Apel de propuneri de proiect nr. 4 in domeniul Eficientei Energetice si valorificarii Surselor de
Energie Regenerabila
Denumire
program
Autoritatea
de
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Obiective

Beneficiari
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Criterii de
eligibilitate

Apel de propuneri de proiect nr. 4 in domeniul Eficientei Energetice si valorificarii Surselor de Energie
Regenerabila.

Fondul pentru Eficienta Energetica din Republica Moldova

Fondul pentru Eficienta Energetica (Fondul) sustine proiectele din Republica Moldova axate pe promovarea
Eficientei Energetice (EE) si valorificarea Surselor de Energie Regenerabila (SER), care au impact pozitiv asupra
reducerii emisiilor gazelor cu efect de sera.
Propunerile de proiect vor fi depuse de catre solicitantii de finantare ‐ reprezentanti autorizati ai entitatilor
juridice cu scop lucrativ angajate in activitati economice, care constau in producerea si furnizarea de bunuri sau
servicii, indiferent de forma organizatorico‐juridica, din orice domeniu al economiei nationale care corespund
urmatoarelor cerinte:
a) sint entitati cu tipul de proprietate privata;
b) sint entitati cu tipul de proprietate de stat sau municipala (sens de stat);
c) sint entitati functionale si nu sint in proces de insolvabilitate, faliment sau lichidare;
d) nu au datorii fata de bugete;
e) nu sint in litigiu sau parte in careva procese in instantele de judecata;
f) nu au beneficiat de suport in cadrul programelor investitionale oferite de institutiile financiare internationale
pentru acelasi obiectiv pentru care se solicita finantarea (de ex. liniile de credit MOSEEF sau MOREEF ale BERD
sau altele similare).
In cadrul acestui Apel, costul eligibil total al proiectului trebuie sa fie structurat in conformitate cu urmatoarele
plafoane:
Categorie de cheltuieli

% din costul total al proiectului

A. Costuri de baza aferente proiectelor EE şi SER
B. Costuri aferente masurilor de renovare
C. Costuri aferente implementarii si perfectionarii
sistemului de management energetic
D. Costuri aferente asistentei tehnice

> 65%
< 30%
< 5%
< 8%

Facturile pentru cheltuielile suportate precum si alte documente justificative sint recunoscute in calitate de
costuri eligibile in cazul in care acestea sint emise la o data ulterioara depunerii la Fond a Propunerii initiale de
proiect. Exceptie fac numai costurile aferente Rapoartelor de audit energetic, Studiilor de fezabilitate si
Expertizelor tehnice necesare pentru pregatirea propunerii de proiect. Aceste cheltuieli sunt eligibile cu conditia
ca finalizarea studiilor mentionate nu au o vechime care depaseste termenul de 12 luni anterior datei depunerii
Propunerii initiale de proiect la Fond.
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Fondul va oferi suport financiar pentru proiectele aprobate de catre Fond prin eliberarea de garantii financiare
pentru asigurarea executarii obligatiilor de plata ale beneficiarilor proiectelor fata de IFP sau sub forma de
granturi.
I Garantii financiare ‐ conditii:
ℑ Tipul garantiei: garantie financiara partiala;
ℑ Valoarea garantiei: de la 20% pina la 50% din valoarea finantarii oferite de catre institutiile financiare
participante, dar nu mai mult de 1.5 mln. lei;
ℑ Perioada de garantare: pe toata perioada derularii Acordului de finantare,dar nu mai mult de 60 de luni;
ℑ Comision de garantare: 2% anual din valoarea garantata.

Tipurile
ajutorului
financiar

Cheltuieli
eligibile

II Granturi – conditii:
Proiectele aprobate de catre Fond vor fi finantate de catre institutiile financiare participante sub forma de credit
sau leasing financiar, din care contributia Fondului va constitui 30% din valoarea finantata (capitalului) sau 15%
din costul total al proiectului in cazul finantarii integrale de catre beneficiari a proiectului de investitie, in baza
urmatoarelor conditii:
ℑ Termenul finantarii: de la 24 pina la 60 de luni;
ℑ Rata dobinzii anuale: se va stabili in mod individual (negocieri directe) de catre institutia financiara
participanta si beneficiarul proiectului;
ℑ Graficul rambursarilor: se va stabili in mod individual (negocieri directe) de catre institutia financiara
participanta si beneficiarul proiectului;
ℑ Perioada de gratie (pentru capital): se va stabili in mod individual (negocieri directe) de catre institutia
financiara participanta si beneficiarul proiectului;
ℑ Aportul beneficiarului: minim 30% din valoarea finantata de catre institutiile financiare participante;
ℑ Comision de administrare: 0.2% din valoarea finantarii oferite de catre Fond;
ℑ Suportul financiar din partea Fondului:
‐ acordarea grantului in proportie de 30% din valoarea finantata de catre institutiile financiare
participante (capital), in rate proportionale la fiecare scadenta a platii;
‐ acordarea grantului in proportie de 15% din costul total al proiectului.
Fondul se va axa pe oferirea suportui financiar pentru proiectele sau partile componente ale acestora care
presupun masuri de EE si/sau valorificare a SER pentru reabilitarea cladirilor din sectoarele economiei nationale,
cum ar fi:
ℑ Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare;
ℑ Izolarea termica a peretilor exteriori;
ℑ Izolarea termica (si reabilitarea) acoperisului;
ℑ Izolarea termica a podelelor;
ℑ Inlocuirea cazanelor ineficiente;
ℑ Instalarea cazanelor pe biomasa si a sistemelor noi de incalzire (combinate cu sistem de preparare a
ACM);
ℑ Instalarea colectoarelor solare pentru prepararea ACM;
ℑ Inlocuirea sistemelor de ventilatie prin sisteme de ventilatie noi cu recuperare de caldura;
ℑ Instalarea pompelor termice geotermale si a sistemelor de incalzire/racire;
ℑ Instalarea recuperatoarelor de caldura la sistemele de ventilatie existente;
ℑ Inlocuirea sistemelor de ventilare si conditionare ineficiente prin altele noi.
In cadrul prezentului Apel, nu sunt eligibile pentru finantare masurile care se refera la urmatoarele obiective:
ℑ constructii temporare sau in proces de constructie;
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ℑ
ℑ

ℑ

Documente
necesare la
depunere

Inscrierea in
program si
solicitarea
acordului de
principiu
pentru
finantare

Modalitate
de evaluare

Alocare
financiara

Durata
schemei
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cladiri nefunctionale pe parcursul ultimelor 12 luni sau mai mult;
cladiri cu perioada de functionare redusa sau nesigure, cu probleme structurale grave, cladiri de o
valoare arhitecturala sau istorica, carora, prin implementarea de masuri EE in anvelopa cladirii ar putea
fi afectat aspectul exterior;
cladiri utilizate ca lacasuri de cult si pentru activitati religioase.

Masurile care prevad deconectarea de la sistemul centralizat de incalzire nu sunt eligibile in cadrul prezentului
Apel.
Tehnologiile pilot sau experimentale nu sint eligibile.
ℑ Autorizatia de mediu pentru proiect (avizat de Inspectoratul ecologic teritorial);
ℑ Raportul de audit energetic sau Studiul de fezabilitate (dupa caz);
ℑ Raport de expertiza tehnica a cladirii (dupa caz);
ℑ Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor fata de Bugete (inclusiv CNAS, CNAM);
ℑ Altele (la solicitarea expertului de proiect).
ℑ Solicitantul de finantare va depune in adresa Fondului o Scrisoare de solicitare la care vor fi anexate
documentele necesare;
ℑ Fondul va inregistra data si ora de depunere a fiecarei Propuneri initiale de proiect (PIP), prin atribuirea
unui numar unic de identificare acesteia;
ℑ Proiectele care in urma evaluarii initiale de catre Fond au fost determinate ca fiind acceptabile pentru
dezvoltare ulterioara, vor fi transmise Institutiei financiare participante (IFP) indicate in Scrisoarea de
solicitare pentru evaluarea initiala de catre aceasta in temeiul Acordului de colaborare semnat de catre
Fond cu IFP.
ℑ IFP va evalua proiectele si va informa Fondul in termen de pina la 10 zile lucratoare in privinta acceptarii
sau respingerii;
ℑ Numai PIP care au trecut cu succes etapa de evaluare initiala de catre Fond si IPF vor fi aprobate si
recomandate pentru dezvoltare ulterioara.
Pe principiul „Primul venit, primul servit”.
Proiectele vor fi evaluate (evaluare si aprobare initiala) in ordinea receptionarii acestora de catre Fond si va fi
axata pe:
ℑ Conformitatea administrativa, adica confirmarea faptului ca a fost depus setul deplin de documente si
ca acestea au fost datate, semnate si stampilate in modul corespunzator;
ℑ Eligibilitatea solicitantului de finantare si a propunerii de proiect conform cerintelor prezentate in
Anexa 2 si Anexa 3 la prezentul Apel;
ℑ Conformitatea tehnica si financiara.
Fondul va receptiona propuneri de proiect pina la momentul epuizarii sumelor alocate pentru Apel.
Consiliul de administrare al Fondului a decis alocarea sumei in marime de 50 milioane lei, oferita in cadrul acestui
Apel pentru finantarea proiectelor care contin masuri de EE si SER eligibile.
Suportul financiar din partea Fondului pentru proiectele aprobate in cadrul acestui Apel, va fi oferit in forma de:
ℑ garantii financiare: in suma totala de 30 milioane lei;
ℑ granturi: in suma totala de 20 milioane lei.
Valoarea totala (fara TVA) a suportului solicitat de catre Solicitantul de finantare din partea Fondului pentru
finantarea proiectului trebuie sa se incadreze intre 300.0 mii lei si 5.0 milioane lei.
Documentele pot fi depuse la sediul Fondului pentru Eficienta Energetica incepind cu data de 05 noiembrie
2014, ora 08:00.

Contributia
solicitantului

Intre 70% si 100% in functie de tipul ajutorului financiar solicitat (vezi mai sus „Tipurile ajutorului financiar”)

Perioada de
implementare

Durata de implementare a proiectului este de maxim 5 ani.

Localizare
proiect

Proiectele finantate in cadrul acestui program trebuie sa fie implementate pe teritoriul Republicii Moldova.
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