RO:

Programul pentru Energie în România

Electrificarea gospodăriilor - SGS-6.1(a) and Call 6.1(b)
Informații despre apelurile deschise
Innovation Norway Romania este operatorul de fond a Programului pentru Energie în România, program
se adresează mai multor arii: Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training
și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor.
Lansarea apelului: 21 decembrie 2020
Termenul de depunere: 29 aprilie 2021
Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a) finanțat
din Granturile SEE 2014-2021

Buget disponibil:
Grant disponibil:
Activități elibigile:

Costuri eligibile:

Aplicanți eligibili:

Apel de Proiecte – Call 6.1(b)
finanțat din Granturile Norvegiene 20142021
5.000.000 euro
5.000.000 euro
30.000 – 200.000 euro
200.000 – 2.000.000 euro
Proiectele eligibile vor viza soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate.
Sunt eligibile doar gospodăriile cu locatari permanenți.
Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi:
- o sursă de energie regenerabilă (RES), care include, dar nu se limitează la energie
solară, hidro, biomasă și eoliană sau
- o conexiune la rețea (poate include extinderea și modernizarea rețelei, dar
finanțarea nu acoperă obligația Operatorului de Sistem de Distribuție (DSO) conform Ordinului ANRE nr. 36/2019).
Se va acorda prioritate proiectelor care vizează electrificarea gospodăriilor izolate, situate
la mai mult de 2 km de rețeaua electrică accesibilă.
- costurile echipamentelor noi;
- costurile de personal alocate proiectului, cheltuieli și indemnizații de deplasare
pentru personalul și voluntarii care participă la proiect;
- costurile materialelor consumabile și a celor de birotică;
- costurile alocate altor contracte încheiate de un Promotor de proiect în scopul
executării proiectului;
- costurile care decurg în mod direct din condițiile impuse prin Contractul de proiect.
Exemple de activități eligibile:
- achiziționarea și instalarea de soluții de energie regenerabilă, inclusiv echipamentul,
cablurile, structurile de suport pentru panourile voltaice,etc;
o poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 euro / gospodărie electrificată; costu
depășesc acest prag recomandat vor trebui justificate corespunzător;
- extinderea rețelei electrice existente;
o poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 euro / gospodărie electrificată; costu
depășesc acest prag recomandat vor trebui justificate corespunzător
- managementul proiectului și personalul tehnic;
- instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la utilizarea soluț
electrificare cu resurse regenerabile furnizate în cadrul proiectului;
- asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, incendiului) – doar
suportate în timpul perioadei de implementare a proiectului;
- costuri cu auditul financiar.
Orice entitate, privată sau publică,
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Orice entitate, privată sau publică,

Parteneri eligibili:

Pagina web apel:

comercială sau necomercială, precum și
comercială sau necomercială, precum și
organizațiile negurvernamentale,
organizațiile negurvernamentale,
înregistrată ca persoană juridică în
înregistrată ca persoană juridică în
România.
România.
Aplicantul trebuie să fie înființat de cel
Aplicantul trebuie să fie înființat de cel
puțin 3 ani la data termenului limită de
puțin 3 ani la data termenului limită de
depunere a proiectelor.
depunere a proiectelor.
Orice entitate, privată sau publică,
Orice entitate, privată sau publică,
comercială sau necomercială, înregistrată
comercială sau necomercială, înregistrată
ca persoană juridică în Islanda,
ca persoană juridică în Norvegia sau în
Liechtenstein, Norvegia sau în România.
România. Parteneriatele cu entități din
Parteneriatele cu entități din Statele
Statele Donatoare sunt încurajate.
Donatoare sunt încurajate.
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/call-forproposals-electrification-ro/

Mai multe informații despre Programul pentru Enegie în România și apelurile de proiecte SGS-6.1(a) și
Call 6.1(b) pot fi găsite accesând link-ul www.innovationnorway.no/RoEnergy, iar întrebări despre Program
pot fi adresate la adresa oficială de e-mail: RO.Energy@innovationnorway.no.
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EN:

Energy Programme in Romania

Electrification of households - SGS-6.1(a) and Call 6.1(b)
Information about the opened Calls
Innovation Norway Romania is the Fund Operator for the Energy Programme in Romania, a programme
which addresses to different areas, like Renewable Energy, Energy Efficiency, Research and Development
and Training and awareness.

Calls launched: 21 December 2020.
Calls deadline: 29 April 2021.
Small Grants Scheme – SGS-6.1(a)
EEA Grants Financial Mechanism
2014-2021
Available budget:
Grant amount:
Eligible activities:

Eligible expenses:

EUR 5.000.000
EUR 5.000.000
EUR 30.000 - 200.000
EUR 200.000 - 2.000.000
Eligible projects shall target electrification solutions for unelectrified households.
Only households with permanent residents are eligible.
The power source for the electrification projects shall be:
- a renewable energy source (RES), including, but not limited to solar, hydro, biomass
and wind, or
- a grid connection (can include the extension and upgrading of the grid, but the
funding shall not cover the obligation of the Distribution System Operator (DSO) – as
per ANRE Order no. 36/2019).
Priority will be given to projects targeting isolated households, situated at more than 2
km from the accessible electricity grid.
- cost of new equipment
- the cost of staff assigned to the project, travel and subsistence allowances for staff
and volunteers taking part in the project,
- costs of consumables and supplies,
- costs entailed by other contracts for the purposes of carrying out the project,
- cots arising directly from requirements imposed by the Project Contract

Examples of eligible activities:
-

Eligible applicants:

Call for Proposals – Call 6.1(b)
Norway Grants Financial Mechanism 20142021

purchase
and
installation
of renewable energy solutions, including
associated equipment, cables, support structures for the photovoltaic panels, etc.;
 a maximum cost of EUR 5.000 / electrified household can be accepted; costs
going beyond this recommended threshold will require proper justification
- extension of the existing electricity grid;
 a maximum cost of EUR 5.000 / electrified household can be accepted; costs
going beyond this recommended threshold will require proper justification
- project management and technical staff;
how
to use the
Renewable
- training of households’ permanent residents on
Energy electrification solutions provided within the project;
- insurance of equipment (e.g. against theft, fire) – only costs incurred during the
project implementation period;
- audit costs.
Any entity, private or public, commercial
Any entity, private or public, commercial
or non-commercial, and nonor non-commercial, and nongovernmental organisations, established
governmental organisations, established
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Small Grants Scheme – SGS-6.1(a)
EEA Grants Financial Mechanism
2014-2021

Eligible partners:

Call webpage:

Call for Proposals – Call 6.1(b)
Norway Grants Financial Mechanism 20142021

as legal person in Romania.
as legal person in Romania.
The Applicant must have been established The Applicant must have been established
for at least 3 years at the date of the for at least 3 years at the date of the
deadline of the present Calls.
deadline of the present Calls.
Any private or public entity, commercial or Any private or public entity, commercial or
non-commercial, established as a legal non-commercial, established as a legal
person in Iceland, Liechtenstein, Norway or person in Norway or in Romania.
in Romania.
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1electrification/

Further information about the Energy Programme in Romania and SGS-6.1(a) and Call 6.1(b) is available
on www.innovationnorway.no/RoEnergy, while enquires about the Programme may be done via the
official programme e-mail address: RO.Energy@innovationnorway.no.

New Calls launched, 21 December 2020
SGS-6.1(a) and Call 6.1(b): Electrification of households

