Traducere din limba engleză
NB: Textul oficial al acestui Apel de propuneri de proiecte este cel publicat în limba engleză, limba oficială a
programului. În cazul în care există diferențe între versiunea în limba engleză si cea romană, varianta în limba
engleză va prevala.

Mecanismul financiar norvegian 2014‐2021

Programul pentru energie în România
Apel de propuneri de proiecte – Schema de granturi mici 2
(SGS‐2)
Audit energetic
Programul pentru energie în România (denumit în continuare ”Programul”) este finanțat prin Mecanismele
Financiare SEE și Norvegian 2014‐2021.
Programul va contribui la realizarea obiectivelor generale prevăzute de granturile SEE și Norvegiene pentru
perioada 2014‐2021, respectiv la reducerea discrepanțelor economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE)
și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele SEE și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene.
Obiectivul Programului este: “Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizare”. Programul
intenționează să stimuleze și să dezvolte relații de colaborare pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia
(denumite în continuare “State Donatoare”) și România, încurajând parteneriatele bilaterale care au ca obiect
dezvoltarea de proiecte. Pentru informații generale despre Mecanismele financiare SEE și Norvegia, vă rugăm să
vizitați https://eeagrants.org/.
Memorandumul de înțelegere între Regatul Norvegiei și Guvernul României desemnează pentru derularea
programului Oficiul Mecanismelor Financiare (FMO) ca Operator de Program și „Innovation Norway” ca Operator
de Fondu. Toate comunicările privind Programul se vor adresa Operatorului de Fond. Informațiile despre Program
pot fi accesate la www.innovationnorway.no/roenergy

Suma disponibilă pentru finanțare în cadrul acestui apel de propuner ‐ Schema de Granturi Mici (SGS 2)
Suma totală disponibilă pentru finanțarea apelurilor de propuneri este de 300.000 EURO.
O condiție specială în legătură cu aceast Apel de propuneri face referire la articolul 49 din Regulamentul Comisiei
Europene nr. 651/2014, care prevede că Ajutorul nu va fi acordat întreprinderilor mari, pentru Audituri Energetice
efectuate potrivit Articolului 8(4) din Directiva 2012/27/UE, cu excepția cazului în care Auditul Energetic este
efectuat în plus față de Auditul Energetic obligatoriu pentru companiile mari conform acelei Directive. De asemenea,
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conform legislației române, Legea 121/2014 privind eficiența energetică, articolul 9, ajutorul nu poate fi acordat
întreprinderilor mari sau mijlocii dacă operatorul economic consumă anual o cantitate de energie care depășește
1.000 tone de echivalent de petrol.
Termenul limită pentru deopunerea aplicațiilor și limba utilizată
Pentru a fi eligibile, propunerile de proiect vor fi depuse la Operatorul de Fond prin portalul electronic dedicat,
folosind exclusiv Formularul de Solicitare elaborat pentru această Schemă de Granturi Mici, nu mai târziu de 25
aprilie 2019, 13:00 ora României. Formularul de solicitare și alte informații relevante în legătură cu această Cerere
de propuneri sunt disponibile la următorul link: https://www.innovasjonnorge.no/EnergyAudits
34T

34T

Limba desfășurării Programului este limba engleză, aceasta însemnând ca toate propunerile de proiecte și
documentele justificative vor fi depuse la Operatorul de Fond în limba engleză. Pentru lista de anexe obligatorii a se
vedea Anexa I.

1. Proiecte și finanțarea proiectelor
Programul pentru Energie în România are cinci domenii de interes:
1. Energie regenerabilă
2. Eficiență energetică
3. Cercetare și dezvoltare
4. Formare și conștientizare
5. Electrificare.
Aceast Apel de propuneri pentru SGS‐2 este una din cererile de propuneri în cadrul domeniului de interes ”Eficiență
energetică”, iar rezultatul principal pentru acest domeniu de interes are ca obiectiv “Emisii de COR2R reduse în toate
sectoarele societății”. Toate proiectele finanțate în acest domeniu de interes trebuie să contribuie la reducerea
emisiilor de COR2. Auditul Energetic sprijinit în cadrul acestui Apel de propuneri pentru SGS‐2 nu vor fi măsurate
direct în funcție de acest indicator, însă așteptarea este ca acestea să contribuie la reducerea COR2 Rpe termen mai
lung. Rețineți de asemenea că va fi necesar un Audit Energetic sau un Balanță Energetică pentru a fi eligibil ân cadrul
altor apeluri de propuneri planificate în domeniul de interes ”Eficiență energetică” al ”Programului pentru energieîn
România”. Aceste apeluri de propuneri viitoare vor sprijini implementarea de măsuri de eficiență energetică și se
preconizează că vor fi lansate la jumătatea anului 2019. (Posibile acțiuni în cadrul acestor apeluri de propuneri
viitoare ar putea fi, printre altele, eficiența energetică a clădirilor, tehnologii moderne și TIC, eficiență energetică și
eficiență a resurselor mai bună la produse, transport public, transport industrial asociat cu bunurile, deșeuri etc.)

1.1
Solicitanții și partenerii eligibili pentru această Schemă de
Granturi Mici
1.1.1

Solicitanții eligibili

Solicitanții eligibili sunt orice entitate, privată sau publică, comercială sau non‐comercială, precum și organizațiile
non‐guvernamentale înființate ca persoane juridice în România. Această Cerere țintește în special Întreprinderile
Mici și Mijlocii (IMM‐uri) și ONG‐uri, inclusiv întreprinderile sociale cu activități economice. IMM‐urile vor fi înțelese
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conform definiției din Recomandarea CE (2003/361/CE). Solicitantul trebuie să fi fost înființat de cel puțin 3 ani la
data termenului final al prezentului apel de propuneri.
Criteriile suplimentare sunt:
1) Cadrul legislativ în vigoare în România aplicabil pentru piața energetică și pentru acest apel de propuneri este
reprezentat de:
a) Legea 372/2005 care stabilește performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările sale;
b) Legea 121/2014 privind eficiența energetică;
c) Legea 160/2016 care completează și modifică legea 121/2014.
2) Entitatea juridică (Solicitantul) și reprezentantul legal al Solicitantului, care semnează propunerea de proiect nu
trebuie să aibă înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal;
3) Solicitanții nu sunt eligibili pentru finanțare dacă:
a) Sunt întreprinderi aflate în dificultate (definiția “întreprinderilor aflate în dificultate” este inclusă în Articolul
2, paragraful 18 din Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 651/2014 pentru declararea anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piața internă în aplicarea Articolelor 107 și 108 din Tratat);
b) Se afla în procedură de faliment, au intrat în procedură de reorganizare judiciară sau în procedură de lichidare,
și‐au suspendat activitățile comerciale, sau fac obiectul unor proceduri care vizează aceste aspecte sau se află
în situații echivalente care decurg din proceduri similare aplicate conform legislației naționale;
c) Au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești definitivă pentru acte de fraudă, corupție, implicare într‐o
organizație infracțională sau orice altă activitate ilegală păgubitoare pentru interesele financiare, fără dovezi de
măsuri substanțiale de corecție întreprinse în ultimii ani.
1.1.2 Partenerii eligibili
Partenerii eligibili sunt: Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non‐comercială, precum și organizațiile
non‐guvernamentale înființată ca persoană juridică în Norvegia sau în România. Partenerul (ii) trebuie să fie
înființat cu cel puțin 1 an la data termenului final al prezentului apel de propuneri.

1.2

Arii de sprijin și activități eligibile

1.2.1 Aceast apel de propuneri va furniza asistență financiară pentru proiectele în care singura activitate este
efectuarea unui Audit Energetic. Efectuarea unui Audit Energetic este unul din primii pași care trebuie făcuți pentru
a identifica posibilele îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența energetică. Prin Auditul Energetic inițial, finanțat în
cadrul acestui Apel de propuneri, se preconizează că Auditorul Energetic va determina starea actuală a Solicitantului
prin analizarea fluxurilor de energie și va recomanda măsuri de eficiență energetică pe care ar trebui să le ia
Solicitantul. Va fi necesar un Audit Energetic la solicitarea de fonduri pentru măsurile de eficiență energetică, puse
la dispoziție în cadrul apelului de propuneri ulterioare din cadrul Programului.
Obiectul Auditului Energetic va avea legătură directă cu facilitățile de producție și/sau cu echipamentele de
producție (adică instalații, centrale termice, utilaje, facilități de producție etc.). Obiectul va fi în proprietatea
Solicitantului. În cazul în care Auditul Energetic se aplică la clădiri/facilități de producție, clădirea trebuie să fie în
proprietatea Solicitantului.
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1.3 Grantul minim și maxim pentru fiecare proiect
Suma minimă de asistență prin grant solicitată va fi 5.000 EUR.
Suma minimă de asistență prin grant solicitată va fi 10.000 EUR.

1.4 Rata de grant și co‐finanțare
Contribuția financiară în aceast Apel de propuneri, va fi determinată de la caz la caz, luând în calcul toți factorii
relevanți. Se vor respecta regulile aplicabile privind achizițiile publice și ajutorul de stat, la nivel procedural și de
substanță.
Se va aplica principiul rambursării. Solicitantul (denumit Promotorul de Proiect de la semnarea Contractului de
Proiect) va asigura întreaga finanțare a proiectului. Solicitantul/Promotorul de Proiect va asigura sau va obține suma
rămasă pentru co‐finanțare, în numerar.
Pentru entitățile angajate în activități economice, rata de grant va fi determinată pe baza prevederilor aplicabile
ale Regulamentului Comisiei 651/2014 (Regulamentul General de Exceptare pe Categorii ‐ GBER) pentru declararea
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea Articolelor 107 și 108 din Tratat, cu
modificările aduse de Regulamentul Comisiei 2017/1084. Pentru aceast Apel de propuneri vor fi aplicabile
următoarele categorii de ajutoare:
‐ GBER, Secțiunea 7, Ajutoarele pentru protecția mediului, Articolul 49, Ajutoarele pentru studii de mediu:
1. Ajutoarele pentru studii, inclusiv pentru audituri energetice, legate direct de investițiile menționate în
prezenta secțiune sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt
exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, cu condiția să fie
îndeplinite cerințele prevăzute la prezentul articol și în capitolul I. .
2. Costurile eligibile vor fi costurile studiilor la care se face referire în alineatul 1.
3. Intensitatea ajutorului nu trebuie sa depășească 50% din costurile eligibile.
4. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru studiile realizate în numele
întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru studiile realizate în numele întreprinderilor mijlocii..
5. Nu se acordă ajutoare întreprinderilor mari pentru auditurile energetice efectuate în temeiul articolului 8
alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE, cu excepția cazului în care auditul energetic este efectuat în plus față
de auditul energetic obligatoriu în temeiul directivei respective..
Pentru organizațiile neguvernamentale (ONGuri) care nu desfășoară activități economice, înregistrate ca persoane
juridice în România și care funcționează în conformitate cu legislația română aplicată pentru ONGuri, respectiv:
Ordonanța de Guvern 26/2000 sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare, intensitatea ajutorului nu va depăși 90 % din costurile eligibile.
Pentru entitățile din Sectorul Public care nu desfășoară activități economice, înregistrate ca departament, agenție,
serviciu cu scop special sau orice alt instrument al Statului român sau al administrației locale române, intensitatea
ajutorului nu va depăși 85% din costurile eligibile.
În mod excepțional, asistența financiară va fi acordată ca sprijin de minimis în conformitate cu Regulamentul
Comisiei (CE) Nr. 1407/2013 (max. 200.000 EUR pe trei ani fiscale).
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1.5 Cheltuieli eligibile
1.5.1 Data de începere și data finală pentru eligibilitatea cheltuielilor
Costurile din cadrul proiectelor pot fi eligibile de la data la care este acordat grantul sau de la o dată ulterioară
stabilită în Contractul de proiect. Contractul de proiect va stabili data finală a eligibilității costurilor, care nu va fi mai
târziu de 30 septembrie 2019. Costurile efectuate după acea dată finală nu sunt eligibile.
1.5.2 Principii generale de eligibilitate
Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt acele cheltuieli efectuate efectiv de către Promotorul de Proiect, care
îndeplinesc următoarele criterii:
a.

sunt suportate în intervalul cuprins între data inițială și cea finală de eligibilitate, conform celor
specificate în Contractul de proiect;
b.
sunt aferente obiectului Contractului de proiect, fiind precizate în bugetul detaliat al acestuia;
c.
sunt proporționale și necesare implementării proiectului;
d.
sunt utilizate în scopul exclusiv al realizării obiectivului proiectului și într‐o
manieră conformă principiilor economice, de eficiență și eficacitate;
e.
pot
fi
identificate
și
verificate,
în
special
prin
înregistrarea
în registrele contabile ale Promotorului de Proiect, determinate conform standardelor și principiilor c
ontabile aplicabile și acceptate general; și
f.
respectă normele legislației fiscale și sociale în vigoare.
Cheltuielile se consideră a fi fost efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit, iar obiectul acestuia, serviciul în
acest caz, a fost efectuat. În mod excepțional, costurile în legătură cu care s‐a emis o factură în ultimele trei luni de
eligibilitate sunt, de asemenea, considerate a fi suportate în intervalul de eligibilitate dacă sunt achitate în termen
de 30 de zile de la data finală de eligibilitate.
Procedurile interne de contabilitate și audit ale Promotorului de Proiect trebuie să permită reconcilierea directă a
cheltuielilor și a veniturilor declarate aferente proiectului însoțite de declarațiile contabile și cu documentele
justificative corespunzătoare.

1.5.3 Prevederi detaliate de eligibilitate
1.5.3.1 ‐ Cheltuieli directe eligibile
Următoarele cheltuieli directe sunt eligibile, cu condiția să îndeplinească criteriile prevăzute în Articolul 1.5.2.
‐

Costul extern cu un Audit Energetic efectuat de un Auditor Energetic autorizat. Auditorul Energetic
menționat trebuie să fie înregistrat cu o autorizație valabilă și în vigoare la:
i) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ‐ certifică auditori în baza ordinului 996 din 2016
pentru modificarea și completarea reglementărilor tehnice privind ”Regulamentul de Certificare pentru
auditarea energetică a clădirilor” aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr.
2237/2010. Monitorul Oficial nr. 542/19.07.2016 sau
ii) Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE) ‐ Decizia nr. 1111/2017 a
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Departamentului pentru Eficiență Energetică, pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 2794/2014 a
Directorului Departamentului pentru Eficiență Energetică pentru aprobarea Regulamentului privind
certificarea managerilor energetici și a companiilor care furnizează servicii energetice și a Regulamentului
de autorizare a auditorilor energetici în domeniul respectiv. Data: 26.7.2017. Monitorul Oficial nr.
655/09.8.2017.
1.5.3.2. Costuri indirecte în proiect (cheltuieli generale)
Costuri indirecte: costurile eligibile care nu pot fi identificate de promotorul de proiect și/sau de partenerul de
proiect ca fiind atribuite direct proiectului, însă care pot fi identificate și justificate de sistemul de contabilitate al
acestuia ca fiind efectuate în relație directă cu costurile directe eligibile atribuite proiectului.
Acestea nu pot include costuri directe eligibile. Costurile indirecte ale proiectului vor reprezenta o repartizare justă
a cheltuielilor generale suportate de Promotorul de Proiect sau Partenerul de proiect. Solicitantul și eventual
Partenerul de Proiect vor folosi o rată forfetară de până la 15% din costurile eligibile directe cu personalul.
1.5.3.3 ‐ Costuri excluse
Următoarele costuri nu vor fi considerate eligibile:
a) dobânda aplicată creditelor, serviciilor creditelor și penalitati de întârziere;
b) comisioane aferente tranzacțiilor financiare și altor costuri pur financiare, cu excepția celor asociate servici
ilor contabile și financiare, prevăzute în Contractul de proiect;
c) provizioane pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;
d) TVA recuperabilă;
e) costuri care sunt acoperite din alte surse;
f) amenzi, penalizări și cheltuieli de judecată, cu excepția cazurilor în care litigiile reprezintă un compo
nent integral și necesar pentru realizarea rezultatelor proiectului;; și
g) cheltuieli excesive sau neglijente.

2. Evaluarea proiectelor și procedura de selecție
Operatorul de Fond va verifica îndeplinirea criteriilor administrative și de eligibilitate conținute în aceast Apel de
Propuneri. În cazul în care propunerile de proiecte nu sunt conforme cu criteriile administrative și de eligibilitate,
Operatorul de Fond va contacta Solicitantul pentru a clarifica informațiile furnizate sau pentru a cere furnizarea de
informații suplimentare.
Solicitanții vor avea la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a furniza informațiile cerute. Solicitările depuse în altă
limbă decât limba engleză vor fi respinse automat. În urma concluziei verificării administrative și de eligibilitate, toți
Solicitanții vor fi informați în scris cu privire la starea proiectului lor.
Toate propunerile de proiectele care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate vor fi evaluate în
continuare de experții de la Operatorul de Fond. Experții vor evalua proiectele în funcție de criteriile de selecție
conținute în aceastApel de Propuneri. Dacă este necesar, Operatorul de Fond poate folosi expertiză externă, de la
caz la caz.
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Rezultatul evaluării experților vor fi sub forma unei lsite de clasificare, care va forma baza pentru decizia
Operatorului de Fonduri. După terminarea procedurii de selecție, informațiile cu privire la rezultate și decizia de
acordare a granturilor se vor comunica Solicitanților, iar deciziile pozitive vor fi publicate pe internet.
2.1 Criterii de selecție / Criterii de evaluare
Propunerile de proiecte vor fi evaluate pe baza unui set de criterii de selecție. Aceste criterii se bazează pe
obiectivele și pe rezultatul pe care caută să le realizeze Programul.
Obiectivele și principiile bunei guvernanțe și bunelor practici comerciale, dezvoltării durabile și egalității de
gen, reprezintă aspecte transversale care vor fi luate în considerate ca parte a procesului de evaluare.
Criteriile de selecție aplicabile pentru aceast apel sunt împărțite în următoarele secțiuni:
1. Criterii formale/administrative
a) Solicitarea a fost depusă conform instrucțiunilor furnizate în aceast Apel de Propuneri, în Formularul
Electronic de Propuneri de Poroiect, în îndrumările cu privire la Formularul de Proiect, iar documentele
obligatorii sunt anexate la propunerea de proiect;
b) Propunerea de proiect și documentele justificative cerute sunt depuse și prezentate în engleză;
certificatele și rapoartele anuale certificate emise în limba română se pot depune și prezenta în limba
română. Pentru restul documentelor este necesară traducerea liberă (necertificată) în limba engleză;
c) S‐a utilizat Formularul Electronic pentru propuneri de proiect elaborat special pentru aceast apel de
propuneri.
2. Criterii de eligibilitate pentru Solicitanți (și eventualii Parteneri) și proiecte
a) Solicitant:









Solicitantul este constituit ca persoană juridică în România și este eligibil conform criteriilor
prevăzute în aceast apel
Partenerul (ii) este constituit ca entitate juridică în România sau în Statul Donator Norvegia;
Activitatea principală a Partenerului (lor) este în strânsă legătură cu activitatea la care se propune
contribuția acestuia;
Partenerul (ii) și reprezentantul legal care semnează Acordul de Parteneriat au cazier judiciar și fiscal
curat;
Solicitantul are activitate de cel puțin 3 ani, iar eventualii parteneri de cel puțin 1 an;
Solicitantul și reprezentantul legal care semnează Solicitarea au cazier judiciar și fiscal curat;
Partenerul(ii) și reprezentantul(ii) legal(i) care semnează propunerea de preoiect nu au înscrisuri în
cazierul judiciar și fiscal;
Solicitantul nu se afla în dificultate.

b) Proiectul:



Proiectul propus este relevant și se încadrează în activitățile eligibile definite în aceast apel;
Conține descrierea schiței unui posibil proiect de investiții în ”Eficiența energetică și potențialul
acesteia pentru eficiența energetică și din punct de vedere al costurilor”;
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Sumele maxime și minime ale grantului și ratele de cofinanțare sunt respectate;
Perioada de implementare a proiectului nu este mai lungă decât termenul limită pentru eligibilitatea
costurilor, menționat în textul acestui apel de propuneri ;
Propunerile de proiect nu prevăd o suprapunere/dublă finanțare pentru un proiect similar fi
nanțat din surse UE/SEE/Instituție financiară internațională/bilaterală sau din alte surse;;
Proiectul este în conformitate atât cu legislația UE, cât și cu legislația națională din România (în
special cu cerințele cu privire la ajutorul de stat, achizițiile publice și norme de mediu);
Efect stimulativ ‐ activtitățile asociate proiectului nu a început anterior transmiterii propunerii de
proiect actuale pentru obținerea grantului;
Este identificat Auditorul Energetic corespunzător pentru tipul corespunzător de audit. Auditorul
Energetic respectiv trebuie să fie înregistrat cu o autorizație valabilă și în vigoare la Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și/sau la Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul energiei (ANRE).

3. Criterii de selecție tehnică și financiară




2.2

Nivelul actual de emisii de CO2 la obiectul (obiectele) vizat/e de măsura (măsurile) de eficiență
energetică;
Reducerea planificată a consumului energetic anual (MWh) în comparație cu consumul energetic
anual actual (MWh) al obiectului (obiectelor) vizat/e de măsura (măsurile) de eficiență energetică
‐ Cerința minimă este de 5% pe măsurătoare;
Reducerea planificată a costului cu energia (Euro) în comparație cu costul anual actual cu energia
(Euro) al obiectului (obiectelor) vizat/e de măsura (măsurile) de eficiență energetică ‐ Cerința
minimă este de 5% pe măsurătoare.

Selecția și atribuire

Criteriile de selecție de mai sus vor fi punctate pe o scală de la zero la șase puncte (0 fiind cel mai mică valoarea, 6
cel mai mare). Acordarea punctajului va constitui baza alcătuirii profilului de evaluare. Fiecare dintre criteriile de
selecție poate reprezenta un factor critic de succes, având în vedere că un scor mai mic acordat unor factori esențiali
poate periclita proiectul în integralitatea sa. Profilul de punctaj va reprezenta baza pentru prioritizarea
propunerilor de proiecte.
După evaluarea solicitărilor de proiecte și consultarea listei de clasificare, Operatorul de Fond va lua hotărârea fin
ală privind acordarea grantului. Solicitanții vor fi notificați cu privire la hotărârea Operatorului de Fond privind
aprobarea sau respingerea solicitarii depuse. Operatorul de Fond va trimite Promotorului de Proiect/Solicitantului
un Contract de Proiect sau o Respingere Justificată.

2.3

Contractul de Proiect

În cazul unei decizii pozitive se va încheia un Contract de Proiect între Operatorul de Fond și Promotorul de Proiect.
Contractul de Proiect va conține cel puțin prevederi cu privire la următoarele:
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a. obligațiile de raportare la încheierea proiectului (copie a raportului de Audit Energetic elaborat de Auditorul
Energetic, împreună cu o scrisoare justificativă de la Promotorul de Proiect);
b. suma maximă a grantului de proiect în euro și rata maximă de grant de proiect;
c. eligibilitatea cheltuielilor (copie a facturii specificate de la Auditorul Energetic extern, împreună cu o confirmare
de la contabilul Promotorului de Proiect, în care se confirmă că factura a fost plătită și înregistrată în sistemul
contabil al Promotorului de Proiect);
d. data de începere și data finală pentru eligibilitatea cheltuielilor;
e. se va asigura fără întârziere accesul cerut în vederea monitorizării, auditurilor și evaluărilor.
Grantul va face obiectului acceptării Termenilor și condițiilor standard ale programelor de Granturi SEE/Nor
vegia administrate de Operatorul de Fond și a Condițiilor speciale ale Contractului de proiect.

3. Implementarea proiectelor
Toate prevederile și cerințele în legătură cu implementarea proiectelor sunt prevăzute în Termenii și Condițiile
Standard, publicate împreună cu aceast apel.

4. Fluxurile de plăți
Asistența prin grant se va acorda sub formă de rambursare a costurilor documentate deja efectuate. Se va efectua
o plată, la sfârșitul implementării proiectului, pentru un Audit Energetic eligibil efectuat. Angajamentele și plățile se
vor efectua în Euro (€).

5. Procedura pentru depunerea propunerilor de proiect
Se vor accepta numai propunerile de proiect electronice, depuse prin Portalul de Propuneri de Proiect al
Operatorului de Fonduri, în limba engleză. Formularul de solicitare trebuie să fie însoțit de anexele obligatorii, care
sunt enumerate în Anexa I la aceast Apel de Propuneri.
Formularul Electronic pentru Propunerile de Proiect și modelele standard de atașamente obligatorii sunt di
sponibile pe pagina de internet a
Operatorului
de Fond,
dedicată Programului,
la
https://www.innovasjonnorge.no/EnergyAudits
34T

34T

Tabelul de conversie pentru sursele de energie neregenerabilă care va fi utilizat pentru aceast apel este disponibil
pe pagina de internet a Programului menționată – în secțiunea Lecturi esențiale pentru Solicitanții de Proiecte.
Îndrumările privind Formularul de Solicitare sunt și ele disponibile pe pagina de internet menționată a Programului.

6. Întrebări
Întrebările sau cererile ulterioare de clarificare se vor transmite în scris ‐ în limba engleză ‐ la adresa de e‐mail a
Programului RO.Energy@innovationnorway.no . În mod normal, răspunsul la întrebări se va da în decurs de 3‐5 zile
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lucrătoare.
ANEXA I – Lista de documente obligatorii (care trebuie anexate la formularul de solicitare)
1. Scrisoare de Angajament ( se va folosi modelul standard)
2. Declarație pe propria răspundere cu privire la întreprinderea în dificultate (se va folosi modelul standard);
3. Declarație pe propria răspundere cu privire la cazierul judiciar și fiscal curat al Solicitantului și al reprezentantului
(reprezentanților) legal/i;
4. Certificatele de înregistrare și documentele statutare relevante;
a) Solicitanți ‐ întreprinderi: versiunea completă a certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului
Comerțului (care va include informații extinse despre starea la zi a întreprinderii);
b) Solicitanți ‐ ONGuri: decizia judecătorească privind înființarea ONGului și ultimul statut aprobat sau decizia
judecătorească privind ultima versiune a statutului (dacă este cazul);
c) Solicitanți ‐ entități publice: document statutar relevant care arată că Solicitantul este o entitate juridică
înregistrată în România (de ex. decizie judecătorească privind validarea primarului/decizie de validare a Consiliului
Local/Județean).
5. Rapoartele anuale certificate ale Solicitantului pentru anul 2017 și 2016, precum și bilanțul / contul de profit și
pierderi la 30 iunie 2018 (română), precum și cea mai recentă balanță de verificare aprobată și înregistrată la
autoritățile financiare naționale pe anul 2018.
6. Document de proiect care conține descrierea unui posibil proiect de investiții în ”Eficiența energetică și potențialul
acesteia pentru eficiența energetică și din punct de vedere al costurilor” (model);

ANEXA II ‐ Lecturi esențiale
Mai jos găsiți lista de documente relevante pentru această Cerere de propuneri, iar documentele sunt disponibile
pe pagina de internet a Operatorului de Fonduri, aferentă Programului https://www.innovasjonnorge.no/en/start‐
page/eea‐norwaygrants/funding‐options/
Termenii și condițiile standard pentru programele de Granturi SEE/Norvegian operate de Operatorul de Fond
Innovation Norway;
1. Criteriile și metodologia de evaluare a proiectelor pentru Schema de Granturi Mici 2 (SGS‐2);
2. Îndrumări privind chestiunile esențiale și bunele practici în afaceri;
3. Îndrumări cu privire la Formularul de Solicitare;
4. Îndrumări privind conversia pentru sursele de energie neregenerabilă în această Schemă de Granturi Mici 2
(SGS‐2).
34T

34T
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