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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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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-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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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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Producere energie din surse regenerabile 
 

 Finanțator: Guvernul României, Ordonanţa de urgenţă nr. 112 din 15 iulie 2022  

 Solicitanți eligibili: Autorități publice care au în responsabilitate servicii publice de interes local, societăți comerciale 

 Obiectivul programului:  Granturi pentru producerea energiei din surse regenerabile 

 Activități eligibile: Gestionarea costurilor cu serviciile publice din domeniul educației, sănătății, din ceea ce înseamnă inclusiv partea de alimentare cu 
energie termică a populației, adică încălzire, iluminatul public sau transportul public în comun de călători 

 Valoarea grantului: Granturi pentru consumul propriu: 500.000 și 5 milioane de euro, respectiv proiecte care permit comercializarea energiei: între 5 
milioane și 15 milioane de euro 

 Contribuția beneficiarului:  Neprecizată 

 Termen limită: Posibilă lansare în luna septembrie 2022 

 Informații suplimentare:  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257613 
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Construirea de insule ecologice digitalizate 
 

 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNRR  2022/C3/S/I.1.b 

 Solicitanți eligibili: Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu și oraș. 

 Obiectivul programului:  Această subinvestiție sprijină activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu 
de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri 
biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate și 
administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci”.  

 Activități eligibile: Solicitantul poate să aleagă doar dintre următoarele tipuri de insule ecologice digitalizate: Tip 1: Insulă supraterană încasetată cu 5 
containere de câte 1.1 metri cubi, Insula Tip 2: Insulă supraterană compusă din 5 containere supraterane staționare, Insula Tip 3: Insulă subterană cu 
containere individuale. Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat un număr de 200 de cartele de acces. Achiziționarea de cartele 
suplimentare cade în sarcina beneficiarului.  

 Valoarea grantului: Maxim de 15 milioane de euro per beneficiar 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 14.11.2022, ora 23.59 

 Informații suplimentare: https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/apeluri-proiecte/ 
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Primul apel al Programului pentru Regiunea Dunării 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: - Organisme publice locale, regionale, naţionale/organisme de drept public, - Organizaţii internaţionale, - Organisme private (organizații 
non-profit și întreprinderi private). Fiecare proiect trebuie să implice cel puțin trei parteneri de proiect din trei țări diferite din zona programului: 
partenerul principal și cel puțin doi parteneri de proiect. 

 Obiectivul programului:  Programul oferă sprijin financiar pentru proiecte transnaționale care contribuie la o Regiune a Dunării mai inovatoare, durabile și mai 
sociale. Programul a fost creat în conformitate cu obiectivul de cooperare teritorială al Uniunii Europene. Unicitatea programului constă în faptul că oferă o 
platformă de cooperare în domenii strategice între statele membre UE și țările non-UE din regiunea Dunării. 

 Activități eligibile: Priorități de finanțare: Regiunea Dunării mai competitivă și mai inteligentă, Regiunea Dunării, mai verde, cu emisii scăzute de carbon, Regiunea 
Dunării mai socială, O mai bună guvernare a cooperării în regiunea Dunării. Proiectele ar putea include activități precum dezvoltarea și implementarea de strategii, 
studii și planuri operaționale, activități de consolidare a capacităților, acțiuni de promovare, dezvoltarea de instrumente, înființarea de servicii, pregătirea și 
dezvoltarea investițiilor propuse prin concepte strategice transnaționale, inclusiv investiții în infrastructură la scară mică. dacă este cazul și justificat. Activitățile 
suplimentare ar putea include crearea de rețele și schimbul de informații, deși nu ca activitate de sine stătătoare. Activitățile propuse de proiecte ar trebui să ia în 
considerare depășirea disparităților între est și vest, state partenere UE și non-UE, rural-urban. Durata proiectelor poate fi de 30 de luni. 

 Valoarea grantului: Bugetul total al primului apel este de 91.753.091,38 EUR. 

 Contribuția beneficiarului:  2% 

 Termen limită: 21 noiembrie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call 


