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1. Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de
carbon


Finanțator: Agenţia Executivă pentru Inovații și Rețele



Solicitanți eligibili: Persoane juridice direct responsabile de implementarea și gestionarea proiectului, împreună cu alți solicitanți (să nu
acționeze ca intermediar), și care aparțin uneia dintre următoarele categorii: entități private, entități publice sau organizații internaționale.



Obiectivul programului: să sprijine proiecte care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem de inovatoare, suficient de mature și
care au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, să ofere sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor
de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare.



Activități eligibile: activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în
condiții de siguranță a mediului; activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și
de stocare a energiei.



Valoarea grantului: Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform
metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor.



Contribuția beneficiarului:



Termen limită: 23 iunie 2021

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/356/fondul-de-inovare-apel-de-proiecte-pentru-demonstrarea3
tehnologiilor-inovatoare-cu-emisii-scazute-de-dioxid-de-carbon
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2. Active Citizens Fund


Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 / Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile



Solicitanți eligibili: ONG; Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București; Fundația Națională pentru Tineret;
Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.



Obiectivul programului: Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând
rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu
statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein



Activități eligibile: Pentru granturile mici şi granturile tip răspuns rapid: Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/cu experiență și ONG-uri mai mici/cu mai puţină experienţă; Susţinerea
participării active a cetățenilor în activități civice;



Valoarea grantului: Între 5.000 și 50.000 Euro



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: 27. 04. 2023, ora 16:00

Informații suplimentare: https://finantaripublice.fdsc.ro/finantari-curente
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3. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor
degradate (POIM 4.1)


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: ANANP - Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea managementului ariei protejate, singură sau
în parteneriat cu: organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); institute de cercetare; universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii; autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea /
subordonarea autorităţilor centrale / locale.



Obiectivul programului: Promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în conformitate cu Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000,
Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020



Activități eligibile: Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv
reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea
protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede,
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);



Valoarea grantului: Maxim 10.000.000 euro/ proiect



Contribuția beneficiarului: 0%



Termen limită: 30 iunie 2022
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Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare/finantari-active
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4. Managementul riscului la inundații și eroziune costieră (POIM 5.1)


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Ministerul Apelor și Pădurilor; Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu specializare în
domeniul ecologic; Administrația Națională de Meteorologie; Administrația Națională „Apele Române”



Obiectivul programului: Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri
accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră



Activități eligibile: Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării
protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale; Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere; Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale
eroziunii costiere asupra plajelor și activități de reabilitare și protecție a plajelor



Valoarea grantului: 100%



Contribuția beneficiarului: 0%



Termen limită: 30 iunie 2022

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/334/poim-5-1-inundatii-sieroziune-costiera
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5. Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 (Rabla Clasic și Rabla Plus)


Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu



Solicitanți eligibili: Persoane fizice și juridice



Obiectivul programului: stimulare a înnoirii Parcului auto național, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic



Activități eligibile: achiziționare autoturisme noi, cât mai puțin poluante, în funcție de tehnologia folosită, achiziționarea de motociclete noi



Valoarea grantului:



Contribuția beneficiarului:



Termen limită: 26.04.2021

Informații suplimentare: https://www.afm.ro/rabla_ghid_finantare.php
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