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PORTALUL EUROPEAN PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII
Un loc de întâlnire pentru promotorii de proiecte și pentru investitori

Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI1) este un nou portal web care le permite 
promotorilor de proiecte din UE - din sectorul public sau privat - să ia legătura cu potențiali investitori 
din întreaga lume.

Portalul este pus la dispoziție și găzduit de Comisia Europeană și face parte din inițiativa privind 
Planul de investiții pentru Europa care vizează mobilizarea investițiilor, favorizarea creșterii 
economice și crearea de locuri de muncă în întreaga UE.

• PEPI a fost creat pentru a răspunde dorinței 
investitorilor de a avea acces, prin intermediul 
unei platforme centrale de informare, la mai multe 
posibilități de investiții în UE.

• Portalul a fost lansat în iunie 2016. Oferă criterii 
avansate de căutare și de filtrare, permițându-le 
investitorilor să identifice ușor proiectele în funcție 
de propriile lor preferințe. În curând, portalul va 
oferi, de asemenea, posibilitatea de înregistrare 
gratuită și de „abonare” la actualizările referitoare 
la proiecte.

• Portalul va spori vizibilitatea proiectelor din 
UE în rândurile unei largi rețele de investitori 
internaționali, prezentându-le într-o formă 
structurată și armonizată.

Pentru a fi publicat pe portal, un proiect trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:

• să aibă costuri totale de cel puțin 5 milioane EUR
• să se deruleze într-unul din sectoarele economice 

prestabilite, cu valoare adăugată ridicată
• să fie programat să înceapă în termen de 3 ani de 

la data publicării (sau să fi început deja)
• să fie promovat de o entitate juridică publică sau 

privată stabilită într-un stat membru al UE
• să fie compatibil cu toată legislația 

UE și națională aplicabilă.

PROIECTUL MEU VA FI ELIGIBIL?ÎN CE MĂSURĂ VĂ POATE FI UTIL ACEST PORTAL?

 

 

ec.europa.eu/eipp
CUM ÎMI POT ÎNREGISTRA PROIECTUL? 

Pentru a publica un proiect de investiții, accesați site-ul ec.europa.eu/eipp, faceți clic pe 
linkul „Adăugarea proiectului dumneavoastră” și urmați instrucțiunile.
Promotorii de proiecte din sectorul privat trebuie să achite o taxă de 100 EUR pentru 
fiecare proiect publicat, cu excepția cazului în care proiectele lor sunt sprijinite de o 
autoritate publică dintr-un stat membru al UE (inclusiv autorități regionale și naționale).

Promotorii de proiecte din sectorul public sunt scutiți de taxa de depunere a proiectului.

1PEPI este un instrument care vizează facilitarea finanțării de proiecte. Finanțarea nu poate fi garantată pentru niciun proiect 
depus. În același timp, depunerea unui proiect nu impune nicio obligație juridică, în contextul PEPI, pentru persoana care de-
pune proiectul. Proiectele depuse prin intermediul PEPI nu vor fi tratate ca cereri de finanțare în cadrul FEIS sau al altor instru-
mente ale UE/BEI. Publicarea unui proiect poate fi refuzată din motive juridice, din motive legate de reputație sau din alte motive.
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DOMENIILE RELEVANTE CARE FAC OBIECTUL PEPI:

PORTALUL EUROPEAN PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII
Dă viață proiectelor de investiții

CUNOAȘTERE ȘI ECONOMIE DIGITALĂ

Cercetare, dezvoltare, inovare
Infrastructuri TIC, inclusiv în bandă largă
Alte domenii digitale, inclusiv conținut și servicii

UNIUNEA ENERGIEI

Producția de energie din surse regenerabile
Producția de energie din surse convenționale
Eficiența energetică
Infrastructura de energie electrică
Infrastructura de gaze naturale
Extracția și rafinarea carburanților
Cercetarea și dezvoltarea în domeniul energiei

TRANSPORTURI

Rețeaua transeuropeană
Noduri multimodale
Proiecte de mobilitate urbană
Noile tehnologii și ecologizarea transporturilor
Vehicule și sisteme de transport

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI ALTELE

Capital uman, educație și formare
Sănătate
Industriile culturale și creative
Turism
Infrastructură socială, economia socială și solidară

RESURSE ȘI MEDIU

Resurse naturale
Agricultură și dezvoltare rurală, silvicultură și
bioeconomie
Eficiența resurselor și protecția mediului,
inclusiv economia albastră
Schimbări climatice

IMM-URI ȘI ÎNTREPRINDERI CU CAPITALIZARE MEDIE

ec.europa.eu/eipp

http://ec.europa.eu/eipp

