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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI

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



Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare/finantari-active
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI

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-inundatiisi-eroziune-costiera
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI

Decontaminarea siturilor poluate istoric – proiecte noi (POIM 4.3)


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în
proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea implementării proiectului



Obiectivul programului: Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile
publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare



Activități eligibile: Proiectele vor cuprinde activităţi de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi
asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre finanţare se vor concentra pe diminuarea riscului existent pentru
sănătatea umană şi pentru mediu cauzat de activităţile industriale desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri adecvate pentru atenuarea riscurilor
identificate, astfel încît să se atingă riscul acceptabil. Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune prioritară pentru acțiunile de decontaminare
(bio-decontaminarea siturilor poluate).



Valoarea grantului: Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore



din POIM



Contribuția beneficiarului: Variabilă, 2% sau 15%



Termen limită: 30 iunie 2022



Informații suplimentare: https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-

a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI

Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile (OUG 158/2020)


Finanțator: Guvernul României



Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ teritoriale din regiuni sărace/ subdezvoltate ale României



Obiectivul programului: Contribuția la susținerea managementului energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din
România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și
energia regenerabilă



Activități eligibile: Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele
domenii specifice: • reabilitarea termică a clădirilor publice, • termoficare, • furnizarea de energie, • inclusiv regenerabilă, • iluminat public, •
transport public, • planificare urbană.



Valoarea grantului: Variabilă



Contribuția beneficiarului: 15%



Termen limită: 31 decembrie 2025



Informații suplimentare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI
Start ONG


Finanțator: Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow



Solicitanți eligibili: ONG-uri și fundații; Instituții publice din sfere precum: educația (grădinițe, școli, licee), centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice; Grupuri
informale/de inițiativă.



Obiectivul programului: Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile neguvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să
dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.



Activități eligibile: Domenii de interes: Domeniul Educație: Start: Școli digitalizate pentru viitor!; Start: Școli sigure și echipate pentru viitor!; Start: Reamenajare
curtea școlii!; Start: Prevenirea abandonului școlar!; Start: Acces la educație pentru toți copiii!; Start: Îmbogățire programa școlară!; Start: Competențe cadre
didactice!; Start: Educație non-formală!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Social: Start pentru Persoane cu dizabilități!, Start pentru Persoane
din mediul rural!, Start pentru Persoane de etnie minoritară!, Start pentru Persoanele vârstnice!, Start pentru Persoanele fără adăpost!, Start pentru Femei și copii
victime ale violenței domestice!, Start pentru Persoane care trăiesc cu HIV! , Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Sănătate: Start Echipamente
pentru sănătate!; Start Prevenție în sănătate!; Start Sănătate emoțională!; Start Femei sănătoase și informate!; Start Sportul pentru toți!; Start Stil de viață sănătos!;
Start igienă pentru toți!; Start Inovație în sănătate!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Mediu: Start Educație ecologică!; Start Protejare
Mediu Înconjurător!; Start Transport alternativ!; Start Zone Verzi!; Start Combatere dezastre naturale!; Start #FărăPlastic!; Start despre Mediu Informat!; Start
Biodiversitate!; Start combaterea risipei alimentare!; Start Inovație în Mediu!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Cultural: Start Cultură
Pentru Toți!; România respiră culoare!; Start Inovație în Cultură!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.



Valoarea grantului: Pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; pragul III, cu o valoare cuprinsă între
5.000 și 10.000 de euro.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: La fiecare dată de 1 a lunii, începând cu ora 9:00, până în decembrie 2022 inclusiv. Algoritmul de evaluare a proiectelor se face după principiul

primul aplicant – primul evaluat.


Informații suplimentare: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI
Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică


Finanțator: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021



Solicitanți eligibili: Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.
Parteneri eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau în România



Obiectivul programului: Obiectivul programului este „Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării”. Programul urmărește să stimuleze
și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare „statele donatoare”) și România (statul beneficiar).



Activități eligibile: Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., oferite publicului larg de către organizațiile de afaceri, sectorul public, instituții publice de
învățământ , mediul academic, în domenii precum energia regenerabilă, eficiența energetică – conștientizarea publicului larg și formarea/competența. Conferințe/
workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice – conștientizare publicului larg și/sau autorităților publice. Acordarea de credite educaționale
la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică (aprovizionarea) publicului larg. Instruirea personalului în consiliere
energetică pentru ca aceștia să fie mai capabili să răspundă nevoilor clienților. Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient. Sprijin
pentru traininguri în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile,
suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități. Sprijinirea abilităților în ceea ce
privește evaluarea preliminară, pregătirea (inclusiv atenuarea riscurilor) și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se
cumpără eficiență energetică. Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată.
Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri, pentru ca proprietarii și proprietarii de locuințe să fie mai
conștienți de beneficiile energiei regenerabile și/sau măsuri de eficiență energetică.



Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro



Contribuția beneficiarului: variabil, 10-70%



Termen limită: 31 mai 2022, ora 14:00



Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energyefficiency/
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI
Interreg Europe


Finanțator: Uniunea Europeană.



Solicitanți eligibili: Autoritati publice, Organisme de drept public, Organisme private nonprofit. Autoritățile responsabile de instrumentele politice abordate trebuie
să fie implicate în proiect: ca parteneri pentru cel puțin 50% din instrumentele de politică abordate, ca „autorități de politică asociate” pentru restul instrumentor de
politică.



Obiectivul programului: Îmbunătățirea instrumentelor de politică de dezvoltare regională (inclusiv programe de investiții pentru locuri de muncă și obiective de
creștere) prin schimburi de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților.



Activități eligibile: Axele principale ale apelului: Smart (Cercetare și inovare, digitizare, competitivitate a IMM-urilor, competențe, conectivitate digitală), Green
(Eficiență energetică, Energie regenerabilă, Sisteme energetice inteligente, Adaptare la schimbările climatice, management durabil al apei, Economie circulară și
eficientă a resurselor, Protecția și conservarea naturii și a biodiversității, infrastructuri verzi, Mobilitate urbană durabilă). Social (Eficacitatea și incluziunea pieței
muncii, accesul la locuri de muncă de calitate, economie sociala, acces egal la îngrijirea sănătății, reziliența sistemelor de sănătate, îngrijire în familie și în
comunitate, cultură și turism pentru dezvoltare economică, incluziune socială și inovare socială). Connected (Reziliență la climă, inteligentă, sigură, durabilă și
intermodală TEN T, mobilitate durabilă, rezistentă la climă, inteligentă și intermodală la nivel național, regional și local), Cizitens (Dezvoltare teritorială integrată
durabilă, cultură, patrimoniu natural, turism durabil și securitate) Governance (Subiecte „netematice” legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională.
De exemplu: evaluarea si monitorizarea interventiei publice, managementul achizițiilor publice, managementul ajutorului de stat• managementul instrumentelor
financiare. Activități eligibile: • Schimburi de experiență și consolidare a capacităților prin identificarea și transferul de bune practici. • Acțiuni-pilot (activități legate
de implementare dedicate testării unei noi abordări de intervenție publică) ( maximum 1 per instrument de politică). • Dezvoltarea și monitorizarea planurilor de
acțiune. Durata proiectelor: 4 ani.



Valoarea grantului: 1 – 2 milioane de EUR



Contribuția beneficiarului: 20-30% în funcție de statutul juridic al partenerului UE



Termen limită: Între 5 aprilie – 31 mai 2022



Informații suplimentare: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI
Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale”


Finanțator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021



Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în
statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), care îndeplinește condițiile: - este înregistrată ca persoană juridică în
România sau în unul din Statele Donatoare; - poate desfășura activități în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu; - se încadrează în una din categoriile
menționate.



Obiectivul programului: Consolidarea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între instituții, organizații private sau publice din România, pe
pe o parte, și din Norvegia, Lichtenstein sau Islanda pe de altă parte. Îmbunătățirea stării ecologice a ecosistemelor și reducerea efectelor avansate ale poluării și ale
altor activități umane, atenuarea schimbărilor climatice și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice.



Activități eligibile: Activități care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și statele beneficiare. Tipuri de cheltuieli eligibile, atât pentru
aplicanții din România cât și pentru cei din Statele Donatoare: costurile de deplasare acordate ca sumă forfetară. Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile
legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de
schimb valutar, diferenţe de tarif).



Valoarea grantului: Bugetul total disponibil pentru acest apel este 50.000 de Euro.



Contribuția beneficiarului: 0



Termen limită: Până la epuizarea fondurilor alocate, cel târziu până la 16 septembrie 2023



Informații suplimentare: http://www.mmediu.ro/articol/apel-deschis-open-call-apel-de-propuneri-pentru-aplicatii-fondul-pentru-relatii-bilaterale/3599
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI
Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare


Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstei n și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Autorități locale sau regionale (municipale/județene). Proiectul poate fi implementat și în parteneriat cu una sau mai multe entități din

România și/sau Statele Donatoare.


Obiectivul programului: Creșterea capacității de a gestiona/ reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeurile municipale.



Activități eligibile: • Servicii de consultanță; • Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul consultării factorilor de decizie pentru

definirea problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect; • Elaborarea unor studii de
impact asupra mediului privind riscurile create de depozitele temporare de deșeuri municipale; • Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a
depozitelor temporare de deșeuri municipale; • Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de închidere a depozitelor
temporare de deșeuri municipale; • Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale; • Elaborarea unor ghiduri de
bune practici în vederea replicării rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și implementarea acestora.


Valoarea grantului: Între 1.300.000 -2.500.000 Euro



Contribuția beneficiarului: 0



Termen limită: 9 mai 2022, ora 15:00



Informații suplimentare: http://eeagrantsmediu.ro/ro_ro/substante-periculoase/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021lanseaza-astazi-9-martie-2022-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu/
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