Programul pentru Energie în România
Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă!

Webinar
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b):
Electrificarea gospodăriilor
26 Martie 2021

www.innovationnorway.no/RoEnergy
Help‐desk: ro.energy@innovationnorway.no
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Agenda ‐ Webinar, 26 martie 2021
10.30 ‐ 10.35 Intro
10.35 ‐ 11.00 Prezentarea Apelurilor
11.00 ‐ 11.10 Prezentarea documentelor obligatorii
11.10 ‐ 11.15 Achizițiile în cadrul proiectului
11.15 ‐ 11.25 Sesiune de Întrebări și Răspunsuri
11.25 ‐ 11.30 Concluzii
Photo source: https://unsplash.com/photos/2x19‐mRQgX8
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Programul pentru Energie în România
Operator de Fond:
Innovation Norway
Parteneri Program (State Donatoare):
Direcția pentru Resurse de Apă și Energie (NVE), Norvegia
Autoritatea Națională pentru Energie (OS), Islanda
Parteneri Program (Stat Beneficiar):
Ministerul Energiei, România
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, România
Obiectivul Programului:
Energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de energie
Obiectiv bilateral:
Consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Statele Donatoare (Islanda,
Liechtenstein și Norvegia)
Alocare financiară: 62,8 mil. Euro
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SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Rezultat preconizat: Electrificarea gospodăriilor în zonele unde rețeaua
electrică nu este fezabilă din punct de vedere economic
sau acolo unde gospodăriile vizate nu își permit taxele
de conectare la rețeaua electrică.
Budget disponibil:

SGS‐6.1(a): 5 mil. Euro (Granturi SEE)
Call 6.1(b): 5 mil. Euro (Granturi Norvegiene)

Solicitanți eligibili: Orice entitate, publică sau privată, comercială sau non‐
comercială, precum și organizații non‐guvernamentale,
înființate ca persoană juridică în România.
Solicitantul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 3 ani
înainte de termenul limită al Apelurilor.
Parteneri eligibili:

Orice entitate publică sau privată, comercială sau non‐
comercială, înființată ca persoană juridică în Islanda,
Liechtenstein, Norvegia ori în Romania (SGS 6.1a) sau în
Norvegia ori în Romania (Apel 6.1b).
Partenerul de Proiect trebuie să fi fost înființat cu cel
puțin 1 an înainte de termenul limită al Apelurilor.
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SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Transmiterea cererilor de finanțare:
• în limba engleză: prin Portalul Electronic,
• sau în limba română: la adresa de email:
‐ RO.Electrificare@innovationnorway.no
‐ sau RO.Energy@innovationnorway.no.
Atașamente email >10 MB? Daca da, vă rugăm să trimiteți
cererea de finanțare prin intermediul câtorva email‐uri, sau
să utilizați un serviciu de transfer al fișierelor.
În 3‐5 zile de la expirarea termenului de depunere a
proiectelor, Innovation Norway va trimite către Solicitanți
confirmarea scrisă a primirii prin email a cererii de finanțare.
În lipsa confirmării de primire, vă rugăm să ne contactați!
Termen limită: 29 Aprilie 2021, ora 14:00, ora României.
‐> Analiză oportunitate extindre cu două luni a termenului
limită pentru depunerea proiectelor.
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SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Valoarea grantului: SGS‐6.1(a): 30.000 ‐ 200.000 Euro
Apel 6.1(b): 200.000 ‐ 2.000.000 Euro
Rata grantului:

Pentru entitățile care desfășoară activități economice:
• rata grantului va fi stabilită pe baza prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.
651/2014 privind ajutorul de stat.
• 10% ‐ 90%, în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, capacitatea Solicitantului și alte
elemente incluse în prevederile Regulamentului. Solicitanții nu trebuie să se aștepte să
primească ratele maxime posibile de finanțare.
Pentru operatori non‐economici (de exemplu autorități publice și ONG‐uri fără activități
economice), care nu se încadrează în prevederile Regulamentului 651/2014, rata grantului va
fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Un Solicitant va depune doar o propunere de proiect, fie pentru SGS‐6.1(a) sau pentru Apelul 6.1(b).
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SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Limba apelurilor:

Română sau Engleză.

Proiectele în Parteneriat:
 nu sunt obligatorii,
 primesc puncte suplimentare în evaluare,
 oferă acces la expertiză, tehnologii și soluții din
partea entităților din Statele Donatoare (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia).
Solicitantul (entitate din România) este liderul de
parteneriat (transmite propunerea de proiect,
Photo source: https://unsplash.com/photos/UJYJ83dqZac
semnează contractul de finanțare cu Innovation
Norway, transmite Rapoartele Intermediare de Progres
și Raportul Final).
Diviziunea rolurilor și a bugetului se agreează în
Acordul de Parteneriat.
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Domenii de finanțare și activități eligibile
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Suport pentru proiecte care vor electrifica gospodăriile neelectrificate și
comunitățile unde conectarea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere
economic, sau acolo unde gospodăriile vizate nu își permit taxele de conectare.
Sunt eligibile doar gospodăriile cu rezidenți permanenți (locuiesc în gospodărie
mai mult de 6 luni pe an).
Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi:
•

o sursă de energie regenerabilă (RES), inclusiv dar fără a se limita la energia
hidro, solară, eoliană și biomasă, ori

•

o conexiune la rețeaua electrică (poate include extinderea sau modernizarea
rețelei, dar finanțarea nu va acoperi obligația operatorului de distribuție a
energiei electrice – cf. Ordin ANRE nr. 36/2019 ‐ Metodologie pentru evaluarea
condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților sau
pentru extinderea rețelelor de distribuție.
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Domenii de finanțare și activități eligibile
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Exemple de activități eligibile:
• achiziționarea și instalarea de soluții de energie regenerabilă, inclusiv
echipamentul, cablurile, structurile de suport pentru panourile fotovoltaice, etc.
‐ maxim de 5.000 euro / gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente ‐ maxim de 5.000 euro / gospodărie
electrificată;
• managementul proiectului și personalul tehnic;
•

instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la utilizarea
soluțiilor de electrificare cu resurse regenerabile furnizate în cadrul proiectului.

Indicatori de proiect:
•
•

Numărul de persoane care beneficiază de conectarea la soluțiile de electrificare.
Numărul de gospodării neelectrificate care au asigurate soluții de electrificare.
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Domenii de finanțare și activități eligibile
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi acordată gospodăriilor izolate
(“izolat” = gospodării situate la mai mult de 2 km față de rețeaua de electricitate*).
*se va face o estimare a distanței
Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se
califică pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestor Apeluri, decât în
cazul în care ele sunt locuite de către rezidenți care fac parte din grupuri vulnerabile
sau care au venituri mici – cf. definiție din Legea nr. 292/2011 privind asistența
socială.
Gospodării “nou construite” = gospodării construite în ultimii 10 ani (de exemplu
permis de construcție emis sau prelungit în ultimii 10 ani) calculați până la termenul
limită de depunere a cererilor de finanțare.
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Programul pentru Energie în România
Apel deschis – Sprijin pentru călătorie (Travel Support)
Pentru dezvoltarea de Proiecte în Parteneriat
Buget apel: 100.000 Euro (apel deschis până la epuizarea fondurilor)
Sumă forfetară per entitate:
• 1.000 Euro (pentru deplasări Liechtenstein‐România/RO‐LI)
• 1.200 Euro (pentru deplasări Norvegia‐România/RO‐NO),
• 1.500 Euro (pentru deplasări Islanda‐România/RO‐IS)

https://www.innovasjonnorge.no/en/start‐page/eea‐norway‐
grants/Programmes/reneweable‐energy/romania‐energy/travel‐support‐romania‐energy/
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Aplicația/Project Proposal – lista documentelor obligatorii
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Lista documentelor obligatorii poate fi descărcată de pe pagina apelului,
în limba română sau în limba engleză.

RO: https://www.innovasjonnorge.no/en/start‐page/eea‐norway‐
grants/Programmes/reneweable‐energy/romania‐
energy/electrification/call‐for‐proposals‐electrification‐ro/

EN: https://www.innovasjonnorge.no/en/start‐page/eea‐norway‐
grants/Programmes/reneweable‐energy/romania‐
energy/electrification/6‐1‐electrification/

Photo source: https://unsplash.com/photos/Y_LgXwQEx2c
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Aplicația/Project Proposal – lista documentelor obligatorii
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Documentul cheie: Apelul pentru Propuneri de Proiecte (Call of Proposals)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Photo source: https://unsplash.com/photos/eofm5R5f9Kw

Formularul Propunere de Proiect (doar pentru aplicațiile depuse în Limba Română)
Documentul de Proiect (Project Document) / Plan de afaceri (Business Plan)
Lista gospodăriilor neelectrificate (List of unelectrified households proposed to be electrified)
Acordul proprietarului/rezidentului permanent al gospodăriei pentru montarea echipamentelor
necesare electrificării gospodăriei
Rezultatele preconizate ale proiectului (Expected Outcomes and Outputs)
Bugetul detaliat bazat pe activități (Detailed activity based budget)
Plan de implementare al proiectului (Project Implementation Plan)
Plan de comunicare (Communication Plan)
Plan de achiziții (Procurement Plan)
Plan de rambursare (Disbursement Plan)
Acord de Parteneriat (Partnership Agreement)
Declarații (ex.cu privire la eligibilitate TVA, lipsa înscrisurilor în cazierul juridic/fiscal, etc)
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CV‐urile echipei

Aplicația/Project Proposal – lista documentelor obligatorii
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Documente suport:
‐Documente financiare disponibile la data depunerii aplicației
‐Studii care documentează situația existentă (dacă există)
‐Fotografii
‐Alte documente care susțin ideea proiectul și dovedesc maturitatea acestuia
Bibliografie obligatorie
Termeni și Condiții Standard pentru programele de granturi SEE/Norvegiene
administrate de Innovation Norway
Criterii și metodologie de evaluare a Proiectului
Ghid privind aspectele transversale și buna practică în afaceri
Ghid privind comunicarea
Îndrumări conversie pentru emisii
Glosar de termeni
Ghid pentru realizarea Bugetul Detaliat Bazat pe Activități (DABB) și Prognoza
Financiară

Photo source: https://unsplash.com/photos/Wiu3w-99tNg
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Achiziții în cadrul proiectelor
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Prevederi speciale privitoare la achiziții publice și acordarea contractelor
 Legislația națională în vigoare și legislația Uniunii Europene privitoare la achiziții publice trebuie să fie respectate
la orice nivel de implementare a proiectelor, precum și prevederile Contractului de Finanțare.
 Un Promotor de Proiect care primește 50% sau mai mult din cheltuielile eligibile ale proiectului sub formă de grant în
cadrul Programului își va desfășura achizițiile sale publice pentru acel proiect în conformitate cu legislația națională
privitoare la achiziții, ca și cum Promotorul de Proiect ar fi o autoritate contractantă de la punctul 1 al Articolului
1 din Directiva 2014/24 a Parlamentului European și a cea a Consiliului European din 26 februarie 2014 privitoare la
achizițiile publice care abrogă Directiva 2004/18/CE, unde suma din contract este la pragul sau peste pragul stabilit de
Uniunea Europeană pentru achiziții publice. Acest paragraf se aplică mutatis mutandis Partenerului(lor) de Proiect.
 În cazurile în care contractele încheiate ca parte a implementării proiectului sunt sub valoarea pragului național sau
a celui stabilit de Uniunea Europeană pentru achiziții publice, sau dacă este în afara domeniului legislației în
vigoare pentru achiziții publice, acordarea unor astfel de contracte (inclusiv procedurile anterioare acordării) și
termenii și condițiile unor astfel de contracte vor respecta, conform principiului proporționalității, cele mai bune
practici economice, inclusiv cele contabile, permițând o concurență deplină și loială între potențialii furnizori, cum
ar fi prin compararea prețurilor efective și prin asigurarea utilizării optime a resurselor provenite de la SEE și
Mecanismele Financiare Norvegiene 2014-2021.
 Respectarea celor mai înalte standarde etice, cât și evitarea oricărui conflict de interese, vor fi respectate
în timpul achiziției publice și a executării contractelor.
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Achiziții în cadrul proiectelor
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Legislație și proceduri aplicabile - Companii private și ONG-uri
Prevederile Contractului de Finanțare,
Legislația română și europeană în vigoare:
Dacă:
1. Grant = /> 50% din totalul costurilor eligibile și
2. valoarea contractului este mai mare decât pragurile specifice stabilite (art.7 (5) din
Legea 98/2016) pentru achiziții publice => legislația privind achizițiile publice ( Legea
98/2016) se aplică
Altfel: Ordinul 1284/2016 - „Achizitii beneficiari privati” (https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/)

Achiziții în cadrul proiectelor
SGS‐6.1(a) & Apel 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Legislație și proceduri aplicabile - Entități publice
Prevederile Contractului de Finanțare,
Legislația română și europeană în vigoare:
Prevederile art. 4 și art. 6 din Legea 98/2016, achizițiile publice se vor face
cu respectarea prevederilor: Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare;
Photo source: https://unsplash.com/photos/ABAmxzlot8E

HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractului de
achiziție publică / acordului-cadru al Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 101/2016 privind remediile și remediile privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor sectoriale și
a contractelor de concesiune de lucrări și a concesionării de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC;
Instrucțiuni / Ghiduri emise de ANAP în vederea aplicării legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Surse de informații disponibile
Programul pentru Energie în Romania
www.innovationnorway.no/RoEnergy
Apeluri Propuneri de Proiecte ‐ Electrificarea
Gospodăriilor (limba Română)
The Calls for Proposals – Electrification of
Households (English version)
Fișa apelurilor privind Electrificarea Gospodăriilor
FAQ – Întrebări și răspunsuri
Facebook: https://www.facebook.com/EnergyProgrammeinRO
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/innovation‐
norway‐romania
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Vă mulțumim pentru atenție!

