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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

IULIE 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
https://www.f

onduri 

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. 

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. Capacitatea de stocare 

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 iulie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/546/pnrr-productie-hidrogen
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/546/pnrr-productie-hidrogen
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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/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/

