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Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă
în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă
Program de finanţare
Operatorul
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Obiective program



Fonduri Europene - Programul Operațional Infrastrutură Mare– Axa prioritară 6 –
Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei
economii cu emisii scăzute de carbon



Ministerul Fondurilor Europene



Promovează acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice
prin instalarea de noi capacităţi / modernizarea capacităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă.
Creşterea puterii instalate
Diminuarea ponderii gazului natural în totalul combustibililor consumaţi
IMM-uri si Întreprinderi mari din industrie, care înregistrează consumuri energetice de
peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele
industriale cu o durată de minim 4.000 -5.000 h/an.
Reprezentantul desemnat al unui parc industrial, entitate cu personalitate juridică care
înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care poate dovedi un necesar util de
energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 -5.000 h/an pentru
investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență, și care poate fi:
o administratorul parcului, entitate constituită conform Legii nr. 186/2013, dacă prin
contractul de administrare și servicii conexe încheiat cu rezidentul parcului are obligația
furnizării energiei termice pentru rezidenții parcului, sau
o distribuitorul de energie al parcului industrial (operatorul, titular al unei licenţe de
distribuţie a energiei termice, care asigură distribuţia energiei termice pentru încălzire
şi/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o stație termică la utilizatorii de
energie), dacă există un contract de furnizare a energiei termice între administratorul
parcului și distribuitorul de energie al parcului.
Solicitantul este IMM (societate comercială, administrator al parcului) sau distribuitor de
energie termică, are personalitate juridică și este legal constituit în conformitate cu
legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine
Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul industriei (derulează activități economice
eligibile din sectoare aferente SECŢIUNII B – Industria extractivă și SECŢIUNII C – Industria
prelucrătoare); este reprezentant desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau
distribuitorul de energie al parcului) care derulează activităţi economice din sectoare aferente
secţiunii D - Producția de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.
Solicitantul societate / parc industrial înregistrează consumuri energetice de peste 200
tep/an și poate dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale
cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an
Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul exercițiu
financiar încheiat
Solicitantul demonstrează:
o Capacitatea de management de proiect, prin informații privind Unitatea de
Implementare a Proiectului
o Capacitatea tehnică pentru susținerea activităților proiectului.
o Capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, printr-o cifră de
afaceri înregistrată în cel puțin unul din ultimii trei ani fiscali, în valoare minim egală cu
valoarea grantului solicitat sau, dacă solicitantul nu îndeplinește acest criteriu, prin
obținerea unei scrisori de intenție emisă de o instituție bancară ce demonstrează accesul
la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului
Solicitantul nu este o entitate aflată în situație de dificultate.
Pentru parcurile industriale, există un contract de administrare și servicii conexe
încheiat între administratorul parcului și rezidenții parcului în care este prevăzută obligația
furnizării energiei termice pentru rezidenții parcului, sau există un contract de furnizare a
energiei termice între administratorul parcului și distribuitorul de energie al parcului, încheiat
în baza contractului de administrare și servicii conexe.
Activitățile proiectului vizează constructia/modernizarea centralelor electrice de
cogenerare de înaltă eficienţă, având o capacitate electrică instalată până la 8MWe (inclusiv
în cazul utilizării gazelor reziduale), bazate pe cererea de energie termică utilă și vizează investiţii
în capacități de cogenerare de înaltă eficienţă nou instalate sau renovate.
Energia anuală totală (electrică și termică) produsă în instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă
trebuie să fie consumată cel puţin în proporţie de 60% de către deţinătorul acesteia/de către
rezidenții parcului industrial în cadrul proceselor industriale proprii, în afara consumului
propriu tehnologic (CPT).
Proiectul este localizat în una din regiunile: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest,
Centru.
Costul total eligibil al proiectul nu depăşeşte valoarea totală de EUR 50 mil., iar valoarea
finanțării solicitate nu depășește EUR 15 mil.
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5.



Se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/ administrare/superficie al imobilelor/
capacităților existente unde se realizează investiţia, pe perioada implementării proiectului şi
inclusiv pe o perioadă de cinci ani de la finalizarea acestuia.
Durata de implementare a proiectului este de maxim 3 ani și nu depăşeşte data de 31.12.2023.
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului:
o Cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții
o Cheltuieli pentru amenajarea terenului
o Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli cu organizarea de șantier:
o Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
o Cheltuieli conexe organizării de șantier
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:
o Cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații
o Proiectare și inginerie
o Cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuției
o Cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție
o Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
Cheltuieli pentru investiția de bază:
o Cheltuieli pentru construcții și instalații
o Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
o Cheltuieli cu active necorporale
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar:
o Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare
o Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului
operațiunii
Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
Cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piață/evaluare
Cheltuieli aferente managementului de proiect
Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
Cheltuielile cu studiile de teren
Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție
Cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații (realizate înainte de demararea lucrărilor)
Cheltuieli pentru proiectare și inginerie (realizate înainte de demararea lucrărilor)
Cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții (realizate înainte de demararea
lucrărilor)
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului



Buget: EUR 63,53 mil.




Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este de EUR 15 mil.
Intensitatea măsurii de sprijin (rata de finanţare) acordată nu poate depăşi:
o 80% din costurile eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mici,
o 70% din costurile eligibile ale proiectului pentru întreprinderilor mijlocii,
o 60% din costurile eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mari.
Apel cu depunere continuă
Dată lansare apel: 10 Ianuarie 2017
Dată începere depunere proiecte: 10 Martie 2017
Dată închidere depunere proiecte: 30 Iunie 2018
Documente administrativ-formale standard;
Documente calitative (Plan de afaceri, Cerere de finanțare, etc.);
Depunere prin platforma online MySMIS, semnătura electronică obligatorie.
Pentru ca proiectele să intre în etapa de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile
trebuie să acumuleze minim 70 de puncte (pragul de calitate).
Proiectele implementate în zona București-Ilfov nu sunt eligibile
Pentru susținerea obiectivelor Strategiei Dunării se va acorda punctaj suplimentar acelor
proiecte localizate în cele 12 județe riverane Dunării (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt,
Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). De asemenea, un
puctaj suplimentar se va acorda și acelor proiecte localizate în zonele pilot de intervenție Valea
Jiului, zona Roșia Montană – Munții Apuseni
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Informațiile din această prezentare au fost preluate din Ghidul Solicitantului aferent programului de finanțare, publicat pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene, răspunderea noastră fiind limitată în acest sens.
Pentru a beneficia de o verificare preliminară a eligibilității proiectului Dvs, vă rugăm sa ne furnizați câteva informații relevante in
chestionarul nostru online, iar noi vă vom contacta in cel mai scurt timp.
Pentru orice detalii sau informații suplimentare, va stăm cu plăcere la dispoziție.
Winnovart
Londra: 72 Hammersmith Road | London, W14 8TH, UK | Tel +442075593488 | Fax +442079606100
București: Calea Șerban Vodă nr. 213-217| București, 040215, România | Tel +40756016030 | Fax +40372875167
Email: office@winnovart.com | Web: www.winnovart.com
Go to Website | LinkedIn | Google+ | Twitter | Xing
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