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Eficiența energetică – prioritate în politicile publice
europene şi naţionale
•
•

•

•

Strategia Europa 2020 – obiectiv privind creşterea cu 20% a eficienţei
energetice până în 2020;
Regulamentele comunitare în privința utilizării fondurilor europene
structurale și de investiții în perioada 2014-2020 – Obiectivul Tematic
(OT) 4 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon în toate sectoarele;
Regulamentul FEDR – obligă statele membre să aloce fonduri OT 4 pe
categorii de regiuni, după cum urmează:
– cel puțin 20% din resursele FEDR la nivel național pentru regiunile mai
dezvoltate;
– cel puțin 15% din resursele FEDR la nivel național pentru regiunile de
tranziţie;
– cel puțin 12 % din resursele totale ale FEDR la nivel național pentru
regiunile mai puţin dezvoltate;
Acordul de Parteneriat – 3,2 miliarde Euro din FEDR alocate OT 4.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa prioritară (AP)

Activități

Buget total
(Mil. Euro)

Beneficiari

AP 1 ‐ Transfer tehnologic

crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entităților de ITT,

206,51

IMM, APL, ONG

AP 2 – Competitivitate IMM

construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM‐urilor, inclusiv dotare cu
active corporale şi necorporale;

877,11

IMM

AP 3 – Sprijinirea
tranziției către o
economie cu emisii
scăzute de carbon

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv
Investiții în iluminatul public;

AP 5 – Regenerare urbană și
patrimoniu cultural

APL, APC

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

1187,28

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

1126,41

revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
AP 4 – Dezvoltare urbană

1187,28

125,15

APL, (reședinte de
județ)

clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice,
scuaruri, părculețe, etc. străzi urbane și utilități de bază la scară mică.

58,82

infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice).

76,47

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural

326,97

regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate,
etc).

139,53

APL, APC, ONG,
Unități de cult

1068,36

APL

118,89

APL
APL, Furnizori de
servicii sociale
acreditați

AP 6 – Infrastructură de
transport rutier

modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă
cu reteaua TEN T

AP 7 – Valorificarea
potențialului turistic

dezvoltarea infrastructurii turismului balnear

AP 8 – Infrastructură sanitară
și socială

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate

638,30

reabilitare/ modernizare infrastructură socială

125,15

AP 9 – Comunități
marginalizate (CLLD)

Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale, locuinţe sociale,
activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat

101,41

APL, IMM, ONG,
unități de cult, etc

AP 10 – Infrastructura
educațională

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație

352,19

APL, Universități

AP 11 – Cadastru

Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; Servicii
îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

312,89

ANCPI

AP 12 – Asistență tehnică

Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri)

221,28

AMPOR, OIPOR

Total POR

8.250,03

Prioritatea de investiție 3.1. – eficiență energetică în clădiri
rezidențiale și publice, precum şi iluminat public
•

Valoare alocată – 1.187,28 mil euro (FEDR și contribuție națională)

•

Tipuri de activități:
– Operațiunea A - Clădiri rezidențiale: anveloparea clădirii, inclusiv
consolidare, reabilitarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic,
modernizarea sistemului de încălzire, etc.
– Operațiunea B - Clădiri publice: anveloparea clădirii, inclusiv consolidare,
modernizare sursă de energie, instalații de transport apă caldă menajeră,
sisteme de ventilare și climatizare, achiziționare sisteme de management
energetic, etc.
– Operațiune C - Iluminat public: extinderea/ reîntregirea sistemului de
iluminat public, reabilitarea instalațiilor electrice (stâlpi, rețele), înlocuire
lămpi cu eficiență energetică ridicată (ex. LED) etc.

•

Potențiali beneficiari:
– autorități publice centrale (clădiri publice) și locale (clădirile publice, clădiri
rezidențiale și iluminat public)

Prioritatea de investiție 3.1. – eficiență energetică în clădiri
rezidențiale și publice, precum şi iluminat public
•

Condiție de eligibilitate - existența unor documente strategice
specifice la nivel local:
– strategii locale în domeniul energiei (ex. PAED, strategii de reducere a CO2, alte
documente strategice care prevăd investiții ale măsurilor de eficiență energetică).

•

Prioritizarea anumitor tipuri de investiții:
– clădiri cu funcții sociale (ex. spitale, infrastructură educațională etc.).

•

Încurajarea unei abordări integrate și complementare:
– Prioritizarea proiectelor implementate în orașe în care sunt finanțate investiții în
termoficare (POIM, programul național, alte surse);
– Prioritizarea proiectelor complementare la nivelul Axei Prioritare 3 (prioritățile de
investiții 3.1 și 3.2);
– Prioritizarea proiectelelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană finanțabilă în cadrul Axei Prioritarere 4 POR – dezvoltare urbană durabilă;

•

Proiectele au ca obiectiv reducerea consumului de energie:
– Măsuri de creștere a eficienței energetice;
– Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Stadiul pregătirii Ghidurilor Solicitantului
•

Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale:
– Ghidul Solicitantului a fost supus procesului de consultare publică pe parcursul
anului 2015, începând cu data de 24 august 2015 (www.inforegio.ro);
– Apelul de proiecte a fost lansat în data de 15 martie 2016:
•
•

•

Începere depunere de proiecte: 16.05.2016
Închidere depunere de proiecte: 16.11.2016

Operațiunea B - Clădiri publice:
– o primă variantă de lucru a Ghidului Solicitantului a fost elaborată la nivelul
AMPOR;
– conform calendarului intern de lansare, Ghidul Solicitantului pentru această
operaţiune va fi supus consultării publice în semestrul I;

•

Operațiune C - Iluminat public:
– o primă variantă de lucru a Ghidului Solicitantului este în curs de elaborare la
nivelul AMPOR;
– conform calendarului intern de lansare, Ghidul Solicitantului pentru această
operaţiune va fi supus consultării publice în semestrul I.

Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale
•

Obiectiv: creşterea eficienţei energetice în blocurile de locuinţe
multifamiliale.
 Atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire sub:
 90 kWh/m2/an pentru zonele climatice I – II;
 100 kWh/m2/an pentru zonele climatice III – V.

•

Clădiri eligibile: Blocuri de locuinţe construite în perioada 1950-1990,
cu regim minim de înălţime P+2.
 Nu sunt eligibile:
 blocurile de locuinţe încadrate în clasa I de risc seismic;
 blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
 blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea
unei UAT;

 Beneficiari eligibili: unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban,
inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti;

Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale
•

Categorii eligibile de lucrări:
 Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale:
 lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
 instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile, etc;

 Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului.

•

Ratele de co-finanţare a cheltuielilor eligibile:
 60% - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat
 40% - Unitatea administrativ-teritorială (15%) şi Asociaţia de proprietari
(25%)

•

Valorile minime şi maxime ale proiectelor:
 Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
 Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro
 O cerere de finanţare poate include un număr maxim de 10 blocuri de locuinţe.
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