FISA DE PROIECT
Schema de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului
„ELECTRIC UP”
A. PROGRAM DE FINANTARE
Autoritate de
Management

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Obiectiv

Programul „ELECTRIC UP” vizeaza finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si a operatorilor
economici din domeniul HORECA pentru: instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp - 100 kWp
necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul Energetic National, precum
si a statiilor de reincarcare de 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in,
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

Regiunile
eligibile

Programul se aplica la nivel national.

Tip apel

Alocare totala
apel

►
►

Lansare: 4 Decembrie 2020 0ra 10,00
Perioada de inscriere este deschisa 60 de zile de la data activarii sesiunii

Proiectul de investitii se evalueaza conform indicatorilor de performanta si criteriilor de
departajare prevazuti in Anexa nr. 1 a Ghidului, in ordinea descrescatoare a punctajelor
obtinute.
Bugetul estimativ al schemei este de 1376 milioane de lei, repartizat dupa cum
urmeaza:
► Anul 1 (2021): 476 mil lei
► Anul 2 (2022): 450 mil lei
► Anul 3 (2023): 450 mil lei

►

Numarul estimat de beneficiari este de maximum 1500, pe ciclu de finantare.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru primul ciclu de finantare, incepand cu anul
bugetar 2020, este de 476 milioane lei.
B. DETALII PROIECT
► Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 EUR /solicitant,
reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile, in
cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finantare, cu respectarea regulilor
de cumul pentru intreprinderea unica.
Informatii
finantare

►

►

►
Solicitanti
eligibili

►

Contributia proprie a beneficiarului va acoperi cel putin cheltuielile pentru mentinerea
functionalitatii sistemului de panouri fotovoltaice si punctele de reincarcare achizitionate
si instalate prin Program, atat in perioada de implementare a proiectului, precum si in
perioada de monitorizare a acestuia. Contributia mentionata va fi asigurata fie din
resurse proprii sau atrase ale beneficiarului.
Nota:
Valoarea maxima a ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi acordata unei
intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii
2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii
de finantare) este de 200.000 de euro, echivalent in lei, la cursul de schimb InforEuro
valabil la data acordarii ajutorului.
Intreprinderi mici sau mijlocii (IMM) conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare
SAU
Operatori economici din domeniul HORECA – care desfasoara activitati sub codurile CAEN
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru
vacante si perioada de scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere,
5590 - 6 Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante si alte activitati de servicii de
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Investitii
eligibile

Durata de
implementare

alimentatie, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte
activitati de alimentatie, 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a.,
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. conform clasificarii activitatilor din
economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Proiectul de investitii supus cererii de finantare trebuie sa contina:
► Instalare panouri fotovoltaice cu o putere intre 27 kwp si 100 kwp pentru consum propriu
si livrare surplus in Sistemul energetic national
► Minimum o statie de reincarcare de 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid
plug-in, cu minim 2 puncte de incarcare
►

Perioada de implementare este de maximum 12 luni calculate de la data intrarii in
vigoare a acordului de finantare, pana la depunerea ultimei cereri de rambursare /plata,
dar nu mai tarziu de data prevazuta in schema de ajutor de minimis (respectiv 2023)

Solicitantii indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) se constituie in intreprinderi conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau - in cazul operatorilor economici din
domeniului HORECA - desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri si alte
facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de
scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 - 6 Alte servicii
de cazare, 5610 – Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie, 5621 - Activitati
de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activitati de alimentatie, 5630
- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a., 9329 - Alte activitati recreative si
distractive n.c.a. conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin
Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) indeplinesc criteriile privind intreprinderea unica, conform prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) detin un contract de furnizare a energiei electrice in vigoare pentru punctul de consum
unde solicita finantarea, cu cel putin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic
privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau pentru o perioada de pana la 6
luni pentru beneficiarii cu activitate sezoniera;
d) operatorul economic face dovada achitarii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor,
contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor
legale in vigoare si nu se afla in situatia incalcarii prevederilor legislatiei financiare;
Conditii privind
Eligibilitatea
e) operatorul economic are deschis un cont la Trezoreria Statului; in caz contrar, operatorul
solicitantilor
economic se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai
tarziu la data incheierii contractului de finantare in vederea decontarii cu Autoritatea;
f) operatorul economic este inregistrat in registrul comertului, are sediul social/punct de
lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
g) operatorul economic nu este sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu are
suspendate/restrictionate activitatile economice sau nu se afla in situatii similare; nu se
afla in procedura de dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere, inclusiv inchidere
operationala, nu se afla sub administrare speciala; nu face obiectul unei proceduri legale
in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;
h) se angajeaza ca va intocmi, prin instalatorul ales, toata documentatia tehnica necesara
instalarii sistemului de panouri fotovoltaice si a statiilor de reincarcare, respectand
legislatia in vigoare, cerintele operatorilor de distributie energie electrica si toate criteriile
de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;
i) se angajeaza ca va instala sistemul de panouri fotovoltaice si statiile de reincarcare prin
instalatorul ales, respectand legislatia in vigoare si toate criteriile de eligibilitate solicitate
prin ghidul de finantare;
j) in situatia in care solicitantul are calitatea de intreprindere unica, asa cum este definita
la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013,
valoarea totala a ajutoarelor de minimis se va calcula prin insumarea ajutoarelor de
minimis acordate pe o perioada de 3 ani consecutivi intreprinderilor care fac parte din
intreprinderea unica respective,
k) nu este subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de
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Activitati si
cheltuieli
eligibile

stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in 7 cazul
in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta
integral recuperata, cu penalitati aferente.
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze, in mod obligatoriu, in urmatoarele categorii
eligibile:
a) cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalata de minim
27 kWp si maxim 100 kWp, avand ca principale parti componente: panouri fotovoltaice;
invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul
de comunicatie; contoare inteligente care masoara cantitatea de energie produsa de
sistemul de panouri fotovoltaice instalat si care permit colectarea si transmiterea datelor
relevante de la distanta, in format electronic; tablou electric curent continuu/curent
alternativ;
b) cheltuielile cu achizitia a cel putin unei statii de reincarcare de minim 22 kW pentru
vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare;
c) cheltuielile cu proiectarea, obtinerea avizelor necesare, montarea si punerea in
functiune a sistemului de panouri fotovoltaice si statiilor de reincarcare, reprezentand
maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;
d) cheltuieli de consultanta si management de proiect de maxim 7% din valoarea totala
eligibila a proiectului;
e) cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare ;
f) cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea unui sistem de avertizare/semnalare
pentru statia de reincarcare;
g) stocare, maxim 30% din cheltuielile cu achizitia si instalarea sistemului de stocare

► Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de

finantare nerambursabila, cu exceptia cheltuielilor cu proiectarea, cheltuieli pentru
consultanta si management a proiectului angajate, ulterior intrarii in vigoare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2020, dovedite cu inscrisurile aferente.

►

Cheltuielile aferente bransamentului la reteaua de energie electrica nu sunt eligibile
pentru finantarea din Programul „ELECTRIC UP“

VAPRO Romania
Str. Herastrau, nr. 1, etaj 6,
sector 1, Bucuresti
T: (004)0371 172 954
F: (004)0314 051 738
M: (004)0730 103 118
info@vapro.ro
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