Notă
privind informaţii de interes pentru mediul de afaceri din România

I.

Implementarea Pachetului de proiecte prioritare în domeniul
energiei
• Comisia Europeană va lansa un apel de proiecte (call for
proposals) în jurul datei de 15 mai 2009, pentru suma de 5 mld.
Euro, vizând inclusiv proiectele incluse în lista anexată
Regulamentului privind asistenţa financiară acordată proiectelor
în domeniul energiei.
• În luna iunie a.c., va fi organizată o sesiune de informare de
către Comisia Europeană pentru clarificarea apelului de
propuneri.
• Din totalul sumei de 5 mld. Euro, 80 mil. Euro vor fi destinate
echipamentelor şi infrastructurii care permite inversarea
fluxurilor de gaz. Pentru aceste proiecte vor fi avute în vedere
criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul ce urmează
a fi adoptat. Alocarea nu este distinctă pentru fiecare stat
membru, ci se vor selecta proiectele care îndeplinesc criteriile
de eligibilitate. Punctajul acordat proiectelor diferă şi în funcţie
de impactul pozitiv din perspectiva UE.
• Nu se vor finanţa depăşiri de cost, acestea trebuind să fie
acoperite în întregime de companiile implicate în proiecte sau
de statele membre.
• Nu sunt considerate ajutor de stat, în cazul în care sunt
implicate şi fonduri publice din statele membre. Dacă în
proiecte sunt implicate mai multe state, se face o singură
aplicaţie comună companiilor implicate, cu sprijinul statelor
membre respective.
• Realocarea finanţării neutilizate din cele 3, 98 mld. Euro, se va
face pentru proiecte în domeniul eficienţei energetice şi
utilizării energiilor regenerabile. Ea va avea loc în baza unei

evaluări pe care Comisia Europeană o va prezenta până la 31
martie 2010. Până la acea dată, va fi stabilit care dintre
proiectele din lista anexă la Regulamentul în domeniul energiei
nu vor putea fi finanţate.
• Comisia Europeană şi-a exprimat intenţia ca până în decembrie
2009 să fie încheiate contractele de finanţare, ceea ce va face
posibil ca până în martie 2010 să fie cunoscute proiectele pentru
care nu poate fi alocată finanţarea.
• Proiectele trebuie să poată fi implementate imediat, având deci
studiul de fezabilitate realizat. Nivelul prefinanţării nu s-a
stabilit încă, dar ar putea fi vorba de circa 30% din valoarea
alocată (ca la TEN-E) sau chiar mai mult. Sunt eligibile
cheltuielile de după intrarea în vigoare a Regulamentului.
II. Sugestii
• Promotorilor de proiecte li se recomandă de către Comisia
Europeană să ia legătura cu aceasta, în vederea pregătirii
propunerilor pe care le vor înainta. De asemenea, este necesară
analizarea şi pregătirea proiectelor care ar putea fi incluse în
cele 80 mil. Euro destinaţi infrastructurii şi echipamentelor care
permit inversarea fluxurilor de gaz în cazul întreruperii
aprovizionării gazului.
• A fost sugerată consultarea chestionarului, a modelului de
decizie şi a formularului de înaintare de la TEN-E-2009 call for
proposals, deoarece documentele care se vor propune vor fi
asemănătoare cu cele utilizate în cazul TEN-E.
• Acestea
pot
fi
accesate
pe
site-ul:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2009_04_24_te
n_e_en.htm.

