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Stimata doamna/Stimate domnule Presedinte,
Va transmitem cateva informatii de interes privind Fondurile Norvegiene (termen limita 30
septembrie 2021)
Cu stima,
Echipa UNCJR

Stimati Membri si Simpatizanti ai Societatii Romane Geoexchange,
Va forwardez mai jos o informatie despre posibilitatea de finantare a proiectelor geotermale prin fonduri norvegiene si
SEE.
Termenul de depunere a proiectelor este foarte strans - 30 septembrie!
Va doresc succes si multa sanatate!
Cu deosebita stima,
Prof.dr.ing. Robert Gavriliuc
Presedintele Societatii Romane Geoexchange
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Orice entitate, privată ori publică, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale, înființate ca
persoană legală în România pot aplica pentru cele 3 apeluri deschise din cadrul Programului pentru Energie în
România, un program de finanțare gestionat de cel mai important instrument al guvernului norvegian pentru inovare și
dezvoltare a întreprinderilor și industriei norvegiene și anume, Innovation Norway.

Granturile SEE și Norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective – să contribuie
la o Europă mai egală, atât socială, cât și economică – și să consolideze relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele
15 țări beneficiare din Europa.

În România, încă din 2007, Innovation Norway acționează în calitate de Operator de fonduri pentru mai multe programe de
granturi SEE și Norvegiene, fiecare dintre ele având apeluri deschise în acest moment.
În cadrul Programului de Energie, apelurile deschise sunt:

1.

Apel de proiecte privind energia geotermală, cu termen limită 30 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României)

2.

Apel de proiecte de cercetare și dezvoltare, cu termen limită 14 octombrie 2021, ora 14:00 (ora României) – aici sunt
vizate institutele de cercetare și universitățile în special, dar aplicantul poate fi orice entitate privată ori publică,
comercială sau necomercială. În data de 17 septembrie, ora 11:00 o sesiune de informare urmată de matchmaking
(unde aplicanții vor putea cunoaște potențiali partneri din cadrul Spațiului Economic European și vor putea adresa
întrebări consultanților Innovation Norway) va fi organizată de Innovation Norway pentru care vă puteți inscrie aici.

3.

Apel de propuneri privind schema de subvenții mici „Energie hidroenergetică, geotermală și alte SRE pentru IMM-uri
și ONG-uri”, cu termen limită 3 decembrie 2021, ora 14:00 (ora României)

În cazul celor trei apeluri de propuneri, intensitatea sprijinului variază între 10% și 90%. Astfel, entitatea beneficiară va trebui să
asigure din resurse proprii restul de 10%-90% din investiție, de la caz la caz.
Nu este obligatoriu, dar vor avea șanse mai mari firmele care aplică împreună cu entități din Norvegia, Islanda sau Liechenstein.
Partenerul eligibil poate fi orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în
Norvegia, Islanda, Liechenstein sau în România.
Toate proiectele din cadrul apelurilor pe energie regenerabilă trebuie sa includă ca indicatori de rezultat final o reducere
preconizată anuală a emisiilor de CO2 (în tone CO2 echivalent/an) și o anumită cantitate de energie produsă din surse
geotermale sau alte surse regenerabile, inclusiv energie eoliană, solară, biomasă/biogaz

Proiecte de succes implementate cu ajutorul granturilor SEE si norvegiene:
1.
Lumină verde – sistem de iluminat public cu energie verde, în Cluj în care orașul crește eficiența energetică
din infrastructura rețelei de iluminat și reduce emisiile de carbon cu finanțare din partea Granturilor Norvegiene.
2.
Energie geotermală la Hotelul Expres din Oradea unde, împreună cu partenerul islandez Navigo,
cooperează în cadrul unui proiect care folosește resurse geotermale locale pentru a crește eficiența energetică,
a reduce emisiile de CO2 și a atrage turiști în Borș, județul Bihor.
3.
Eficiența energetică în industrie, proiect implementat de Azomureș SA. În cadrul acestui proiect se
instalează acționări cu viteză variabilă pe cinci motoare mari consumatoare de energie în cadrul instalațiilor de
producție a îngrășămintelor chimice ale Azomureș SA pentru a reduce consumul de energie, a reduce costurile
operaționale cu energia, a reduce emisiile de CO2 și a crește siguranța aprovizionării
Programul pentru Energie în Romania
”Programul pentru energie în România” contribuie la obiectivele generale ale granturilor SEE și Granturi Norvegia 2014-2021,
respectiv la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor
bilaterale dintre Statele SEE și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene. Obiectivul Programului este “Mai puțină
energie cu emisii intense de carbon și siguranță sporită a furnizării” . Programul încearcă să stimuleze și dezvolte cooperarea
pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.

Mulțumim,

Innovation Norway

Follow us on Facebook and LinkedIn
SMEs Growth Programme https://www.innovasjonnorge.no/SMEsGrowthRomania
Energy Programme in Romania https://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy
Innovation Norway Bucharest
11 George Enescu Str., Enescu Office Building, 2nd floor
1st district, 010301, Bucharest
The Explorer is the official marketplace for green technology from Norway. Find out more!

