Sectorul Energie

Sprijinirea investiţiilor în noi
capacităţi de producere a
energiei electrice
din surse regenerabile de energie
eoliană și/sau solară,
cu sau fără instalații de stocare
integrate,
exceptate de la notificarea
ajutorului de stat

Dată şi oră închidere depunere
de proiecte:
30.04.2022
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Fişa apelului
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
max. 15.000.000 euro /
intreprindere / proiect
Plafoane maxime:
▪ 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană
▪ 425.000 Euro/MW pentru energia solară

INTENSITATE FINANŢARE

LOCAŢIE PROIECT

100% în conformitate cu prevederile schemei

Proiectul trebuie să fie
localizat în România.

de ajutor de stat aferente bazată pe procedură
de ofertare concurențială.
Diferenţa până la valoarea totală a proiectului
se acoperă de către beneficiar.

TIP DE SOLICITANŢI ELIGIBILI VS. ACŢIUNI ELIGIBILE:
Societăţi – Întreprinderi (IMM-uri si intreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) care au ca activitate (principală sau secundară), între
altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare
diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 Producția de energie
electrică, pentru:
• Realizarea capacităţilor noi* de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate, ca activitate secundară, stocarea având
un procent de maxim 20% din valoarea ajutorului de stat. Capacitate instalată propusă: min. 0,4 MW – max. 25 MW – energie electrică din surse eoliene.

• Realizarea capacităţilor noi* de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate, ca activitate secundară, stocarea având
un procent de maxim 20% din valoarea ajutorului de stat. Capacitate instalată propusă: min. 0,4 MW – max. 40 MW – energie electrică din surse solare.
! Realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de
producție, cu sau fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent.
NU sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere
energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de
producție de energie electrică

! Se va avea în vedere că ajutorul de stat nu se acorda şi nici nu se
rambursează dupa ce instalaţia și-a început activitatea, iar ajutorul este
independent de rezultat. În acest sens, se va avea în vedere că
activităţile proiectului nu trebuie să înceapă înainte de notificarea
privind selectarea ofertei pentru finanțare.
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ACTIVITĂŢI / COSTURI ELIGIBILE
Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

•

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din
surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare;

•

Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și
solară, cu sau fără stocare.

Activități cu caracter general:
•

Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de atribuire, obținerea
avizelor, autorizațiilor, acordului de mediu etc.);

•

Managementul proiectului;

•

Auditul financiar – CHELTUIELI OBLIGATORII;

•

Informare și publicitate (obligatoriu) – CHELTUIELI OBLIGATORII.

! Costurile care nu sunt direct legate de realizarea unui nivel mai
ridicat de protecţie a mediului nu sunt eligibile.

! În cazul proiectelor care cuprind mai multe turbine eoliene, solicitantul trebuie să
demonstreze caracterul unitar al proiectului. Se va depune un singur proiect pe
locație. Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte. Nu se acceptă obiective cu
un grad mare de generalitate (ex: producerea de energie din RES), ci obiective cu
caracter concret.
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ACTIVITĂŢI / COSTURI ELIGIBILE
Cheltuieli aferente contribuției în natură

Cheltuieli aferente contribuției în natură

Eligibil din perspectiva acordării ajutorului de stat
compatibil cu prevederile tratatului
Nu

Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

Nu

Cheltuieli de leasing

Cheltuieli de leasing cu achiziție

Nu

Categorii cheltuieli

Subcategorie cheltuieli

Cheltuieli de leasing fără achiziție
Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la
cheltuielile generale de administrație
Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport

Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la
cheltuielile generale de administrație
Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile
pentru atingerea obiectivului operațiunii
Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Nu

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care
rezultă din obligațiile beneficiarului
Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Da

Cheltuieli cu servicii de management proiect

Da

Cheltuieli generale de administrație

Cheltuieli generale de administratie

Nu

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea terenului, cu sau fără construcții

Nu (componentă a investiției; activ corporal)

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Da (componentă a investiţiei legată de un activ
corporal)
Da (componentă a investiţiei legată de un activ
corporal)

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru
proiect
Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate1

Cheltuieli aferente managementului de proiect2

Nu
Da

Da

Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la
starea iniţială

1 Cheltuielile cu activităţile de informare şi publicitate ale proiectului nu vor depăşi 2% din valoarea eligibilă a proiectului;
2 Managementul de proiect, ca parte integrantă a proiectelor și limitat la maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 10.000 euro (la cursul InforEuro din luna
anterioară depunerii ofertei);
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ACTIVITĂŢI / COSTURI ELIGIBILE
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Eligibil din perspectiva acordării ajutorului de stat compatibil cu
prevederile tratatului
Da (componentă a investiției; activ corporal)

Studii de teren
Cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații
Proiectare și inginerie
Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie

Da
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da

Cheltuieli pentru

Da

Categorii cheltuieli
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare și asistență
tehnică3

Subcategorie cheltuieli

consultanță în elaborare studii de piață / evaluare

Cheltuieli pentru consultanță în domeniul managementului
execuției
Cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe
perioada de execuție
Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
Cheltuieli pentru investiția de bază
Cheltuieli pentru construcții și instalații
Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
Cheltuieli cu active necorporale
Cheltuieli cu organizarea de șantier
Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente
organizării de șantier
Cheltuieli conexe organizării de șantier
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare
și predare la beneficiar
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da (componentă a investiției; activ corporal)
Da (componentă a investiției; activ corporal)
Da (activ necorporal)
Da (componentă a investiției; activ corporal)
Da (componentă a investiției; activ corporal)
Nu
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal)
Da (componentă a investiţiei legată de un activ corporal))

3 Cu respectarea principiului ”demararea lucrărilor” - înseamnă primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda echipamente sau de a începe construcția) care face o investiție
ireversibilă. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor.
În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor”, înseamnă data de achiziționare a activelor direct legate de unitatea preluată.
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COSTURI NEELIGIBILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cheltuieli aferente contribuției în natură;
Cheltuielile cu amortizarea;
Cheltuielile aferente obținerii terenurilor;
Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului;
Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație;
Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
Cheltuieli generale de administrație;
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
Taxa pe valoarea adaugată;
Dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de
garantare;
Alte comisioane aferente creditelor;
Achiziţia de echipamente second-hand;
Amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată și arbitraj;
Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie.
Cheltuieli cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de
standarde şi normative pentru pregătirea proiectului), realizate înainte de data comunicării eligibilității proiectului de către Ministerul Energiei.
! Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.
www.laraenergy.ro | www.laraconsulting.ro

Condiţii de eligibilitate SOLICITANT
1. Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit şi îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie
electrică. Se va lua în considerare codul CAEN 3511 – Producția de energie electrică (nu este obligatoriu ca acesta să fie
codul activităţii principale a societăţii).
2. Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mica / întreprindere mijlocie / întreprindere mare,
inclusiv întreprinderi nou-înființate.
3. Solicitantul NU se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
•
•
•
•

•
•
•
•

este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă;
este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul
unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare;
NU şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidate;
este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un
contract/acord de finanţare din fonduri publice;
solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii;
solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii
criminale sau în alte activităţi ilegale;
face obiectul unei decizii de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;
este o întreprindere în dificultate.
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Condiţii de eligibilitate SOLICITANT
4. Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP)/echipei de proiect,
nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională.
5. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind Unitatea de Implementare a
Proiectului (UIP).
6. Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului.
! Pentru stabilirea capacității de management și tehnice a proiectului, se vor analiza:
• responsabilităţile persoanelor sunt bine definite şi corelate cu fişele de post ale acestora;
• relaţiile de muncă în cadrul UIP sunt prezentate şi detaliate;
• nivelul de experienţă în managementul de proiect al personalului UIP este adecvat;
• nivelul de experienţă şi calificare tehnică relevantă în domeniul energiei.
Astfel, colaborarea cu LARA garantează demonstrarea pe deplin a capacității de management și tehnice a proiectului prin experţi cu un nivel
de experienţa adecvat atât pe parte de management de proiect cât şi în domeniul energiei.

7. Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului
• Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul
dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic de 7,5 în ultimul an financiar;
• Dacă solicitantul nu îndeplineşte acest criteriu sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființat în anul depunerii ofertei), trebuie să
prezinte la depunere o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară privind asigurarea unui credit care să acopere toată
suma necesară pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
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Condiţii de eligibilitate PROIECT
1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în PNRR, Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie,
Investiția 1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile și demonstrează contribuția la rezultatele PNRR;
2. Proiectul a fost selectat în baza unei proceduri de ofertare concurențială.
3. Capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect este:
➢ de minim 0,4 MW și maxim 25 MW - pentru producția de energie electrică din surse eoliene;
➢ de minim 0,4 MW și maxim 40 MW - pentru producția de energie electrică din surse solare.
4. Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maxim:
▪ 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană
▪ 425.000 Euro/MW pentru energia solară

5. Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între data primirii notificarii pentru
finantare și data preconizată de finalizare, dar nu mai tarziu de 30.06.2024). Anumite activități legate de proiect (Studiul de fezabilitate,
achiziția de teren etc.) pot fi realizate înainte de data de început a eligibilității, respectiv înainte de primirea adresei de declarare a eligibilității
proiectului, cu respectarea principiului “demararea lucrărilor”, însă acestea nu vor fi eligibile pentru rambursarea din fonduri europene.
6. Investiția/investițiile din cadrul proiectului pentru care se solicită rambusarea cheltuielilor nu a/au mai beneficiat de finanţare din
fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare - studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic,
detalii de execuţie și condiționat de faptul ca acestea să nu fie solicitate pentru finanțare în temeiul prezentei proceduri de ofertare
concurențială.
7. La semnarea contractului de finanţare, (în cazul aprobării proiectului pentru finanţare), solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de
proprietate/concesiune/administrare/superficie pentru imobilele care fac obiectul proiectului pentru care la cererea de finanţare au fost
depuse acte prevăzute de lege pentru iniţierea demersului de obţinere a acestor drepturi.
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Condiţii de eligibilitate PROIECT
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):
• sunt disponibile pentru investiții;
• sunt sau vor fi libere de sarcini în sensul în care nu există sau nu va exista niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total
sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile
proiectului;
• nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
• nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
! In cazul in care bunul este ipotecat se va prezenta un acord al creditorului ipotecar cu privire la realizarea proiectului de investitie.
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ECHIPA DE
MANAGEMENT
DE PROIECT

ECHIPA TEHNICA

DIN DOMENIUL
ENERGIEI

Dan FLOREA

Laura CIUHU

Olivia CATANICI

Energy Production
Projects
Development Expert

Financial Analyst

European Grants
Projects
Development Expert

SISTEM SOLUTIONS

SISTEM SOLUTIONS

Dragos CIUHU

Catalin CAVALERU

Energy Production
Projects
Development Expert

Energy Production
Projects
Development Expert
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