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Misiune

Innovation Norway este cel mai important instrument al
guvernului norvegian pentru inovarea si dezvoltarea
intreprinderilor si industriei norvegiene.

Scopurile principale

Programele si serviciile Innovation Norway au scopul de a crea
mai mulți antreprenori de succes, mai multe întreprinderi cu
capacitate de creștere și mai multe grupuri de afaceri
inovatoare.
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Obiectivele generale ale Granturilor
SEE si Norvegiene 2014-2021:

▪ Reducerea disparitatilor economice si sociale
in Spatiul Economic European (SEE)

▪ Consolidarea relatiilor bilaterale intre Islanda, 
Liechtenstein si Norvegia si statele beneficiare



Operatorul de Fond: 

▪ Innovation Norway 

Partenerii donori in Program:  

▪ Directoratul pentru Resurse de Apa si Energie (NVE), Norvegia

▪ Autoritatea Nationala pentru Energie a Islandei (OS), Islanda

Partenerii ai  Programului in statul Beneficiar:  

▪ Ministerul Energiei, Romania

▪ Ministerul Mediului, Romania 
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Obiectivul Programului:

▪ Mai putine emisii de carbon si cresterea sigurantei in aprovizionare

Grup tinta/ Aplicanti Eligibili: 

▪ orice entitate, publica sau privata, comerciala sau non - comerciala si organizatii non-
guvernamentale din Romania (detalii specifice sunt furnizate in cadrul fiecarui Apel de proiecte)

Parteneriat: 

▪ nu este obligatoriu, dar Proiectele cu Parteneri din statele donoare sunt incurajate si vor fi 
acordate puncte suplimentare in timpul procesului de evaluare.
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Focus areas & Outcomes:

▪ Energie Regenerabila - Outcome 1: Productie crescuta de energie regenerabila

▪ Eficienta Energetica- Outcome 2: Eficienta energetica crescuta si emisii reduse in toate sectoarele

▪ Instruire si constentizare - Outcome 3: Imbunatatirea cunostintelor privind energia regenerabilă,
eficiența energetică și securitatea energetică în toate sectoarele societății

▪ Cercetare si dezvoltare – Outcome 4: Imbunatatirea capacitatii de cercetare și dezvoltare privind
energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

▪ Electrificarea gospodariilor - Outcome 5: Acces crescut la electricitate pentru gospodării în zonele în
care conexiunea la rețeaua de electricitate nu este fezabila.
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Bugetul Programului:

▪ 62.826.500 Euro (Granturi SEE: 29,8 mil.Euro, Granturi Norvegiene: 32,9 mil.Euro)

Modalitate:

▪ Apeluri deschise - competitie

Apeluri deschise: (in data de 15 Octombrie 2019 )

▪ Suport de calatorie (crearea de parteneriate bilaterale)

▪ Eficienta Energetica (deadline de depunere a proiectelor ianuarie 2020)
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Ariile de eligibilitate vizeaza:

a) Eficienta energetica in cladiri ( detinute de enititati non-economice)
b)    Eficienta energetica in industrie
c)    Eficienta energetica a infrastructurii
d)    Performanta energetica a produselor
e)    Eficienta energetica in sectorul de transport

Notă: Un audit energetic/ bilanț energetic trebuie să fie efectuat de un expert român acreditat înainte de 
trimiterea cererii de proiect pentru a stabili indicatorii de referință și țintă. Datele utilizate nu ar trebui să fie mai
vechi de 2018.
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Rata grantului si co- finantare:  

▪ contributia financiara se determina de la caz la caz

▪ se vor respecta normele aplicabile privind achizitiile publice si ajutoarele de stat

Rata grantului pentru intreprinderi (operatori economici):

▪ rata grantului se va determina pe baza dispozițiilor aplicabile din Regulamentul 651/2014 al Comisiei Europene

Rata grantului pentru operatori non economici: 

▪ Pentru entitatile publice, care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutoarele de 
stat (Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiect, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată unui proiect.

▪ Pentru ONG-uri, care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutoarele de stat 
(Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect.
Pentru ONG-urile care propun proiecte de investiții legate de activitatea economică, rata grantului va fi mai
mică de 90%.
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Min. si max. sume de finantare pentru fiecare proiect:

Pentru toate Schemele de proiect individuale: 

▪ valoarea minimă a ajutorului solicitat este de 200.000 EUR.

▪ valoarea maximă a ajutorului solicitat este de 2.000.000 EUR.

Pentru Schema de Granturi Mici (SGS):

▪ valoarea minimă a ajutorului solicitat este de 50.000 EUR.

▪ valoarea maximă a ajutorului solicitat este de 200.000 EUR.
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https://www.innovasjonnorge.no/roenergy

Apelul deschis: Energie Eficienta se poate consulta accesand link-ul:

Programul de Energie din Romania 

Apel deschis Eficienta Energetica

https://www.innovasjonnorge.no/roenergy
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ro.energy@innovationnorway.no
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