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AFM prelungeste pâna pe 11 octombrie sesiunea de înscriere în programul destinat
instalarii de statii de încarcare a autovehiculelor electrice
Sesiunea de depunere a dosarelor de finantare în cadrul Programului pentru instalarea statiilor de
reîncarcare pentru vehicule electrice în municipiile resedinte de judet se prelungeste pâna la data de 11
octombrie 2019, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).
Potrivit sursei citate, obiectivul Programului îl reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electrica, iar solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale resedinte de judet si Municipiul
Bucuresti, suma alocata sesiunii de finantare fiind de 92 milioane lei.
Finantarea se acorda în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile si în limita sumelor maxime ce pot fi
acordate pentru fiecare solicitant. În acelasi timp, sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant sunt
stabilite în functie de numarul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, acestea
fiind publicate pe site-ul AFM.
Suma maxima finantata de AFM pentru instalarea unei statii de reîncarcare este de 190.000 lei, valoare ce
reprezinta 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.
Guvernul a aprobat, în sedinta din data de 12 iunie, un buget de 250 de milioane de lei pentru o schema de ajutor
de stat pentru constructia, pe autostrazi, drumuri nationale si europene, a instalatiilor de alimentare pentru
autovehicule electrice, din care 92 de milioane de lei pentru acest an.
Schema se adreseaza unui numar de 600 potentiali beneficiari, cu un numar mediu anual de 86 de beneficiari.
Beneficiarii masurii de finantare sunt operatorii economici, ce activeaza în toate sectoarele/domeniile de activitate.
În ceea ce priveste durata schemei de ajutor de stat, aceasta va fi aplicata pâna la 31 decembrie 2025, perioada în
care pot fi selectati beneficiarii si în care se pot semna contractele de finantare nerambursabila, platile în cadrul
contractelor semnate urmând a se efectua pâna la 31 decembrie 2027.
Fiecare instalatie va avea doua puncte de încarcare, cu o putere de peste 50 kw/punct.
Infrastructura de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica se va amplasa pe autostrazi, drumuri nationale si
europene, la o distanta de circa 100 km una de cealalta.
Aceasta schema de ajutor de stat va fi administrata de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), iar aprobarea
Ghidului de finantare a programului se face prin Ordin al sefului autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului.
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