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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
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
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 PROTECȚIA MEDIULUI
Apelul ,,ecologizarea orașelor”
 Finanțator: Agenda Urbană a Uniunii Europene
 Solicitanți eligibili: - Statele membre prin intermediul ministerelor/agențiilor relevante la nivel național (ex. ministerele de mediu, agențiile de mediu); statele partenere; - regiunile și agențiile de dezvoltare regională; - autorități urbane; - organizații europene, regionale și naționale care reprezintă orașe; Alți actori locali, precum: - autoritățile de gestionare a fondurilor structurale ale UE, - partenerii economici și sociali la nivel european și național; agențiile și autoritățile relevante la nivel național, regional și local (de ex. agențiile de protecție a mediului, autoritățile de planificare urbană); - instituții
de învățământ superior și de cercetare; - reprezentanți ai sectorului privat;
 Obiectivul programului: Agenda Urbană a Uniunii Europene lansează un apel pentru parteneriat tematic. Tema ,,ecologizarea orașelor” se concentrează
pe infrastructura verde și albastră într-un context urban și pe alte sectoare prioritare, precum mediul construit, transportul durabil, gestionarea apei și
agricultura urbană. Noul parteneriat ar fi foarte relevant pentru problemele și nevoile orașelor de toate dimensiunile, inclusiv ale orașelor mici și mijlocii,
care au legătură cu conservarea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice.
 Activități eligibile: Apelul oferă posibilitatea unor orașe/organizații de a se implica în procesul de dezvoltarea unor planuri de actiune pentru:
Îmbunătățirea reglementărilor existente în ceea ce privește zonele urbane și provocările urbane; Sprijinirea și îmbunătățirea surselor de finanțare
inovatoare și ușor de utilizat pentru zonele urbane; Împărtășirea și dezvoltarea cunoștințelor (date, studii, bune practici).
 Valoarea grantului: -

 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 16 septembrie 2022
 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eupartnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
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Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI
Apelul pentru parteneriat tematic ,, turism durabil”
 Finanțator: Agenda Urbană a Uniunii Europene
 Solicitanți eligibili: - statele membre prin intermediul ministerelor/agențiilor relevante la nivel național; - statele partenere; - regiunile și agențiile de
dezvoltare regională; - autorități urbane; - organizații europene și naționale care reprezintă orașe; - Alți actori locali, precum: - autoritățile de gestionare
a fondurilor structurale ale UE, - partenerii economici și sociali la nivel european și național; - agențiile și autoritățile relevante la nivel național, regional
și local (de exemplu, organizațiile de gestionare a destinațiilor, autoritățile portuare și de transport, agențiile de protecție a mediului); - instituții de
învățământ superior și de cercetare; - reprezentanți ai sectorului privat;
 Obiectivul programului: Agenda Urbană a Uniunii Europene lansează un apel pentru parteneriat tematic. Tema ,,turismul durabil” se aliniază la
prioritățile strategice ale UE, care s-au dezvoltat în perioada post-pandemică. Mai precis, turismul urban este implicat în mai multe strategii de "pact
verde" și obiective aferente. Noul parteneriat tematic se va concentra asupra aspectelor specifice legate de turismul în orașe, ca o componentă esențială
a dezvoltării durabile a economiilor urbane.
 Activități eligibile: Apelul oferă posibilitatea unor orașe/organizații de a se implica în procesul de dezvoltarea unor planuri de actiune pentru:
Îmbunătățirea reglementărilor existente în ceea ce privește zonele urbane și provocările urbane; Sprijinirea și îmbunătățirea surselor de finanțare
inovatoare și ușor de utilizat pentru zonele urbane; Împărtășirea și dezvoltarea cunoștințelor (date, studii, bune practici). Se va baza, de asemenea, pe
rezultatele parteneriatelor tematice anterioare privind tranziția digitală, locuințele, mobilitatea urbană, locurile de muncă și competențele în economia
locală și cultura și patrimoniul cultural.
 Valoarea grantului:  Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 16 septembrie 2022
 Informații suplimentare: https://futurium.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Info%20Note%20applicants_Sustainable%20tourism.pdf
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