București, 17.09.2020

COMUNICAT DE PRESĂ
MMAP a lansat primele două apeluri de propuneri în cadrul Programului RO-Mediu
finanțat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 (Granturi SEE)

Miercuri, 16.09.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program
pentru Granturile SEE 2014-2021, Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme
(RO-Mediu)”, a lansat primele două apeluri pentru propuneri de proiecte /aplicații.
1. Apel pentru propuneri de proiecte pentru ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”, cu un buget
disponibil de 3.550.000 de Euro. Valoarea grantului solicitat per proiect se încadrează între 700.000
Euro - valoare minimă și 900.000 Euro - valoare maximă. Termen limită pentru depunerea
propunerilor: 15 ianuarie 2021, ora 14:30.
2. Apel pentru propuneri de aplicații în cadrul ”Fondului pentru Relații Bilaterale”. Pentru acest
apel, bugetul disponibil este de 50.000 euro, cu o rată de grant nerambursabilă de 100% din
costurile eligibile. Propunerile de ințiative bilaterale vor fi evaluate în ordine cronologică, în
funcție de data de înregistrare, până la epuizarea fondurilor dedicate acestui apel.
Ghidurile solicitanților pentru cele două apeluri, documentele suport și datele de contact sunt
disponibile pe website-ul dedicat, la adresa:
http://www.mmediu.ro/categorie/ghiduri-apeluri-deschise/204.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
1. Prin Apelul pentru propuneri de proiecte pentru ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor” vor fi
finanțate proiecte care au ca rezultat îmbunătățirea stării mediului în zone umede și turbării
afectate de desecarea antropică și/sau naturală.
În cadrul acestui apel se vor finanța maxim 4 proiecte, care vor viza restaurarea unui număr total de
45 de zone umede și turbării situate în patru regiuni, respectiv Regiunea de Nord-Est 1 (județul
Suceava), Regiunea de Nord-Est 2 (Botoșani și Suceava), Regiunea Centru (județele Covasna și
Harghita), și Regiunea Nord - Vest (județele Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Mureș și Buzău),
care acoperă o suprafața totală de 11,22 km2.
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Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele depuse vor viza exclusiv lucrări de restaurarea a celor
45 de zone umede/turbării selectate.
Beneficiar eligibil în cadrul apelului poate fi 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.
Cererea de finanțare, însoțită de o scrisoare de înaintare datată și înregistrată în cadrul
instituției/entității Solicitantului, va fi depusă la Operatorul de Program, în limbile română și engleză,
câte un exemplar în format letric (în plic sigilat) și o copie electronică (format pdf. pe CD / DVD etc.).
2. Apelul pentru propuneri de aplicații în cadrul ”Fondului pentru Relații Bilaterale” sprijină
potențialii beneficiari în identificarea partenerilor pentru dezvoltarea de proiecte în comun cu
entități din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în cadrul Programului RO-Mediu.
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), pot fi beneficiari eligibili ai acestui apel, dacă
îndeplinesc condițiile:
 sunt entități înregistrate ca persoane juridice în România sau în unul din Statele Donatoare;
 pot desfășura activități în domeniile de interes ale programului RO-Mediu;
 se încadrează în une din categoriile menționate.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, atât pentru aplicanții din România cât și pentru cei din Statele
Donatoare, costurile de deplasare acordate ca sumă forfetară. Sumele forfetare pentru deplasare
includ costurile legate de 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).
Aplicațiile se depun în limba română şi în limba engleză pentru aplicanții din România și în limba
engleză pentru aplicanții din Statele Donatoare. Dosarul cu aplicația se transmite electronic, scanat
în format pdf, cu dimensiunea de maxim 10 MB, la adresa de e-mail see2014-2021@mmediu.ro și în cc
la daniela.covalinschi@mmediu.ro cu solicitarea confirmării de primire. Toate documentele ce
depășesc această dimensiune se transmit folosind aplicația “wetransfer” cu subiect “aplicație de
finanțare ....(numele aplicantului)”. Data depunerii aplicației va fi considerată data confirmării de
primire cu număr de înregistrare de la Operatorul de Program. Dacă aplicantul nu primește numărul
de înregistrare, acesta are obligația de a contacta Operatorul de Program.

DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE
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