ANEXA 3: Reguli și condiții privind eligibilitatea costurilor investiției, contribuției
proprii și a structurii bugetului proiectului

1.

Dispoziții generale

Costurire eligibile reprezintă costurile necesare pentru implementarea proiectului, care for fi specificate în
Contractul de grant în baza datelor prezentate la Fond de către Solicitantul de finanțare și aprobate de către
Consiliul de administrare al Fondului.
Costurile eligibile vor include toate costurile aferente implementării complete și calitative a măsurilor eligibile în
cadrul prezentului Apel de propuneri de proiect și reflectate în Anexa 2 la prezentul Apel. În acest sens, sunt
eligibile următoarele categorii de costuri:


Categoria A: Costuri pentru implementarea măsurilor eligibile principale de EE/SER descrise în
Anexa 2 la prezentul Apel. Acestea includ costurile pentru implementarea principalelor intervenții de
EE/SER. De asemenea, acestea pot include toate costurile aferente lucrărilor de pregătire și finisare,
care sunt necesare de efectuat pentru a implementa completamente măsurile de EE/SER.



Categoria B: Costuri pentru implementarea lucrărilor auxiliare de renovare energetică eligibile,
aferente măsurii principale de EE/SER descrise în Anexa 2 la prezentul Apel.



Categoria C: Costuri pentru implementarea măsurilor de management energetic descrise în Anexa 2
la prezentul Apel.

Suplimentar la cele menționate mai sus, este de asemenea eligibilă și categoria ce urmează:


Categoria D: costuri aferente asistenței tehnice, care pot include costurile pentru elaborarea
Raportului de audit energetic și/sau a Studiului de fezabilitate, Studiului de expertiză tehnică, asistenței
tehnice pentru organizarea licitațiilor de achiziții, costurile de proiectare și supraveghere tehnică,
costurile pentru obținerea certificatelor și autorizațiilor necesare, alte costuri justificate de asistență
tehnică pentru suportul beneficiarului în perioadă de achiziții și implementare a lucrărilor.

Costul total al proiectului este suma costurilor din categoriile A, B, C și D.
În cadrul prezentului Apel, sumele aferente TVA nu vor fi incluse în costul proiectului.
Toate celelalte condiții aplicabile prezentului Apel sînt descrise în Capitolul D a acestuia.

2.

Contribuția proprie a beneficiarului proiectului

Precum este specificat în prezentul Apel, Fondul va contribui cu maxim 30% din costul total al proiectului (fără
TVA). Diferența va fi acoperită de către Solicitant.
Contribuția în natură a Solicitantului nu este acceptată. Costurile aferente personalului permanent al
Solicitantului, costurile de utilizare a spațiilor Solicitantului, precum și alte costuri administrative nu sunt costuri
eligibile ale proiectului și, prin urmare, nu pot fi considerate contribuție proprie.

3.

Condițiile de eligibilitate ale costurilor proiectului

Pentru a asigura direcționarea părții majore fondurilor disponibile în măsurile principale de EE/SER și pentru a
minimiza posibilitatea de a admite supracheltuieli pentru lucrările auxiliare sau asistența tehnică, au fost
stabilite anumite restricții în privința structurii bugetului proiectului.
În cadrul acestui Apel, costul eligibil total al proiectului trebuie să fie structurat în conformitate cu următoarele
plafoane:

Categorie de cheltuieli

% din costul total al proiectului

A. Costuri de bază aferente proiectelor EE şi SER

> 65%

B. Costuri aferente măsurilor de renovare

< 30%

C. Costuri aferente implementării și perfecționării
sistemului de management energetic

< 5%

D. Costuri aferente asistenţei tehnice

< 8%

Restricțiile de mai sus se vor aplica la calcularea contribuției financiare de către Fond. Costurile suplimentare
pentru fiecare categorie B, C și D, care depășesc limitele definite în tabelul de mai sus sunt acceptabile, numai
în cazul în care acestea vor fi acoperite de către solicitant (prin majorarea contribuției proprii în modul
corespunzător).

