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PROGRAM DE
FINANŢARE

Call 2.1
”Increased capacity to
deliver renewable
energy” - Geothermal
GRANTURILE SEE
ȘI NORVEGIENE
2014 – 2021

Creșterea gradului de
protecție și conservare
a
biodiversității
și
refacerea ecosistemelor
degradate - Apel B
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 4, OS 4.1
Universitatea poate
să aibă doar calitatea
de partener!

OBIECTIVUL PROGRAMULUI /
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE

Objective:
The projects should contribute to "increased
renewable energy production from geothermal
sources". They should also contribute to "increased
installed capacity for production of geothermal
energy" and/or "increased number of new or
refurbished installations for production of
geothermal energy".

Activities:
The call will support projects that develop and
implement activities within the geothermal field,
both deep high temperature and shallow low
temperature geothermal energy, including:
-development and investments in geothermal
energy supplying public buildings, office buildings,
malls, industrial sites and buildings and private
homes
-activities to increase production capacity for
geothermal energy
-training of staff on use and maintenance of the
equipment, provided by the supplier of equipment,
as part of an investment project
-renewal/refurbishment of geothermal distribution
system
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, prin
obiectivele B, C și F ale acesteia.
Activități eligibile:
-Elaborarea planurilor de management/ seturilor
de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune
pentru ariile natural protejate (inclusive cele
situate în mediul marin) și pentru speciile de
interes comunitar neacoperite de proiectele
finanțate din alte programe:
-Studii
(inclusive
socio-economice)
de
fundamentare a planurilor de management/
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VALOAREA
GRANTULUI /
CONTRIBUȚIA
BENEFICIARULUI
Valoarea
grantului:
Minim 200.000 Euro
Maxim 2.000.000
euro/ proiect
Contribuția
beneficiarului:
minim 10%

Valoarea
grantului:
Maxim 5.000.000
euro/ proiect
Contribuția
beneficiarului: 0%

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR /
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI
Termen limită de
depunere:
30 septembrie 2021,
ora 14:00

https://www.innovasjonno
rge.no/en/start-page/eeanorwaygrants/Programmes/renew
eable-energy/romaniaenergy/call-2.1-increasedcapacity-to-deliverrenewable-energy-geothermal/

Termen limită de
depunere:
31 decembrie 2021
http://mfe.gov.ro/poim175-milioane-euro-pentruprotectia-si-conservareabiodiversitatii-si-refacereaecosistemelor-degradate/

Elaborarea planurilor de
management/seturilor
de
măsuri
de
conservare / planurilor
de acţiune pentru ariile
naturale
protejate
(inclusiv cele situate în
mediul marin) şi pentru
speciile
de
interes
comunitar neacoperite
de proiectele anterioare
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 4, O.S. 4.1
Programul RO–Mediu,
Adaptare la Schimbările
Climatice și Ecosisteme
Fondul pentru
Bilaterale

Relații

măsurilor de conservare elaborate/ revizuite prin
proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni;
-Studii de inventariere și cartare a speciilor
sălbatice de interes comunitar, în vederea
menținerii/ îmbunătățirii stării de conservare a
speciilor și habitatelor de importanță comunitară;
-Studii ale mediului abiotic ce influențează speciile
și habitatele de interes comunitar;
-Studii de evaluare a activităților cu potential
impact antropic ce afectează speciile și habitatele
de interes comunitar;
-Elaborarea măsurilor de management/conservare
pentru menținerea/ îmbunătățirea stării de
conservare a speciilor și habitatelor de interes
comunitar;
-Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de
monitorizare a stării de conservare, inclusiv planuri
de pază pentru habitatele afectate de activități
antropice etc.;
-Activități de educație și creștere a gradului de
conștientizare cu privire la conservare și
îmbunătățirea stării de conservare;
-Alte activități specific necesare elaborării
planurilor de management/ acțiune pentru speciile
de interes comunitar.
Obiectivul programului:
Creșterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate
Activități eligibile:
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de
măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru
ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în
mediul marin) şi pentru speciile de interes
comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor
programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările ulterioare)

Obiectivul acestui fond este de a facilita stabilirea
de parteneriate bilaterale între entitățile eligibile
din
statele
donatoare Islanda,
Principatul
Liechtenstein și Regatul Norvegiei și România ca
stat beneficiar cu intenția de a pregăti cereri
comunie de finanțare pentru apelurile de proiecte
ce urmează a fi lansate în cadrul programului ROMediu
Prezentul apel pentru propuneri de aplicații în
cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale vizează
sprijinirea identificării de parteneriate pentru
dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu entități
din Statele Donatoare în cadrul programului ROMediu.
Un aplicat poate primi sprijin financiar în cadrul
Fondului pentru Relații Bilaterale doar o singură
dată.
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Valoarea
grantului:
Maxim
5.000.000
euro/proiect
Contribuția
beneficiarului: 0%

Bugetul apelului:
50.000 euro
Contribuția
beneficiarului: 0%
Sumă
forfetară
acordată
pentru
deplasări:
 1260
euro
pentru
deplasarea
în
Norvegia
din
România
 1635
euro
pentru
deplasarea
în
Islanda
din
România
 1025
euro
pentru
deplasarea
în

Termen
limită
depunere:
31 decembrie 2021

de

http://mfe.gov.ro/poimghidul-pentru-accesareafondurilor-pentruelaborarea-planurilor-demanagement-seturilor-demasuri-de-conservareplanurilor-de-actiunepentru-ariile-naturaleprotejate-si-pentruspeciile-de-in/

Termen
limită
depunere:
01 ianuarie 2022

de

https://www.eeagrants.ro/
apeluri?filtru_status=&filtr
u_program=118&filtru_apl
icant=

EU
Anti-fraud
Programme (EUAF)

Sunt deschide 4 de apeluri concomitent, cu
activități specifice (în secțiunea training
calls)

Liechtenstein
din România
 1280
euro
pentru
deplasarea
în
România
din
Statele
Donatoare
Sumele
sunt
calculate pentru 3
zile întregi. Sumele
forfetare se acordă
pentru o zi întreagă
și
nu
pentru
fracțiuni de timp.
Bugetul diferă în
funcție de apel
Project budget
-for the Training
call: not lower
than EUR 40 000
(except for staff
exchanges).
- The costs will be
reimbursed at the
funding rate fixed
in
the
Grant
Agreement
(80%). You can
apply for a higher
project
funding
rate (90%) if your
project
is
a
‘priority action’.
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Termen depunere:
05
October
2021
17:00:00 Brussels time
https://ec.europa.eu/info/f
undingtenders/opportunities/port
al/screen/opportunities/to
picsearch;callCode=null;freeT
extSearchKeyword=;matc
hWholeText=true;typeCod
es=1,2;statusCodes=3109
4502;programmePeriod=2
021%20%202027;programCcm2Id
=43251842;programDivisi
onCode=null;focusAreaCo
de=null;destination=null;
mission=null;geographical
ZonesCode=null;program
meDivisionProspect=null;s
tartDateLte=null;startDate
Gte=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;cpvCode=nul
l;performanceOfDelivery=
null;sortQuery=sortStatus
;orderBy=asc;onlyTenders
=false;topicListKey=topicS
earchTablePageState

