Granturi pentru IMM-uri, întreprinderi mari și autorități
publice
În ședința de guvern din data de 15 iulie, Executivul a adoptat două ordonanțe de urgență prin care se reglementează noi
măsuri care vizează reducerea consumurilor energetice și o mai bună utilizare a surselor regenerabile de energie de către
IMM-uri și întreprinderi mari.
Astfel, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional
Infrastructură Mare se alocă un buget de 500 milioane euro pentru ﬁnanțarea investițiilor în măsuri de eﬁciență
energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri.
Granturile ce vor ﬁ acordate acestei categorii de beneﬁciari au valoarea minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de
500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.
„Prin măsurile adoptate astăzi (n.r. 15 iulie), IMM-urile vor putea
accesa granturi pentru două tipuri de investiții: o primă categorie
vizează reabilitarea termică a clădirilor industriale, pentru a
gestiona costurile de funcționare și costurile cu activitatea
curentă, iar cea de-a doua este destinată producerii de energie
verde. Sunt peste 1 800 de potențiali beneﬁciari ai acestor
granturi și ne-am propus ca, cel mai probabil în luna septembrie,
să lansăm oﬁcial apelul, astfel încât banii să poată ﬁ accesați”, a
declarat ministrul Marcel Boloș.

Actul normativ adoptat la data de 15 iulie de Executiv stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneﬁciarii și
cheltuielile eligibile pentru ﬁecare tip de investiție. De asemenea, se precizează că sistemele informatice utilizate pentru
depunerea documentațiilor sunt IMM Recover (pentru depunerea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor) și
MySMIS2014-2020 (pentru încărcarea cererii de ﬁnanțare și a documentelor suport necesare implementării tehnice și
ﬁnanciare a proiectului).
La aceeași dată, a fost aprobată o ordonanță de urgență prin care a IMM-urile din industria alimentară și a construcțiilor vor
putea contracta granturi de investiții necesare retehnologizării în valoare de 300 milioane euro, din Programul
Operațional Competitivitate. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 și 500.000 de euro, iar numărul estimat de
beneﬁciari este de peste 2.000.
Totodată, se precizează că autoritățile locale au acces la ﬁnanțare europeană pentru investiții în producerea de energie din
surse regenerabile, bugetul alocat acestui tip de investiții ﬁind de 500 milioane euro prin Programul Operațional
Infrastructură Mare. Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu
de energie al autorităților publice locale au valoarea minimă de 500.000 euro și valoarea maximă de 5.000.000 euro.
Conform sursei citate, granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se
acordă pe beneﬁciar și proiect, sub formă de ajutor de stat, și au valoarea minimă de 5.000.000 euro și valoarea maximă de
15.000.000 euro.
„Primăriile vor putea să acceseze fonduri europene pentru gestionarea costurilor cu serviciile publice în domeniul educației,
sănătății, inclusiv alimentarea cu energie termică a populației, iluminatul public sau transportul public de călători. Măsurile
vizează independența energetică pentru autoritățile publice locale, astfel încât costurile cu utilitățile să poată ﬁ gestionate
eﬁcient”, a explicat ministrul Marcel Boloș.
De precizat că actul normativ amintit stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneﬁciarii pentru a accesa
ﬁnanțarea, tipurile de cheltuieli eligibile precum și criteriile de selecție la ﬁnanțare a proiectelor de investiții în producția de
energie verde. (C.Ș.)

