”Mediu, adaptare la schimbările climatice şi
ecosisteme” (Programul RO – Mediu)
finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului
Economic European (MF SEE) 2014 -2021

Obiectivul Programului RO – Mediu
Programul va contribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi
reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului, atenuarea
schimbărilor climatice și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice.

Rezultate specifice:
➢

îmbunătățirea stării ecologice a habitatelor;

➢

îmbunătățirea capacității de gestionare și abordare a riscurilor datorate substanțelor
periculoase;

➢

creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice;

➢

îmbunătățirea instrumentelor de informații geografice pentru factorii de decizie;

➢

îmbunătățirea colaborării dintre entitățile beneficiare și donatoare implicate în
Program.

➢ Bugetul Programului

15%

23.529.412 Euro din care:

85%

20.000.000 Euro Granturi SEE
3.529.412 Euro cofinanțare națională
➢

Managementul Programului

Programul este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de
Operator de Program, având ca partener de Program Agenția Norvegiană de Mediu.
Prin Program se vor finanța proiecte selectate în cadrul a 4 (patru) apeluri de propuneri
de proiecte și un proiect predefinit.
De asemenea, 150.000 Euro sunt alocați prin Fondul de Relații Bilaterale:
•

Scop: identificarea partenerilor pentru dezvoltarea de proiecte în comun cu entități
din Statele Donatoare în cadrul Programului RO-Mediu.

Primul apel pentru propuneri de aplicații ”Fondul pentru Relații Bilaterale” – APEL
DESCHIS
Bugetul apelului: 50.000 Euro

Apel 1: „Restaurarea zonelor umede și a
turbăriilor“ – APEL DESCHIS

Apel SGM: "Elaborarea planurilor de
atenuare şi adaptare la schimbările
climatice în municipalităţi“ (Schemă de
Granturi Mici -SGM)
Buget: 1.000.000 Euro

Apel 2: „Măsuri de reducere a contaminării
cu substanțe periculoase în depozite
municipale”
Buget: 5.000.000 Euro

Apel 3: „Implementarea planurilor de
atenuare și adaptare la schimbările
climatice în municipalități”
Buget: 7.450.000 Euro

Buget: 3.550.000 Euro

Proiect predefinit: ”Informații geografice
pentru mediu, schimbări climatice și
integrare US” - LAKI III
Buget: 5.000.000 Euro

Propuneri de aplicații ”Fondul pentru Relații Bilaterale”
APEL DESCHIS

Data de lansare: 16.09.2020
Termenul limită: până la epuizarea fondurilor alocate (ordine cronologică)
Obiectiv: facilitarea încheierii de parteneriate bilaterale între entitățile eligibile din statele
donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein și România ca stat beneficiar, cu intenția de a pregăti
cereri comune de finanțare pentru apelurile de proiecte ce urmează a fi lansate în cadrul
Programului RO-Mediu.
Bugetul apelului: 50.000 Euro
Rata de grant nerambursabilă: 100% din costurile eligibile
Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și
organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în statele donatoare (Norvegia,
Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România)
Cheltuieli eligibile: costurile de deplasare acordate ca sumă forfetară (transport, cazare şi diurnă
– în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie,
convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif)
http://www.mmediu.ro/categorie/ghiduri-apeluri-deschise/204

„Restaurarea zonelor umede și a turbăriilor“
APEL DESCHIS (1)
Vor fi finanțate proiecte care au ca rezultat îmbunătățirea stării mediului în zone
umede și turbării afectate de desecarea antropică și/sau naturală.
Data de lansare: 16.09.2020
Termenul limită: 15.01.2021, ora 14:30

Bugetul: 3.550.000 de Euro, astfel:
3.017.500 Euro (85%) - nerambursabili
532.500 Euro (15%) - cofinanțare națională (bugetul de stat)

700.000 Euro - minim
Valoarea grantului pe proiect:
900.000 Euro - maxim
Rata de grant nerambursabilă: 90 - 100%

„Restaurarea zonelor umede și a turbăriilor“
APEL DESCHIS (2)
Obiectiv: restaurarea a 45 de zone umede și turbării situate în patru regiuni:
Regiunea de Nord-Est 1 (jud. Suceava),
Regiunea de Nord-Est 2 (jud. Botoșani și Suceava),
Regiunea Centru (jud. Covasna și Harghita),
Regiunea Nord-Vest (jud. Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Mureș și Buzău)
care acoperă o suprafața totală de 11,22 km2.
Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială,
precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în România,
conform prevederilor cap.6.1. din Ghidul solicitantului.
http://www.mmediu.ro/categorie/ghiduri-apeluri-deschise/204

„Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare
la schimbările climatice în municipalităţi“ (Schemă de granturi mici) (1)
Se vor finanța maxim 8 proiecte care vor viza elaborarea planurilor de măsuri de
atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități
Buget: 1.000.000 Euro, astfel:
850.000 Euro (85%) - nerambursabili
150.000 Euro (15%) – cofinanțare națională (bugetul de stat)

Valoare minimă proiect:
100.000 Euro

Valoare maximă proiect:
125.000 Euro

Rată maximă grant: 100%
din costurile totale
eligibile ale proeictului

Beneficiari: instituții publice cu atribuții în protecția mediului și/sau protecția naturii (Consilii Județene,
Consilii Locale/municipalități) - în parteneriat cu ONG-uri/IMM-uri/instituții de cercetare/instituții de
învățământ din România și/sau Statele Donatoare – Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

„Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare
la schimbările climatice în municipalităţi“ (Schemă de granturi mici) (2)
Activități eligibile (exemple):


Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice;



Elaborarea unor studii de impact și scenarii climatice pentru zonele urbane mari;



Elaborarea unor studii în vederea identificării zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice (insule
de căldură, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din
puncte specifice);



Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană: acoperișuri verzi, fațade verzi, coridoarele verzi,
plantarea copacilor în parcări și de-a lungul drumurilor, grădini urbane sau grădini instituționale care
servesc în principal scopuri educaționale, terapeutice sau sociale în spitale și școli etc;



Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie interesati, pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și
regional;



Elaborarea unor studii privind identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate
scăzută de drenare a apelor pluviale;



Realizarea de studii de fezabilitate privind amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau de
telecomunicații etc.

„Implementarea planurilor de atenuare și adaptare
la schimbările climatice în municipalități“
Se vor finanţa 4 proiecte care vizează implementarea planurilor de atenuare din 4
municipalităţi selectate din cele 8 finanțate prin Schema de Granturi Mici.
Buget: 7.450.000 Euro, astfel:
6.332.500 Euro (85%) - nerambursabili
1.117.500 Euro (15%) – cofinanțare națională (bugetul de stat)

Valoare minimă proiect:
800.000 Euro

Valoare maximă proiect:
2.000.000 Euro

Rată maximă grant: 100% din
costurile totale eligibile ale
proiectului

Aplicanți eligibili: autorități locale sau regionale (municipii/consilii județene).

„Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase
în depozite municipale“
Se vor finanţa proiecte care vizează îmbunătățirea capacității de management şi a abordării
riscurilor generate de substanțele periculoase prin reducerea contaminării cu substanțe
periculoase din depozitele temporare de deșeuri.
Buget: 5.000.000 euro, astfel:
4.250.000 Euro (85%) - nerambursabili
750.000 Euro (15%) – cofinanțare națională (bugetul de stat)

Solicitanți eligibili (Promotori de Proiect): autorități locale sau regionale (municipii/consilii județene).
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele
Donatoare.

Parteneri eligibili: entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizații
neguvernamentale care au calitatea de persoane juridice, fie în statele Donatoare, fie în România.

Proiect predefinit: „Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și
integrare US” – LAKI III“

Proiect implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în
parteneriat cu Norwegian Mapping Authority (Autoritatea Norvegiană de Cartografie) și
Registers Iceland.
Buget: 5.000.000 euro, astfel:
4.250.000 Euro (85%) - nerambursabili
750.000 Euro (15%) – cofinanțare națională (bugetul de stat)
Obiectiv: îmbunătățirea informațiilor geografice pentru factorii de decizie în vederea implementării și
dezvoltării politicilor de mediu prin:
- producerea unui model digital pentru o suprafață de 50 km²;
- întărirea capacității profesionale a 100 de experți din instituții cu atribuții în domeniul mediului;
- îmbunătățirea accesului publicului larg la informații geografice prin intermediul internetului.

Marisanda PÎRÎIANU, director
Direcția Accesare Fonduri Externe – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Manager Program RO-Mediu
Tel: 0756.089.972
E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro
Site MMAP: www.mmediu.ro

