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DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1 (DMI 1) Energie eficienta si durabila

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1 (DMI 1) Energie eficienta si durabila (imbunatatirea
eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului) se
incadreaza in Axa 4 - Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii
schimbarilor climatice
OPERATIUNEA A - Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi
din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei
energetice

OBIECTIV: cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie;

Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara
cresterea populatiei active ocupate in agricultura.

Beneficiarii eligibili sunt:
 Intreprinderile mari;
 Intreprinderile mici si mijlocii
din sectorul industrial
ATENTIE:
CRF aferenta proiectului de eficienta energetica la intreprinderi din sectorul industrial va fi
corespunzatoare unui singur proiect, respectiv unui singur proiect de cogenerare de inalta eficienta, sau
unui proiect de eficienta energetica. Codurile CAEN pentru activitatile eligibile si neeligibile sunt
prevazute in Anexa 1 Sectoare eligibile-Coduri CAEN.
Activitati eligibile:





Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei
economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer,
pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare,
schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al
consumului de energie si altele);
Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea
centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica.
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Alte activitati decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul justifica faptul ca
sunt absolut necesare in vederea atingerii obiectivului proiectului si in conformitate cu obiectivele
operatiunii 4.1.a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE.

Alocare financiara:
- 70%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii
este de 60% pentru intreprinderi mici si microintreprinderi ;
- 60%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii
este de 50% pentru intreprinderi mijlocii;
- 50%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii
este de 40% pentru intreprinderi mari;
!!!!!Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 400 milioane lei.

Valoare proiect:
Valoarea maxima a finantarii acordate in cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 40 milioane
lei, cu exceptia masurii de cogenerare de inalta eficienta, unde limita maxima este de 80 milioane lei.
Valoarea maxima a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 50.000.000 Euro echivalent
in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).
Punctaj minim necesar = 50 pct
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