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ANEXA II 

 

Domeniile eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții 

 

Operațiunile financiare și de investiții se pot încadra într-unul sau mai multe dintre domeniile 

de mai jos. 

 

1. Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, 

inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, și cu angajamentele asumate în 

cadrul Agendei 2030 și al Acordului de la Paris, în special prin: 

(a) extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse 

regenerabile curată și sustenabilă;  

(b) eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit 

asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea 

clădirilor); 

(c) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice și transformarea acestora 

în infrastructuri inteligente (la nivelul transportului și distribuției, precum și la 

cel al tehnologiilor de stocare); 

(d) producerea și furnizarea de combustibili sintetici provenind din surse 

regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; 

combustibili alternativi;  

(e) infrastructurile de captare și stocare a carbonului. 

 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile, precum și a unor echipamente 

și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu 

angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin: 

(a) proiecte de sprijinire a infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor sale urbane, 

a porturilor maritime și interioare, a terminalelor multimodale și a conexiunilor 

acestora cu rețelele principale; 

(b) proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă (având drept obiect 

modurile de transport urban cu emisii scăzute, accesibilitatea, poluarea aerului 

și zgomotul, consumul de energie și accidentele); 

(c) sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul 

transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii 

scăzute; 

(d) infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, precum și porturile maritime; 

(e) infrastructura pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructura pentru 

încărcare cu energie electrică. 

 

3. Mediu și resurse, în special prin: 
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(a) infrastructura din domeniul apei, inclusiv infrastructura de furnizare a apei și 

de salubritate, precum și infrastructura din zonele de coastă și alte infrastructuri 

ecologice având legătură cu apa; 

(b) infrastructura de gestionare a deșeurilor; 

(c) proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al 

tehnologiilor curate; 

(d) consolidarea și restaurarea sistemelor ecologice și a serviciilor aferente; 

(e) dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă; 

(f) acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, inclusiv reducerea riscului de 

dezastre produse de pericole naturale; 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de 

viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime 

principale și secundare; 

(h) decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea 

substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea pe scară largă a unor 

tehnologii inovatoare cu consum scăzut de energie și implementarea acestora. 

 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte 

care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare. 

 

5. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în special prin: 

(a) cercetare, inclusiv infrastructurile de cercetare și sprijinul acordat mediului 

academic, precum și proiectele inovatoare care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor [Orizont Europa]; 

(b) proiectele corporative; 

(c) proiecte și programe demonstrative, precum și utilizarea infrastructurilor, 

tehnologiilor și proceselor conexe; 

(d) proiecte de colaborare între mediul academic și industrie; 

(e) transferul de cunoștințe și tehnologie; 

(f) noi produse medicale eficace, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive 

medicale și produse medicinale terapeutice avansate. 

 

6. Dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor și serviciilor digitale, în special prin: 

(a) inteligența artificială; 

(b) infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor; 

(c) internetul obiectelor; 

(d) blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite; 

(e) competențe digitale avansate; 
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(f) alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea 

industriei din Uniune. 

 

7. Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 3 000 de angajați, cu un 

accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special 

prin: 

(a) punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții; 

(b) furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de 

extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele 

inovatoare și durabile; 

 

8. Sectoarele culturale și creative; media, sectorul audiovizual și jurnalismul. 

 

9. Turismul. 

 

10. Agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura sustenabile și alte elemente ale 

bioeconomiei sustenabile în sens mai larg. 

 

11. Investițiile sociale, inclusiv cele care sprijină punerea în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale, în special prin: 

(a) microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale și economia socială; 

(b) cererea și oferta de competențe; 

(c) educație, formare și servicii conexe;  

(d) infrastructura socială, în special 

(i) educație și formare, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

structuri educaționale, centre de cazare și echipamente pentru studenți; 

(ii) locuințe sociale; 

(iii) asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, spitale, 

asistență medicală primară, servicii la domiciliu și îngrijire acordată la nivelul 

comunității; 

(e) inovare socială, inclusiv soluții și scheme sociale inovatoare vizând 

promovarea impactului și a rezultatelor sociale în domeniile menționate la 

prezentul punct; 

(f) activități culturale cu un obiectiv social; 

(g) integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe; 

(h) soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv servicii de sănătate și noi 

modele de îngrijire; 

(i) incluziunea și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap. 
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12. Dezvoltarea industriei de apărare, prin care este sporită autonomia strategică a 

Uniunii, în special prin sprijinul acordat pentru: 

(a) lanțul de aprovizionare din industria de apărare a Uniunii, în special prin 

sprijinul financiar acordat IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie; 

(b) întreprinderi care participă la proiecte inovatoare revoluționare în sectorul 

apărării și în cel al tehnologiilor dublă utilizare strâns legate; 

(c) lanțul de aprovizionare pentru sectorul apărării realizate cu participarea la 

proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare din domeniul apărării, inclusiv 

la proiecte sprijinite prin Fondul european de apărare; 

(d) cercetare în domeniul apărării și infrastructura de apărare. 

 

13. Spațiu, în special prin dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu obiectivele 

strategiei spațiale: 

(a) de a maximiza beneficiile pentru societatea și economia din Uniune; 

(b) de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând 

în special vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare; 

(c) de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial; 

(d) de a promova autonomia Uniunii, pentru un acces sigur în spațiu, inclusiv prin 

aspectele cu dublă utilizare. 
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