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2. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban  (POR, AP 9, PI 9.1)  

3. Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiență energetică - ELENA (European Local ENergy Assistance) 

4. Programul național de construcții de interes public sau social (CNI) 

5. Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă 

6. POR 2.1B Incubatoare de afaceri – Regiunea Centru 

7. Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale (POIM 9.1) 
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1.  Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - 
proiecte noi de investiții (POIM 3.1) 

 

 Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României  

 Solicitanți eligibili: : 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. 

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

 Activități eligibile:  Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor; Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase si nepericuloase; Sprijin pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (după caz). 

  Valoarea grantului: Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FC+ 13% buget de stat) 

 Contribuția beneficiarului: 2% 

 Termen limită: 01. 07. 2022 

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1 
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2. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 
(POR, AP 9, PI 9.1)  
 Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României  

 Solicitanți eligibili: : Microîntreprinderi, ONG, IMM 

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

 Activități eligibile:  investiţiile în infrastructura de locuire - construirea / reabilitarea / modernizarea locuinţelor sociale; investiţii în 
infrastructura de sănătate și de servicii sociale – construirea / reabilitarea / modernizarea / dotarea centrelor comunitare integrate 
medico-sociale; investiţii în infrastructura de educaţie – construirea / reabilitarea / modernizarea / dotarea de unităţi de învăţământ 
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

 Valoarea grantului: Valoarea minimă 20.000 euro, maximă 200.00 euro (sub formă de ajutor de minimis) 

 Contribuția beneficiarului:  0 % 

 Termen limită: 14. 06. 2021 

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/515/por-9-1-sprijinirea-

regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban 
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3. Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiența energetică - ELENA (European Local 
ENergy Assistance) 

 
 Finanțator:  Banca Europeană de Investiții 

 Solicitanți eligibili: :  Autoritati publice locale, Autoritati regionale, Organisme publice 

 Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor inovante locale și regionale în domeniul energiilor re-generabile și eficienței energetice, 
cu precădere pentru construcții și transporturi 

 Activități eligibile:  Dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente; Integrarea de sisteme de energie regenerabilă la nivelul clădirilor: 
panouri solare, panouri fotovoltaice;  Dezvoltarea de sisteme de transport public curate și eficiente din punct de vedere energetic 

 Valoarea grantului: 15 milioane euro  - Până la 90% din costurile eligibile 

 Contribuția beneficiarului:  10% 

 Termen limită: permanent 

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf 
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4. Programul național de construcții de interes public sau social (CNI) 
 
 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: : Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții 
de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor 
legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență” 

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

 Activități eligibile: Compania Națională de Investiții S.A.(CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social 
(PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și 
completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) –n), din Anexa 3 a actului normativ menționat 
anterior.  

 Valoarea grantului: - 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: depunere continuă 

Informații suplimentare: https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/ghid_de_depunere_CNI_martie_2021.pdf 
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5. Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în 
domenii de specializare inteligentă (POR 1.1C) 
 
 Finanțator:  Guvernul României și Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili : Microîntreprindere; Întreprindere Mare; Autoritate publică locală; IMM; Autoritatea publică centrală; Instituție 
publică; Institut de cercetare Instituție de învățământ 

 Obiectivul programului: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare 
inteligentă, investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu  ITT 

 Activități eligibile: orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă de noi produse (bunuri şi servicii) sau de produse (bunuri 
şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea 
fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare 
inteligentă identificate în anexa 2-a la prezentul ghid în activitatea economică a IMM 

 Valoarea grantului: 90% 

 Contribuția beneficiarului:  10% 

 Termen limită: 15 mai 2021, ora 12:00 

Informații suplimentare: http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/ 
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6. POR 2.1B Incubatoare de afaceri – Regiunea Centru 
 
 Finanțator:  Guvernul României și Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei 
publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-
dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele); parteneriatele 
dintre fondatorii incubatorului de afaceri. 

 Obiectivul programului: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri 

 Activități eligibile: Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale 
și necorporale. Este eligibilă inclusiv reabilitarea / reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și 
necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. 

 Valoarea grantului: 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii aprilie 2021 

 Contribuția beneficiarului:  întreprinderi mari - 50%; întreprinderi mijlocii - 60%; întreprinderi mici și microîntreprinderi - 70%. 

 Termen limită: 14 iunie 2021 

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional 
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7. Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide 
medicale (POIM 9.1) 
 
 Finanțator:  Guvernul României și Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie; Autorități și instituții publice centrale, pentru spitalele 
publice de fază I și II și suport COVID; Consilii Județene / consilii locale 

 Obiectivul programului: promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată 
de răspândirea virusului SARS-CoV-2.   

 Activități eligibile: Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și 
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii și/sau  
Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide 
medicale. 

 Valoarea grantului: valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, nu va depăși 2.150.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului:  15%  

 Termen limită: 31.12.2021, ora 18.00  

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare/finantari-
active 
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8. Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE 
 
 Finanțator:  Mecanismul financiar SEE 2014-2021 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate: privată sau publică; comercială sau necomercială; organizații neguvernamentale. 

 Obiectivul programului: „Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a aprovizionării”. Programul urmărește să 
stimuleze și să dezvolte pe termen lung cooperarea dintre Islanda, Liechtenstein, Norvegia (statele donatoare) și România (statul 
beneficiar). 

 Activități eligibile: achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de 
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc. ; extinderea rețelei electrice existente:  

 Valoarea grantului: valoarea maximă eligibilă 5.000 EURO. 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: 30 iunie 2021, ora 14:00 

Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-
energy/electrification/6-1-electrification/ 


