EN:
New Call launched

Call 3.1: ‘Increased capacity to deliver renewable energy’ –
Other Renewable Energy Sources
Energy Programme in Romania, Focus area: Renewable Energy
Norway Grants Financial Mechanism 2014‐2021

Call launched: 26 April 2021.
Call deadline: Wednesday, 8 September 2021, 14:00 Romanian time.
Call 3.1: Other Renewable Energy Sources
Available budget:

EUR 4.608.100 (Norway Grants)

Grant per project:

EUR 200.000 – 2.000.000

Eligible activities:

a) projects that utilize bio‐based substrates (manure, waste from food, sludge,
slaughter waste, energetic crops, wood waste etc.) for production of
electricity and heating/cooling in local communities;
b) development and investment in private industrial facilities for waste to
energy projects;
c) solar or wind energy: new small‐scale projects (up to 1.000 kW installed
capacity) and production of electricity for Applicant’s own consumption (i.e.
not for selling for profit purposes);
d) training of staff on using and maintenance of the equipment, provided by the
supplier of the equipment, as an integrated part of an investment project
(secondary activity in the investment project).

Eligible applicants:

Any entity, private or public, commercial or non‐commercial, and non‐
governmental organizations, established as legal person in Romania.
The Applicant must have been established for at least 3 years at the date of the
deadline of the present Call.

Eligible partners:

Any private or public entity, commercial or non‐commercial, established as a
legal person in Norway or in Romania.
The Partner must have been established for at least 1 year at the date of the
deadline of the present Call. Donor partnership projects are very much
encouraged with extra points in selection.

Call webpage:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start‐page/eea‐norway‐
grants/Programmes/reneweable‐energy/romania‐energy/call‐3.1/

Information about the Programme
The Energy Programme in Romania is part of EEA and Norway Grants 2014‐2021, contributing to the
reduction of economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to the strengthening
of bilateral relations between the Donor States (Norway, Iceland and Liechtenstein) and the Beneficiary
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State (Romania). The Programme’s main objective is “Less carbon intensive energy and increased security
of supply”.
With a financial allocation of EUR 62.826.500, the Energy Programme is targeting Romanian legal entities
which develop initiatives in one of the programme focus areas: Renewable Energy, Energy Efficiency,
Research & Development, Training and Awareness, Electrification of households. Donor partnership
projects between Romanian and Donor States entities are very much encouraged.
The Fund Operator of the Energy Programme in Romania is Innovation Norway, a state‐owned company
under the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries and the Norwegian County Municipalities.
Further information about the Energy Programme in Romania and Call 3.1‐Other Renewable Energy
Sources is available on www.innovationnorway.no/RoEnergy, while enquires may be done via the official
programme e‐mail address: RO.Energy@innovationnorway.no.
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RO:

Un nou Apel de Proiecte a fost lansat

Apel 3.1 ‘Capacitate crescută pentru producerea energiei regenerabile’ –
Alte Surse Regenerabile de Energie
Programul pentru Energie în România, Domeniu de interes: Energie Regenerabilă
Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021

Lansarea apelului: 26 Aprilie 2021.
Termen limită de depunere a aplicațiilor: Miercuri, 8 Septembrie 2021, 14:00 ora României.
Apel 3.1: Alte Surse Regenerabile de Energie
Buget disponibil:

4.608.100 EUR (Granturi Norvegiene)

Grant per proiect:

200.000 ‐ 2.000.000 EUR

Activități eligibile:

a) proiecte care utilizează substraturi bioproduse/biomasă (gunoi de grajd,
deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, culturi energetice, deșeuri
de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire / răcire în
comunitățile locale;
b) dezvoltarea și investiția în instalații industriale private pentru proiecte de
producere a energiei bazate pe deșeuri;
c) energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW
capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul
propriu al solicitantului (adică nu pentru vânzare în scopul obținerii de profit);
d) instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor,
oferită de furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a unui proiect de
investiții (activitate secundară în proiectul de investiții).

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și
organizațiile neguvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România.
Solicitantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani la data termenului limită de
depunere a proiectelor în cadrul prezentului Apel.

Parteneri eligibili:

Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca
persoană juridică în Norvegia sau în România.
Partenerul trebuie să fie înființat de cel puțin 1 an la data termenului limită de
depunere a proiectelor în cadrul prezentului Apel. Parteneriatele cu entități din
Statele Donatoare sunt încurajate cu scor adițional în evaluare.

Pagina web apel:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start‐page/eea‐norway‐
grants/Programmes/reneweable‐energy/romania‐energy/call‐3.1/

Informații despre Program
Programul pentru Energie în România este finanțat prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014‐
2021, contribuind la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la
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consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Statul
Beneficiar (România). Obiectivul Programului este “Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai
mare în furnizare”.
Cu o alocare financiară de 62.826.500 EUR, Programul pentru Energie vizează entitățile juridice românești
care pot dezvolta proiecte în domeniile de interes ale programului: Energie Regenerabilă, Eficiență
Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor. Parteneriatele
cu entități juridice din Statele Donatoare sunt încurajate.
Operatorul de Fond al Programului pentru Energie în România este Innovation Norway, o companie de
stat, deținută de Ministerului Comerțului, Industriei și Pescuitului și Consiliul Norvegian a Municipalităților.
Mai multe informații despre Programul pentru Energie în România și Apelul 3.1‐Alte Surse Regenerabile de
Energie sunt disponibile la www.innovationnorway.no/RoEnergy, iar întrebări pot fi transmise la adresa
oficială de e‐mail a programului: RO.Energy@innovationnorway.no.
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