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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.

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 avea doar
calitatea de
partener!

Activități eligibile:
-Măsuri pentru menţinerea si 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
biodiversitatii (pasaje de trecere a faunei pentru
lucrările de barare transversală a cursului de apă
acolo unde planurile de management a ariei
naturale protejate prevede acest aspect, cu condiția
ca funcționalitatea acestora să fie monitorizată pe
durata de sustenabilitate a proiectului în vederea
atingerii obiectivului de protecție a biodiversității,
restaurare a zonelor umede, restaurare a albiei şi a
reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă,
etc.); aceste lucrări vor fi eligibile doar dacă planul
de management al ariei naturale protejate prevede
această măsură specifică pentru cursul de apă
respectiv;
-Reconstrucţia ecologică a unor habitate forestiere
de interes comunitar;
-Reconstrucţia ecologica şi managementul adecvat
al unor habitate de pajisti de interes comunitar;
-Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice,
crearea si menţinerea coridoarelor de migraţie a
speciilor,
conservarea
conectivitatii
şi
funcţionalităţii
ecologice,
menţinerea
şi/sau
imbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
-Măsuri de restaurare a zonelor de retenţie, măsuri
naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau
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Valoarea
grantului:
Maximum 10 000 000
€/proiect
Contribuția
beneficiarului: 0%

Termen limită
de depunere:
31 iulie 2022
http://mfe.gov.ro/poim175-milioane-europentru- protectia-siconservareabiodiversitatii-sirefacerea- ecosistemelordegradate/
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adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în
agricultură, respectiv managementul pădurilor;
-Infrastructura necesară pentru asigurarea bazei
genetice pentru speciile din ariile protejate, inclusiv
echipamentele necesare stocării de probe genetice;
-Elaborarea documentelor pregătitoare necesare
implementării măsurilor de conservare: studii de
fezabilitate,
documentaţia
necesară
eliberării
avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice,
a detaliilor de execuţie, planuri de gestiune,
amenajamente în vederea construirii şi întreţinerii
ulterioare a lucrării, studiu de evaluare a
impactului (EIA), studiu de evaluare adecvata (EA),
studii suport necesare elaborarii documentaţiei de
gospodărire a apelor (hidrologice, hidrogeologice,
etc.), studii necesare documentaţiei tehnice pentru
autorizarea de construire (studii de arhitectură,
geotehnice, etc), studiu de împădurire, studii
suport pentru planuri urbanistice (topografie,
cadastru, etc), orice alte studii sau activităţi
necesare implementării măsurilor de conservare;
Atentie! Toate aceste activități se derulează
înainte de depunerea proiectului și nu ca
proiect distinct;
-Activități de educație si creșterea gradului de
conștientizare cu privire la conservarea şi
îmbunătățirea stării de conservare, cu respectarea
regulilor de completare a bugetului (remunerarea
prestațiilor artistice nu este eligibilă);
-Revizuirea planului de management/ acțiune, dacă
este o etapă cronologică subsecventă măsurilor din
planurile propuse spre implementare (ca parte a
proiectului ce conține acțiuni de tip B, nu doar ca
acțiune distinctă);
-Alte activități specific necesare elaborării
planurilor de management/ acțiune pentru
speciile de interes comunitar.

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

Obiectivul programului:
Creșterea gradului de protecție și conservare a
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Valoarea
grantului:
Activități eligibile:
Maximum 5 000 000
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de
€/proiect
măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru
ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar Contribuția
care nu sunt finanțate în cadrul altor programe beneficiarului:
(prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul 0%
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările
ulterioare)
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Termen limită de
depunere:
31 iulie 2022
http://mfe.gov.ro/poim
- ghidul-pentruaccesarea- fondurilorpentru- elaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiune- pentruariile-naturaleprotejate-sipentru- speciilede-in/
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Obiectiv:
Încurajarea organizațiilor non- guvernamentale și
instituțiilor de învățământ să dezvolte și să
implementeze
proiecte
care
contribuie
la
îmbunătățirea calității procesului educațional.

Programul de Granturi
pentru finanțarea
proiectelor din domeniul
educației
Fundația Nouă ne pasă

Activități eligibile:
Proiecte cu impact relevant în societate, care
sprijină gândirea strategică, mențin o direcție pe
termen
mediu-lung
și
implică
direct/indirect
comunitatea locală;
Creșterea nivelului general de pregătire,
îmbunătățirea calității educațională sau oferă șansă
la educație copiilor din comunități dezavantajate;
Propuneri de soluții pentru probleme cu care se
confruntă școala, copiii și educația din România;
Creșterea nivelului de educație în comunități
neglijate prin modele testate sau inovatoare de
intervenție, cu impact măsurabil;



Norwegian
Financial
Mechanism 2014‐
2021



Energy Programme
in Romania

Calls for Proposals
Focus area:
Increased
knowledge on
renewable
energy, energy
efficiency –
Awareness
raising general
public and
Training







Objective:
This Scheme can provide support for projects
that will develop and implement activities
aiming to increased knowledge on renewable
energy, energy efficiency – Awareness raising
general public and training/ competence
Eligible activities:
Trainings,
seminars,
mentoring,
media
campaigns, etc., provided to general public by
business organisations (SMEs, large companies,
incubators, accelerators etc.), public sector
(public organisations, local, regional or central
public entities), public educational institutions,
academia, in fields like renewable energy,
energy efficiency – awareness raising general
public and training/ competence.
Conferences/workshops in the field of renewable
energy, energy efficiency – awareness raising to
general public and /or public authorities. •
Credit giving education at tertiary level on
renewable energy, energy efficiency and energy
security (supply) to general public.
Training
staff
in
energy
advice
(e.g.,
City/Commune and Guilds’ Energy Awareness
course) so that they are better able to address
the needs of customers. • Training on general
public about ways to use energy more efficiently
(e.g., explaining how to use timers, controls,
heaters etc. effectively). • Support for the
trainings
in
implementation
of
Energy
Management systems, which includes energy
efficiency, local renewable generation, energy
sufficiency/security, the creation of an energy
management team in industries, local public
authorities,
universities,
except
for
the
requirements imposed by the law.
Support
skills
regarding
the
preliminary
evaluation,
preparation
(including
risk
mitigation) and development of an energy
investment, including knowledge related to how
to sell and how to buy energy efficiency.
Support for trainings to overcome internal /
external barriers for the energy efficiency to be
implemented (trainings for the decision makers
to understand the projects in terms of MWh
savings, in terms of increased profitability,
release of cashflow, difficulties in obtaining
licenses, etc.).
Support for trainings of the local public
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Valoarea
grantului:
Maximum 60 000
lei
Contribuția
beneficiarului:
0%

CALENDARUL
DEPUNERII /
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Apel lunar
Termen
limită
depunere:
1 Iulie 2022

de

https://www.nouanepasa.r
o/granturi

To be eligible, applications
The minimum amount of must be submitted to
grant assistance applied for Innovation Norway through
shall be EUR 50.000. The the electronical application
portal no later than
maximum amount of
grant assistance applied for Tuesday, 30 JUNE 2022,
14:00 Romanian time
shall be EUR 200.000.
For public entities,
proposing projects which
do not fall under state aid
provisions (i.e., Regulation
651/2014), the grant rate
will be maximum 85%
of the total eligible
expenses for the project,
without exceeding the
maximum amount that
may be granted to a
project.

https://www.innova
sjonnorge.no/en/sta
rt-page/eeanorwaygrants/calls-forproposals/310522romania-renewableenergy-and-energyefficiency/
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authorities in relation with the associations of
households/blocks of apartments, to make the
residential owners and landlords to be more
aware of the benefits of renewable energy
and/or energy efficiency measures (deep
renovation, PV installation on the rooftops,
etc..).
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