Mecanismul Financiar Norvegian 2009‐2014: (Granturile Norvegiene)
Programul „Inovare Verde in Industria din Romania”
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Innovation Norway, o entitate de stat subordonata Ministerului Norvegian al Comertului, Industriei si Pescuitului
si Municipalitatilor Regionale Norvegiene.
1. Schema de Proiecte Individuale;
2. Schema de Granturi Mici;
3. Fondul pentru Relatii Bilaterale.
Cresterea competitivitatii intreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea si dezvoltarea
spiritului antreprenorial verde.
1. Solicitantii eligibili in cadrul Schemei de Proiecte Individuale sunt:
Intreprinderile private, constituite ca persoane juridice in Romania, care functioneaza in conformitate cu legislatia
romana in vigoare privind societatile comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau Legea 346/2004 privind infiintarea, stimularea si
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Solicitanti eligibili in cadrul Schemei de Granturi Mici sunt:
Microintreprinderi si intreprinderi mici, legal constituite in Romania, care functioneaza in conformitate cu legislatia
romana in vigoare privind societatile comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 346/2004 privind infiintarea, stimularea si
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Solicitanti eligibili in cadrul Fondulului pentru Relatii Bilaterale sunt:
Un proiect eligibil dezvoltat in parteneriat cu un partener din tara donatoare trebuie sa includa cel putin o persoana
juridica romana si cel putin o persoana juridica din Norvegia si trebuie sa demonstreze o valoare adaugata pentru
ambele parti.
Partenerii norvegieni eligibili trebuie sa fie persoane juridice care sunt stabilite in conformitate cu legislatia
norvegiana relevanta. In functie de obiectivul proiectului si de activitatile proiectului, partenerii norvegieni ar putea
fi: intreprinderi private, entitati publice, institutii de invatamant superior, organizatii de cercetare sau organizatii
non‐profit si non‐guvernamentale.
CRITERII SUPLIMENTARE PENTRU SOLICITANTI SI PARTENERI:
O serie de conditii suplimentare trebuie sa fie indeplinite atat de catre solicitant, cat si de partener(i):
a) Solicitantul si partenerul (i) solicitantului trebuie sa fi operat timp de cel putin un an fiscal inainte de
transmiterea cererii de grant;
b) activitatile principale ale solicitantului sunt strans legate de activitatile pentru care s‐a depus o cerere;
c) Solicitantul si partener(i) , precum si reprezentantul legal al solicitantului care semneaza cererea de finantare nu
au cazier juridic si fiscal;
d) in cazul in care Solicitantul are unul sau mai multi parteneri, un proiect de Acord de Parteneriat care defineste
rolurile si responsabilitatile diferitelor parti, trebuie semnat de catre toti partenerii si anexat la cererea de
finantare.
Mai mult decat atat, solicitantii nu pot participa la acest al doilea Apel pentru propuneri de proiect sau sa

ACTIVITATI
ELIGIBILE
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primeasca o finantare nerambursabila daca:
a) sunt in stare de faliment, au intrat in administrare juridica sau sunt in curs de lichidare, au activitatea suspendata,
sunt subiectul unor proceduri referitoare la aceste chestiuni, sau se afla in orice alta situatie similara care rezulta
dintr‐o procedura similara prevazuta in legislatia nationala;
b) au facut obiectul unei hotarari care are autoritate de judecata pentru frauda, coruptie, implicare intr‐o
organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala care aduce atingere intereselor financiare, fara dovezi de
masuri de corectie substantiale luate in ultimii ani.
Solicitanti/parteneri din sectorul transport, inchiriere masini/ leasing masini si agricultura nu sunt eligibile pentru
finantare in acest al doilea Apel de Propuneri de Proiecte.
1. Schema de Proiecte Individuale si Schema de Granturi Mici:
Acest Program poate oferi sprijin pentru dezvoltarea de proiecte individuale, care vor derula si implementa
activitati in cadrul intreprinderilor care solicita finantare, in unul sau mai multe dintre urmatoarele arii:
1. Implementarea si investitia in tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul;
2. Dezvoltarea de produse si servicii ecologice;
3. Eficienta materialelor si gestionarea deseurilor;
4. Dezvoltarea si implementarea de procese de management si de productie "mai ecologice".
Alte activitati sunt, de asemenea, eligibile, insa doar ca activitati secundare. Aceste activitati pot fi:
‐ Activitati de marketing (targuri locale / regionale / nationale, cercetare de piata, etc)
‐ Crearea / dezvoltarea de retele de afaceri, centre de resurse pentru eco‐intreprinderi
‐Schimbul de experienta privind bunele practici in domeniul eco‐business intre entitati din Norvegia si,
respectiv, din Romania.
2. Schema de Granturi Mici:
Schema de Granturi Mici vizeaza acele initiative care au ca scop dezvoltarea si implementarea de activitati ce
stimuleaza dezvoltarea de afaceri eco‐inovatoare. Toate regiunile din Romania sunt eligibile pentru fonduri, dar se
va pune un accent aparte pe dezvoltarea de afaceri in zonele mai putin dezvoltate.
Proiectele eligibile trebuie sa contribuie la dezvoltarea durabila a comunitatilor in care acestea vor fi implementate.
Proiectele eligibile trebuie sa vizeze dezvoltarea eco‐intreprinderilor care ofera solutii locale la probleme locale.
IMPORTANT (aplicabil ambelor scheme):
Va rugam sa retineti ca, in cadrul Schemei de Proiecte Individuale si a Schemei de Granturi Mici, proiectele trebuie
sa contribuie in mod direct la indeplinirea unuia sau a mai multora dintre indicatorii de rezultate stabiliti pentru
acest Program:
1. Tehnologii de mediu adaptate cu succes pentru utilizare in domenii noi;
2. Produse si servicii ecologice imbunatatite;
3. Eco‐initiative legate de eficienta materialelor si imbunatatirea gestionarii deseurilor;
4. Initiative inovatoare pentru a creste eficienta in operatiunile de afaceri;
5. Locuri de munca „verzi” nou create – Acesta poate fi ales numai in combinatie cu un alt indicator al
programului.
Cererile de finantare depuse de intreprinderile private trebuie sa includa cel putin o mica componenta referitoare la
”dezvoltarea unei abordari active a activitatilor de RSC in intreprindere”. Activitatile vor fi in deplina concordanta
cu prevederile ajutorului de stat aplicabile pentru acest al doilea Apel de Propuneri de Proiecte.

BUGETUL

TIP DE FINANTARE
SI TERMENUL
LIMITA

• Suma totala disponibila pentru co‐finantarea proiectelor prin acest al doilea apel de propuneri este intre 8,5 mil.
Euro si 9,5 mil Euro.
• 1. Schema de Proiecte Individuale: buget disponibil in intervalul de 7,9‐8,9 mil. Euro;
• 2. Schema de Granturi Mici: buget disponibil de pana la 600.000 Euro.
Termenul limita de aplicare pentru solicitarile de finantare in cadrul acestor doua scheme este 30 Septembrie, ora
2.00 p.m, ora locala norvegiana.
• 3. Fondul pentru Relatii Bilaterale: buget disponibil de pana la 30.000 de Euro:
Pentru „Asistenta financiara pentru deplasari” se pot depune cereri de finantare in mod continuu pana la data de

29 August 2014, ora 2.00 p.m., ora locala norvegiana ‐ OBLIGATORIU
SUMA MINIMA SI
SUMA MAXIMA
DE FINANTARE PE
PROIECT

RATA GRANTULUI
SI PLAFONUL DE
CO‐FINANTARE

INTENSITATEA
FINANTARII
NERAMBURSABILE

MODALITATEA DE
EVALUARE

Pentru Schema de Proiecte Individuale:
• Suma minima a asistentei financiare solicitate este de 200.000 de euro;
• Suma maxima a asistentei financiare solicitate este de 1.500.000 de euro.
Pentru proiectele depuse in cadrul Schemei de Granturi Mici:
• Suma minima a asistentei financiare solicitate este de 50.000 de euro;
• Suma maxima a asistentei financiare solicitate este de 200.000 de euro.
• Pentru intreprinderile private si proiectele care includ activitati economice, precum oferirea de bunuri si
servicii pe o piata, rata finantarii acordate va fi in conformitate cu legislatia aplicabila ajutorului de stat, luand
in considerare beneficiile economice si toate celelalte aspecte relevante.
• Toti solicitantii trebuie sa demonstreze soliditate financiara si lichiditate adecvate, in caz contrar cererea de
finantare fiind respinsa in faza de evaluare. Soliditatea financiara si lichiditatea sunt masurate pe baza
istoricului operational pe termen scurt si lung al intreprinderii (marje si indicatori de profitabilitate, evolutia cifrei
de afaceri), active si structura financiara (capitalul in comparatie cu pasivele), precum si interesul actionarilor in
dezvoltarea afacerii (experienta, contractele de credit ale intreprinderii, distributia/reinvestirea profitului).
• Intensitatea maxima a finantarii pentru investitia regionala va fi în conformitate cu Harta regionala pentru
Romania pentru perioada 2014‐2020:
‐ Regiunea Bucureşti‐Ilfov ‐ pentru Bucureşti: 15%, pentru Ilfov: 35%;
‐ Regiunea Vest: 35%;
‐ Regiunile Sud‐Est Oltenia, Sud Muntenia, Est, Nord‐Vest, Centru şi Nord‐Est: 50%.
• Rata maxima a grantului pentru Schema de Sprijin pentru Deplasare este de 85%. Pentru deplasare, sprijinul va
fi acordat sub forma de suma forfetara pentru acoperirea costurilor de deplasare si cazare, dar nu mai mult de
1.200 de euro per persoana pentru o entitate.
• Pe baza de punctaj.
• Proiectele trebuie sa fie finalizate pana la

DURATA
PROIECTULUI:
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30 aprilie 2016, data care reprezinta, de asemenea, sfarsitul

perioadei de eligibilitate pentru implementarea Programului. Este de asteptat ca perioada de implementare a
proiectelor selectate pentru finantare sa inceapa cel mai tarziu in primul trimestru al anului 2015, ceea ce
inseamna ca perioada de implementare a proiectului va fi de maxim 12 luni.

