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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

MAI 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

integrată blocuri 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.1) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

(eficiență energetică 

și consolidare 

seismică); renovarea 

energetică moderată 

sau aprofundată a 

clădirilor publice, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

publice (eficiență 

energetică și 

consolidare 

seismică). 

Autoritate publică 

locală 

Lucrări de consolidare seismică a clădirilor 

existente; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 

încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 

sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri; 

Sisteme de management energetic integrat pentru 

clădiri; 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, 

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată[1]; 

Alte tipuri de lucrări; 

Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele 

fundamentale privind calitatea în construcții 

(securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu 

înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, 

protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă 

a resurselor naturale), aplicabile după caz. 

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui: 

 

cost unitar pentru 

lucrările de 

consolidare 

seismică* de 500 

Euro/m2 (arie 

desfășurată ***), 

fără TVA. 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată ** de 

200 Euro/m2 

(arie desfășurată 

***), fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările conexe* 

de 500 Euro/m2 

(arie desfășurată 

***), fără TVA. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

30 mai 

2022; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/532/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-blocuri
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/532/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-blocuri
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/532/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-blocuri
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/532/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-blocuri
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

energetică 

blocuri din zone 

defavorizate 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.2) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

(eficiență energetică 

și consolidare 

seismică); 

Operațiunea se 

adresează UAT-

urilor din mediul 

rural și urban, în care 

sunt identificate zone 

marginalizate, adică 

zone cu populație 

aflată în risc de 

sărăcie și excluziune 

socială 

Autoritate publică 

locală 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 

încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 

sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri; 

Sisteme de management energetic integrat pentru 

clădiri; 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, 

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată; 

Alte tipuri de lucrări. 

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui 

cost unitar per 

componentă 

(bloc de 

locuințe) pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată* de 

200 Euro/m2 

(arie arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

 

* Costul unitar 

pentru lucrările 

de renovare 

include toate 

costurile eligibile 

aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

30 mai 

2022; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/533/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-blocuri-din-zone-defavorizate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/533/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-blocuri-din-zone-defavorizate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/533/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-blocuri-din-zone-defavorizate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/533/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-blocuri-din-zone-defavorizate
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

energetică clădiri 

rezidențiale 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.3) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

(eficiență energetică 

și consolidare 

seismică); 

Autoritate publică 

locală 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 

încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 

sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri; 

Sisteme de management energetic integrat pentru 

clădiri; 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, 

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată 

Alte tipuri de lucrări; 

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule 

electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), 

cu două puncte de încărcare/stație. 

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui: 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată* de 

200 Euro/m2 

(arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

aprofundată* de 

250 Euro/mp 

(arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost pentru o 

stație de 

încărcare rapidă 

(cu putere peste 

22kW) cu câte 

două puncte de 

încărcare/stație 

de 25.000 

Euro/stație. 

* Costul unitar 

pentru lucrările 

de renovare 

include toate 

costurile eligibile 

aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

30 mai 

2022; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/534/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/534/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-rezidentiale
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

energetică clădiri 

publice (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.4) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor publice, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

publice (eficiență 

energetică și 

consolidare 

seismică). 

Autoritate publică 

locală; 

Autoritatea publică 

centrală 

 
Autoritățile publice centrale: 
ministerele, alte organe de 

specialitate care se 

organizează în subordinea sau 
în coordonarea Guvernului ori 

a ministerelor, instituțiile 

publice din subordinea sau 
coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor, autorităţile 

administrative autonome 
(înființate prin legi organice), 

Instituția prefectului (OUG 

nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare); 

Autoritățile și instituțiile 
publice locale: 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale (UAT județ*, 
municipiu reședință de județ, 

municipiu), Municipiul 

București și subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 

acestuia 

 

Parteneriate între 

entitățile de mai sus, în 

conformitate cu 

prevederile legale, cu 

respectarea condiției ca 

în cazul autorităților și 

instituțiilor publice 

locale partenerii să 

aparțină aceluiași județ; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 

încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 

sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri; 

Sisteme de management energetic integrat pentru 

clădiri; 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, 

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată* 

Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide 

medicale (Instalații de oxigen); 

Lucrări de recompartimentări interioare în vederea 

organizării optime a fluxurilor și circuitelor 

medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară 

activități medicale; 

Alte tipuri de lucrări; 

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule 

electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 

22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui: 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată* de 

440 Euro/m2 

(arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

aprofundată* de 

500 Euro/m2 

(arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost pentru o 

stație de 

încărcare rapidă 

(cu putere peste 

22kW) cu câte 

două puncte de 

încărcare/stație 

de 25.000 

Euro/stație. 

*Costul unitar 

pentru lucrările 

de renovare 

include toate 

costurile eligibile 

aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

30 mai 

2022; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 

 

h
ttp

s://w
w

w
.fo

n
d

u
ri-stru

ctu
rale.ro

/gh
id

-p
ro

iect/2
3

/p
lan

u
l-n

atio
n

al-d
e-red

resare-si-

rezilien
ta/5

3
5

/p
n

rr-valu
l-ren

o
varii-ren

o
vare

-en
ergetica-clad

iri-p
u

b
lice 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/535/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-publice
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/535/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-publice
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

integrată clădiri 

publice (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5,  

I1.5) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor publice, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

publice (eficiență 

energetică și 

consolidare 

seismică). 

Autoritate publică 

locală 

Autoritatea publică 

centrală 

Instituție publică 

 
Autoritățile publice centrale: 
ministerele, alte organe de 

specialitate care se 

organizează în subordinea sau 
în coordonarea Guvernului ori 

a ministerelor, instituțiile 

publice din subordinea sau 
coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor, autorităţile 

administrative autonome 

(înființate prin legi organice), 

Instituția prefectului (OUG 

nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare); 

Autoritățile și instituțiile 
publice locale: 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale (UAT județ*, 
municipiu reședință de județ, 

municipiu), Municipiul 
București și subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 

acestuia 
Instituțiile publice și serviciile 

publice organizate ca instituții 

publice de interes local sau 
județean (finanțate din 

bugetul local), aflate în 

subordinea unităților 
administrativ teritoriale 

 

Parteneriate între 

entitățile de mai sus, în 

conformitate cu 

prevederile legale  

Lucrări de consolidare seismică a clădirilor 

existente; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 

încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 

sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri; 

Sisteme de management energetic integrat pentru 

clădiri; 

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, 

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 

inteligente; 

Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide 

medicale (instalații de oxigen); 

Lucrări de recompartimentări interioare în vederea 

organizării optime a fluxurilor și circuitelor 

medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară 

activități medicale; 

Alte tipuri de lucrări; 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată* 

Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele 

fundamentale privind calitatea în construcții 

(securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu 

înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, 

protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă 

a resurselor naturale), aplicabile după caz. 

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui: 

 

cost unitar pentru 

lucrările de 

consolidare 

seismică* de 500 

Euro/m2 (arie 

desfășurată ***), 

fără TVA. 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată ** de 

440 Euro/m2 

(arie desfășurată 

***), fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările conexe* 

de 500 Euro/m2 

(arie desfășurată 

***), fără TVA. 

* Costul unitar 

pentru lucrările 

de consolidare 

seismică  sau, 

după caz, costul 

unitar pentru 

lucrările conexe 

include toate 

costurile eligibile 

aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

30 mai 

2022; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/536/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-cladiri-publice
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/536/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-cladiri-publice
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Producție 

hidrogen (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 6,  

I2) 

 

Punerea în funcţiune 

a unei capacități de 

minimum 100 MW 

de producție 

hidrogen verde în 

instalații de 

electroliză, cu  o 

cantitate generată 

estimaăt de cel puțin 

10.000 de tone de 

hidrogen regenerabil, 

până în 31 decembrie 

2025 

Microîntreprindere 

Întreprindere Mare 

Autoritate publică 

locală 

IMM 

 
Solicitanții eligibili sunt: 

operatori de productie, 

transport și distribuţie gaz 

natural, 

întreprinderi mici, mijlocii 

și mari producătoare de 

energie electrică,  

întreprinderi mici, mijlocii 

și mari 

producătoare/consumatoar

e de hidrogen, 

unităţi administrativ-

teritoriale, inclusiv 

asocieri/ parteneriate 

formate din solicitanți 

menționați în categoriile 

enunțate. 

Societăţile IMM și 

intreprinderi mari, inclusiv 

întreprinderi nou 

înființate, sunt constituite 

în baza Legii nr. 31/1990 

privind societățile, 

republicată, cu 

modificările şi 

completările ulterioare, 

sau constituite în 

conformitate cu legislaţia 

specifică din statul 

membru a cărei 

naţionalitate o deţine. 

Institute naționale de 
cercetare-dezvoltare în 
domeniul energiei. 

Construirea de noi capacităţi în instalații de 

electroliză, inclusiv extinderea de capacități  de 

producție a hidrogenului verde  pentru producția de 

hidrogen verde. 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt 

eligibile: 

 

1.Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 

construirea de capacități noi, inclusiv extinderea de 

capacități  de producție a hidrogenului verde; 

 

2.Activități cu caracter general: 

-Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de 

fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de 

atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului 

de mediu, etc.); 

-Managementul proiectului; 

-Auditul financiar; 

-Informare și publicitate (obligatoriu) 

Valoarea 

maximă a 

ajutorului de stat 

stabilită, care se 

va acorda în baza 

Orientărilor 

privind 

ajutoarele de stat 

pentru climă, 

protecția 

mediului și 

energie pentru 

2022 este de 50 

milioane EUR pe 

întreprindere, pe 

proiect de 

investiții. 

 31 

decembrie 

2023 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/546/pnrr-productie-hidrogen
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/546/pnrr-productie-hidrogen
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Capacităţi de 

producţie pe gaz 

pentru 

cogenerarea de 

energie electrică 

și termică în 

încălzirea 

centralizatăde 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 6,  

I3) 

 

Obiectivul măsurii de 

investiții este de a 

contribui 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 

folosirea gazului 

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. 

Întreprindere Mare 

Autoritate publică 

locală 

IMM 

 
Societăţile (întreprinderi 

mici, mijlocii și mari) 

constituite conform 

prevederilor Legii nr. 

31/1990 privind societățile 

republicată, cu 

modificările şi 

completările ulterioare, 

sau conform Legii 

346/2004 privind 

stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, care au ca 

obiect de activitate 

producerea energiei 

electrice și termice în 

cogenerare (CHP) în 

termoficarea urbană. 

*Solicitantul derulează 

activități economice 

eligibile din sectoare 

aferente secţiunii D - 

Producția de energie 

electrică şi termică, gaze, 

apă caldă şi aer 

condiţionat, definită 

conform codificării CAEN 

Rev. 2  

Unități administrativ-

teritoriale definite 
conform prevederilor 

legale în vigoare. 

-Achiziţionarea de 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. 

 

Activități cu caracter general: 

 

-Managementul de proiect, ca parte integrantă a 

proiectelor și limitat la maximum 10% din valoarea 

eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 20.000 

euro (la cursul InforEuro din luna anterioară 

depunerii cererii de finanțare); 

-Auditul financiar 

-nformare și publicitate (obligIatoriu). 

Pentru proiectele 

finanțate prin 

această măsură 

intensitatea 

ajutorului de stat 

acordat din 

bugetul PNRR 

este 100% din  

costurile 

eligibile, cu 

respectarea 

regulilor de 

ajutor de stat. 

 

Ajutorul se 

acordă în lei sub 

forma 

rambursării 

cheltuielilor 

efectuate şi nu 

poate depăşi 

50.000.000 euro 

echivalent în lei 

Diferența până 

la valoarea 

totală a 

proiectului se 

acoperă de către 

beneficiar. 

 

30 iunie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/545/pnrr-capacitati-de-productie-pe-gaz-pentru-cogenerarea-de-energie-electrica-si-termica-in-incalzirea-centralizata
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/545/pnrr-capacitati-de-productie-pe-gaz-pentru-cogenerarea-de-energie-electrica-si-termica-in-incalzirea-centralizata
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/545/pnrr-capacitati-de-productie-pe-gaz-pentru-cogenerarea-de-energie-electrica-si-termica-in-incalzirea-centralizata
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Centre 

comunitare 

integrate 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL,  

AP 8,      OS 

8.1B) 

OS 8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 

sănătate, 

comunitare și a 

celor de nivel 

secundar, în special 

pentru zonele 

sărace și izolate - 

Operațiunea B - 

Centre comunitare 

integrate 

Unităţile administrativ-

teritoriale care se regăsesc 

în cadrul Anexei 14 la 

Ghidul Solicitantului, 

precum şi parteneriatele 

între acestea şi: 
 

    Alte unităţi 

administrativ-teritoriale, 

definite conform 

Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul 

Administrativ, Art. 5, 

litera pp) și constituite 

potrivit Legii nr. 2 din 16 

februarie 1968 privind 

organizarea administrativă 

a teritoriului României, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare; 
    Orice alte autorități / 

instituții publice care pot 

contribui la buna 

implementare a proiectului 

definite conform 

Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 
 

 

 

    -construcţia / reabilitarea / modernizarea 

/ extinderea / dotarea centrelor comunitare 

integrate; 
    - 
 

Valoare 

minimă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

10.000 euro. 
 

Valoare 

maximă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

100.000 euro. 

Contribuţia 

proprie a 

solicitantului la 

realizarea 

proiectului este 

formată din 

contribuția la 

valoarea totală 

eligibilă a 

proiectului (în 

cuantum de 2%) 

și din contribuția 

la valoarea totală 

neeligibilă a 

proiectului (în 

cuantum de 

100%).  

10 mai 

2022 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/549/p
or-8-1-b-
centre-
comunitare-
integrate-
regiuni-mai-
putin-
dezvoltate 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URA MARE, AP 
4, OS 4.1) 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri, 
coridoare ecologice 
etc.), situate în afara 
ariilor naturale 
protejate 

Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

și/sau proprietari ai 

fondului forestier 

național aflat în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

și/sau proprietari ai 

apelor de suprafață 

aflate în proprietate 
publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specifice 

și/sau proprietari de 

pajiști permanente 

aflate în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specifice 

și/sau proprietari de 

peșteri aflate în 

proprietate publică 

Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor 
lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
pajiști și a serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
peșteri și a serviciilor furnizate 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 
 

Variabilă 30 iunie 

2022,ora 
10:00 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Decontaminare 
a siturilor 
poluate istoric 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
4, O.S. 4.3) 

 Reducerea 

suprafețelor 

poluate istoric 

Autorităţile publice 

sau alte instituții 

publice, inclusiv 
structuri subordonate 
acestora, pentru situri 
contaminate istoric 

aflate în proprietate 

sau puse la dispoziţia 

acestora de către 
proprietar – printr-un 

act juridic - în 

vederea 

implementării 

proiectului 

    Activități specifice de reabilitare și 

ecologizare a siturilor contaminate istoric 

(eliberare suprafață contaminată și 

decontaminare a solului, inclusiv a apei 

freatice afectate, dacă este cazul), cu 

accent pe bio-decontaminare; 
     Remedierea amplasamentelor unor 

facilități, cum ar fi batale explorare și 

producție, amplasamente aferente 

rafinăriilor, etc.; 
     Activități specifice de 

închiriere/ecologizare/reabilitare/conserva

re a zonelor miniere, în vederea 

reabilitării și ecologizării terenurilor 

contaminate, inclusiv activitățile de 

eliminare/depozitare conformă a 

materialelor rezultate din implementarea 

acestor activități (a nu se înțelege 

construirea de depozite); 
     Activități de refacere a 

ecosistemelor naturale pe suprafață 

depoluată; 
     Asistență din partea proiectantului 

pe perioada executării lucrărilor, conform 

Legii nr. 10/1999, cu modificările și 

completările ulterioare; 
     Elaborare aplicație de finanțare, 

inclusiv documente suport; 
 Elaborare documentație/documentații 

de atribuire pentru contractele de servicii, 

lucrări și furnizare echipamente. 

NA 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 

Pentru 
beneficiari 
autorități 

publice 
locale / 

instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de la 
bugetul  local: 
Minim 2% 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de la 
bugetul de 

stat: 
Minim 15% 

30 iunie 

2022  
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială (FRDS) 
 

Apelul 2 pentru 

propuneri de 

inițiative 

bilaterale în 

cadrul 

Programului 

„Dezvoltare 

locală, transfer 

de bune practici” 

Apelul de propuneri 

de inițiative 

bilaterale vizează 

facilitarea 

schimbului și 

transferului de 

informații, 

cunoștințe, 

tehnologie, 

experiență și bune 

practici între 

Promotorii de Proiect 

și partenerii lor din 

România, pe de o 

parte, respectiv 

entități relevante din 

Statele Donatoare și/ 

sau organizații 

internaționale, pe de 

altă parte, în domenii 

de interes și pe teme 

specifice proiectelor 

finanțate prin 

Programul 

Dezvoltare locală. 

 

entități implicate (în 

calitate de Promotori de 

Proiect sau de 

parteneri) 
 

în implementarea unui 

proiect finanțat în 

cadrul Programului 

Dezvoltare locală din: 
 

România, 
Islanda, 
Liechtenstein,  
Norvegia. 

 
 

  Prin intermediul acestuia va fi 

sprijinită participarea la întâlniri 

bilaterale și de tip rețea, sesiuni de 

formare și ateliere de lucru, vizite de 

studiu, conferințe și seminare relevante 

pentru tematica proiectului aflat în 

implementare. 
 

Cel puțin o entitate din Statele 

Donatoare sau dintr-o organizație 

internațională trebuie să fie implicată în 

activitățile bilaterale propuse. 

până la 5.000 de 

euro 
 1 mai 2024 
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https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Innovation 

Norway 

 

Programul 

Energetic în 

România - 

Cunoștințe 

sporite despre 

energie 

regenerabilă, 

eficiență 

energetică 

Obiectivul 

programului este 

„Energie cu consum 

mai mic de carbon și 

securitate sporită a 

aprovizionării”. 

Programul urmărește 

să stimuleze și să 

dezvolte cooperarea 

pe termen lung între 

Islanda, 

Liechtenstein, 

Norvegia (denumite 

în continuare „statele 

donatoare”) și 

România (statul 

beneficiar). 

Orice entitate, publică 

sau privată, comercială 

sau necomercială și 

organizație 

neguvernamentală, 

înființată ca persoană 

juridică în România 

 

Parteneri eligibili: Orice 

entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, stabilită 

ca persoană juridică în 

Norvegia sau în 

România 

Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., 
oferite publicului larg de către organizațiile de afaceri 

(IMM-uri, companii mari, incubatoare, acceleratoare etc.), 
sectorul public (organizații publice, entități publice locale, 

regionale sau centrale), instituții publice de învățământ , 

mediul academic, în domenii precum energia regenerabilă, 

eficiența energetică – conștientizarea publicului larg și 

formarea/competența. 

Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, 
eficienței energetice – conștientizare publicului larg și/sau 

autorităților publice. 

Acordarea de credite educaționale la nivel terțiar privind 
energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea 

energetică (aprovizionarea) publicului larg. 

Instruirea personalului în consiliere energetică (de 
exemplu, cursul de conștientizare a energiei pentru 

orașe/comuna și bresle) pentru ca aceștia să fie mai capabili 

să răspundă nevoilor clienților. 

Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a 

energiei mai eficient (de exemplu, explicarea modului de 

utilizare eficientă a cronometrelor, comenzilor, 
încălzitoarelor etc.). 

Sprijin pentru traininguri în implementarea sistemelor de 

management energetic, care includ eficiența energetică, 
generarea locală de surse regenerabile, 

suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de 

management energetic în industrii, autorități publice locale, 
universități, cu excepția cerințelor impuse de lege. . 

Sprijinirea abilităților în ceea ce privește evaluarea 

preliminară, pregătirea (inclusiv atenuarea riscurilor) și 
dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe 

legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență 

energetică. 
Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor 

interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi 

implementată (instruiri pentru factorii de decizie pentru a 
înțelege proiectele în ceea ce privește economiile MWh, în 

ceea ce privește creșterea profitabilității, eliberarea de 

cashflow, dificultăți în obținerea licențelor etc. ). 
Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în 

relația cu asociațiile de gospodării/blocuri, pentru ca 

proprietarii și proprietarii de locuințe să fie mai conștienți 
de beneficiile energiei regenerabile și/sau măsuri de 

eficiență energetică (renovare profundă, instalație 

fotovoltaică). pe acoperișuri etc.). 

Între 50.000 și 

200.000 euro 
 31 mai 

2022, ora 

14:00 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/


 

 
 

 P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              13 
 

Guvernul 

României 

 

Banca 

Comercială 

Română în 

parteneriat cu 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului 

 

Programul 

„Capitala 

Tineretului din 

România” - Apel 

destinat orașelor 

ce propun 

proiecte de 

dezvoltare 

concrete cu 

participarea 

activă a tinerilor 

Crearea unor zone 

urbane ale României 

care oferă 

oportunități adaptate 

dinamic la nevoile 

unei stări de bine 

generalizate și 

satisfacții de viață 

crescute, 

perspectivele de 

viitor și implicarea 

activă a tinerilor în 

comunitate în 

contextul secolului 

XXI. 

 
Programul urmărește 
următoarele: 

Starea de bine a tinerilor 

din punct de vedere fizic și 
mintal într-un spațiu urban 

potrivit, în context 

individual, micro-
comunitar și colectiv; 

Perspectivele de viitor ale 

tinerilor și a succesului lor 
în viață cu focus special pe 

cunoștințe, competențe și 

aptitudini, viitorul muncii 
și antreprenoriatul; 

Acțiunea tinerilor prin 

implicare civică, 
participarea la luarea 

deciziilor și asumarea unui 

rol de leadership în 
societate; 

Consolidarea 

ecosistemelor de tineret 
locale  

Orice localitate de 

rangul 0, I, II sau III 

(municipii și orașe) din 

România, inclusiv 

sectoarele Municipiului 

București (prin 

primăriile aferente) 

Orașul câștigător va beneficia de un premiu 

financiar în valoare de 50.000 euro din partea 

Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și 

oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare 

din diferite surse publice și private și 

deținătorul său va beneficia de asemenea de 

posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de 

rang național organizate de instituții publice și 

rețele de tineret din România. 

 

Orașul câștigător are dreptul de a găzdui 

Summitul Tinerilor, cel mai important 

eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al 

mișcării de tineret din România. De asemenea, 

câștigătorul va găzdui ediția din 2024 a Galei 

Tineretului din România. 

Premiul în 

valoare de 

50.000 euro 

 2 iunie 

2022, ora 

16:59 

h
ttp

s://cap
italatin

eretu
lu

i.ro
/ap

lica?fb
clid

=Iw
A

R
1

g5
e4

C
D

6
7

H
w

6
-

am
7

TLO
rsxP

H
EB

Ej7
n

4
9

N
P

d
gD

2
G

u
Ju

9
cTru

q
_4

q
eV

C
A

Q
I 

 

https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
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Fundația Nouă 

ne pasă 

 

Programul de 

Granturi pentru 

finanțarea 

proiectelor din 

domeniul 

educației 

Scopul programului 

este acela de a 

încuraja organizațiile 

non-guvernamentale 

și instituțiile de 

învățământ să 

dezvolte și să 

implementeze 

proiecte care 

contribuie la 

îmbunătățirea 

calității procesului 

educațional. 

Pot aplica în cadrul 
programului exclusiv 

organizații non-

guvernamentale (asociații, 
inclusiv asociații de 

elevi/studenți/părinți, fundații 

și federații etc.), instituțiile de 
învățământ preuniversitar 

(grădinițe, școli și 

licee/colegii), instituțiile de 
învățământ superior 

(universități, academii de 

studii, institute, școli de studii 
superioare etc) care au 

personalitate juridică proprie 

și minim un an vechime la 
momentul depunerii cererii de 

finanțare. 

Sunt eligibile ONG-urile care: 
au un buget anual cheltuit de 

maxim 500.000 lei 

sunt independente de partide 
politice și instituții de cult 

sunt direct răspunzătoare 

pentru elaborarea și 
managementul proiectului și 

nu acționează ca intermediari 
au dreptul, potrivit statutului, 

să deruleze activități în 

domeniul educației 
Sunt eligibile instituțiile de 

învățământ care:  

sunt direct răspunzătoare 
pentru elaborarea și 

managementul proiectului și 

nu acționează ca intermediari 
sunt independente de partide 

politice și instituții de cult 

 
 

 

 
 

 

Vor fi finanțate proiecte ce îndeplinesc 

următoarele criterii: 

 

Se adresează unei probleme specifice din 

educație 

Se adresează unei nevoi de importanță sporită 

pentru beneficiari și comunitate 

Metoda de intervenție este una eficientă pentru 

problema descrisă și, de preferat, testată 

Metoda de intervenție este acceptată de 

beneficiari 

Proiectul mobilizează actori din comunitate 

Obiectivele proiectului sunt realizabile 

Impactul proiectului poate fi măsurat în mod 

obiectiv 

Suma maximă 

care poate fi 

accesată de un 

aplicant în unul 

dintre cele 9 

apeluri este de 

60.000 lei 

 

Prima ediție a 

programului se va 

desfășura în 

perioada 

noiembrie 2021 - 

iulie 2022 și va 

avea un buget 

total de 1.000.000 

lei. 

 

Suma se va 

împărți în 9 

apeluri de proiecte 

lunare a câte 

111.000 lei 

fiecare. 

 1 iulie 2022 
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http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
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Fondul european 

de dezvoltare 

regională 

(FEDR) 

 

Interreg Europe 

2021-2027: 

Primul apel de 

proiecte 

Programul este 

structurat în jurul 

unei singure priorități 

transversale, 

obiectivul specific 

Interreg „o mai bună 

guvernare a 

cooperării”. Aceasta 

înseamnă că 

beneficiarii pot 

coopera pe orice 

subiect de relevanță 

comună, în 

conformitate cu 

nevoile lor regionale, 

atâta timp cât acest 

lucru intră în 

domeniul de aplicare 

al politicii de 

coeziune. 

instituții publice 
organisme de drept public 

ONG-uri 

Activitățile eligibile ale proiectului sunt cofinanțate de 
FEDR în proporție de 70% sau 80%. 

Bugetul total al apelului este de 130 de milioane de euro. 

Domenii prioritare 
SMART 

cercetare-inovare 

digitalizare 
competitivitate și creare locuri de muncă pentru IMM-uri 

specializare inteligentă 

antreprenoriat 
tranziție industrială 

GREEN 

eficiență energetică 
energie regenerabilă 

sisteme inteligente de energie 

schimbări climatice 
prevenție riscuri 

acces la apă 

reciclare 
biodiversitate 

SOCIAL 

piața muncii 
ocupare 

economie socială 

sănătate 
cultură și turism pentru dezvoltare economică 

incluziune socială 
inovare socială 

educație 

comunități marginalizate 
integrarea migranților 

CONNECTED 

TEN-T 
mobilitate națională regională și locală 

CITIZENS 

 
dezvoltare integrată teritorială 

patrimoniu natural 

cultură 
turism sustenabil 

securitate 

GOVERNANCE 
subiecte non-tematice (evaluarea și monitorizarea 

intervenției publice, achiziții publice, ajutor de stat, 

instrumente financiare, etc.) 

  31 mai 

2022 
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https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
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Comisia 

Europeană 

 

Noul Bauhaus 

European: 

Sprijin pentru 

inițiative locale 

Apelul face parte din 

mișcarea Noului 

Bauhaus european 

care face din 

European Green Deal 

o experiență 

culturală, centrată pe 

om, pozitivă și 

tangibilă pentru toată 

lumea. Cele trei 

valori de bază 

complementare ale 

sale sunt: 

 

sustenabilitate – 

promovează 

obiectivele climatice, 

circularitatea, 

poluarea zero și 

biodiversitatea 

estetică – crește 

calitatea experienței 

și a stilului dincolo 

de funcționalitate 

incluziunea – 

promovează 

valorizarea 

diversității, 

accesibilității și 

accesibilității 

autoritățile publice 
subnaționale care 

administrează mai puțin de 

100.000 de locuitori și au 
toate competențele legale 

necesare pentru 

implementarea proiectului 
preconizat 

Sprijin personalizat pe teren oferit de un grup de experți 
interdisciplinari pentru a modela conceptele pe linia Noului 

Bauhaus European și a obiectivelor Pactului Verde 

 
Ideile de proiecte trebuie să contribuie la cel puțin unul 

dintre cele patru domenii de acțiune pe care le acoperă 

acest apel: 
 

-Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un 

spirit de circularitate și neutralitate carbon: Propuneri de 
proiecte care se concentrează pe renovări având în vedere 

circularitatea deplină, demonstrând reutilizarea și reciclarea 

materialelor, precum și incluziunea și accesibilitatea prin 
funcționalitate. 

-Conservarea și transformarea patrimoniului cultural: 

Propuneri de proiecte care vizează conservarea 
patrimoniului cultural, îmbunătățirea accesului sau 

transformarea acestuia cu un scop social ridicat și o 

amprentă redusă de carbon. Ideile de proiecte pot acoperi, 
de asemenea, aspecte ale strategiei de dezvoltare locală 

legate de patrimoniu. 

-Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de 
locuințe la prețuri accesibile: Propuneri de proiecte care se 

concentrează pe adaptarea și transformarea clădirilor prin 

tehnici inovatoare, materiale și proces de construcție 
durabilă pentru a atenua schimbările climatice și pentru a 

face casele mai accesibile și mai favorabile. Propunerile de 
proiecte pot acoperi, de asemenea, soluții inovatoare de 

locuințe care răspund nevoilor temporare de urgență cu 

standarde estetice și durabile înalte. 
-Regenerarea spațiilor urbane și rurale: Propuneri de 

proiecte de regenerare teritorială care îmbină durabilitatea, 

estetica și incluziunea. Acestea se pot concentra pe 
regenerarea zonelor abandonate sau provocate din orașe sau 

orașe, modernizarea spațiilor publice din zonele rurale sau 

urbane, urmărind depășirea segregării și oferirea accesului 
la locuri, promovând noi interacțiuni și utilizări sociale. 

 

20 de proiecte la nivel local vor fi selectate pentru a primi 
sprijin în natură din partea experților interdisciplinari prin 

intermediul unui program de asistență tehnică, 

  23 mai 

2022 
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https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1

