pe
proprie raspundere cu privire la intreprinderile in dificultate
13. Declaratie pe proprie raspundere privind cazierul juridic si fiscal fara
inscrisuri al Solicitantului si a reprezentantului(lor) sai legali
14. Daca este cazul (pentru proiecte implementate in parteneriat):
Declaratie pe proprie raspundere privitoare la lipsa de inscrisuri in
cazierul juridic si fiscal al Partenerului(lor) si a reprezentantului(lor) sai
legali
15. Daca Solicitantul este o intreprindere mica sau mijlocie (IMM)4:
Declaratie pe proprie raspundere privitoare la IMM.
16. (Daca este cazul, adica Solicitantul nu recupereaza TVA): Declaratie pe
proprie raspundere privind eligibilitatea TVA
17.

Certificate de inregistrare relevante si documente legale
a) Solicitanti–intreprindere:
‐

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din
Romania (care trebuie sa includa informatii detaliate despre
intreprindere pana la statutul actual).

b) Solicitanti – ONG‐uri:
‐

Hotararea judecatoreasca de infiintare a ONG‐ului;

‐

cel mai recent Statut aprobat;

‐

hotarare judecatoreasca privitoare la cea mai recenta versiune a
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Statutului (daca este cazul).
c) Solicitanti – autoritati publice:
‐ documentele de infiintare care demonstreaza ca Solicitantul este o
autoritate/entitate publica din Romania, inregistrata in Romania.
d) Parteneri:
- Certificat de inregistrare (ori document similar), emis de autoritatea
competenta a Statului Donator (Norvegia) /Statul Beneficiar
(Romania);
‐ cel mai recent statut autorizat (ori document similar), care dovedeste
ca activitatea principala a Partenerului este strans legata de
activitatile pentru care se propune contributia sa.
18. Situatiile financiar‐contabile anuale aprobate ale Solicitantului pentru
2019 si 2020 (in romana) – care sunt semnate de Solicitant (electronic
ori de mana) si numarul de inregistrare al autoritatii fiscale (index).
19. Bilantul la 31 iunie 2020, certificat de reprezentantul legal si de
Directorul Financiar.
20. Raportul anual al Solicitantului (pe anul 2020), care ar trebui sa
includa (dupa caz): descrierea afacerii /activitatile organizatiei
/activitatile institutiei publice, analiza conducerii, raportarea privind
controalele interne, Raportul de audit (daca este cazul), note la
situatiile financiare, procesele si analiza controlului riscurilor, directia
strategica, performanta operationala si financiara, listarea consiliului
de administratie si a directorilor companiei /organizatiei /institutiei
publice.
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