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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Cuprins
1. Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiență energetică - ELENA (European Local ENergy Assistance)
2. Programul național de construcții de interes public sau social (CNI)
3. Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
4. Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
5. Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană
6. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industria
7. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală
primară
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
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.fonduristructurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
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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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru
elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență


Finanțator: Guvernul României



Solicitanți eligibili: ministerele de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/locale sau
asociaţii de dezvoltare comunitare; b) instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ,
municipii şi oraşe, autorităţile publice central; c) unităţile sanitare; d) instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetaredezvoltare din România; e) operatorii de apă şi canalizare; f) autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;



Obiectivul programului: Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea
de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii
durabile



Activități eligibile: Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite
Ministerul Fondurilor Europene, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură



Valoarea grantului: În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia



Contribuția beneficiarului: neprecizată



Termen limită: neprecizat



Informații suplimentare: https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie


Finanțator: Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice, conform HG 807/2014



Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică



Obiectivul programului: Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie
pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.



Activități eligibile: Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, sub formă
de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate
beneficia o întreprindere. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul
4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. În cazul închirierii
construcţiilor aferente investiţiei iniţiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării
planului de investiţii. Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: trebuie să fie exploatate exclusiv de
întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele
întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la
finalizarea investiţiei; să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.



Valoarea grantului: Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere din regiunea Centru: 37,5 mil. euro



Contribuția beneficiarului: 50%



Termen limită: 31 decembrie 2023



Informații suplimentare: https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6
 Solicitanți eligibili: Societăţi (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform Legii nr. 31/1990 sau conform Legii 346/2004 cu obiect de
activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană; UAT
 Obiectivul programului: Contribuție la realizarea unei decarbonări adânci prin investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice
în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin gaz natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu
emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g
CO2 eq/KWh
 Activități eligibile: Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în
termoficarea urbană, pe gaz. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea
urbană, aferente unităților de cogenerare construite/modernizate
 Valoarea grantului: Maximum 50.000.000 euro/proiect de investiții
 Contribuția beneficiarului: 0%
 Termen limită: 15 august 2022, ora 17:00
 Informații suplimentare: http://energie.gov.ro/pnrr/

7

Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNRR Componenta 6, Măsura de investiții 5
 Solicitanți eligibili: IMM și întreprinderi mari
 Obiectivul programului: Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizare și eficientizare a consumului de energie la nivelul operatorilor economici în
vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial
 Activități eligibile: a) înlocuirea echipamentelor operatorilor economici, retehnologizare și modernizare sisteme de producție; b) implementare măsuri
de recuperare a pierderilor de energie termică din procese tehnologice; c) sisteme de telegestiune; d) sisteme privind identificarea vârfurilor de consum
și eliberarea graduală de energie și planificare a acesteia; e)achiziție platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea
consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS; f)
alte pachete de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice prin investiții în echipamente eficiente

 Valoarea grantului: Maximum 1.200.000 Euro pentru fiecare întreprindere
 Contribuția beneficiarului: Variabilă
 Termen limită: 31.08.2022, ora 17:00
 Informații suplimentare: http://energie.gov.ro/pnrr/
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de
cabinete de asistență medicală primară
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNRR
 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract
cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității
Judecătorești
 Obiectivul programului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu
facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone
marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz).
 Activități eligibile: „Componenta echipamente”: Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/
dotărilor pentru cabinete (aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și
instrumentar medical) cu o valoare estimată de 45.150 euro. „Componenta Renovare”: sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică
obținerea unei autorizații de construcție, în valoare de maxim 15.000 de euro fără tva.
 Valoarea grantului: Variabilă
 Contribuția beneficiarului: 0%
 Termen limită: 30 decembrie 2022, ora 16:00 sau până la depunerea a 1000 de dosare în cadrul apelului competitiv.
 Informații suplimentare: https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicalaprimara/
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