CALENDAR LANSĂRI AXĂ PRIORITARĂ 1
Acţiunea

Estimare
lansare

Beneficiar eligibil

Total eligibil

Din care UE

Proiecte pentru clustere de
inovare

Clustere (Ordonanța nr.26/2000)
sau un membru al clusterului privaţi

31,70

26,94

Trim IV 2017

Proiecte de investiţii pentru
instituţii publice

Instituții de drept public OG nr.
57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică: public

55,90

47,05

Trim IV 2017

5,92

5,00

Trim III 2017

12,05

10,00

Trim III 2017

1.1.1 Mari infrastructuri de CD

1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre
CD, coordonate la nivel naţional şi
racordate la reţele europene şi
internaţionale de profil și asigurarea
accesului cercetătorilor la publicații
științifice și baze de date europene și
internationale

Buget disponib apel (mil. euro)

Tip proiect

Proiecte pentru dezvoltarea
RoEduNet

Proiecte tip GRID

Reţele GRID şi RoEduNet
(instituţii de drept public cu
obiect de activitate CD)- public

1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor
pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în
parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și
de produse în sectoarele economice care
prezintă potențial de creștere

Proiect tehnologic inovativ

Întreprinderi cu activitate de CD

62,82

52,40

Trim III 2017

1.2.3: Parteneriate pentru transfer de
cunoştinţe

Parteneriate pentru transfer de
cunoştinţe

Organizaţii de cercetare de
drept public

53,23

44,56

Trim IV 2017

CALENDAR LANSĂRI AXĂ PRIORITARĂ 2
Buget disponibil apel (mil. euro)
Total eligibil
Din care UE

Acţiunea

Tip proiect

Beneficiar eligibil

Acţiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii
în bandă largă și a accesului la interne

NGN

Sector privat (operator privat)

65,20

56,13

Trim IV 2017 –
Trim I 2018

Acţiune 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru
dezvoltarea afacerilor

Sprijinirea comerțului
electronic pentru o creștere
economică accelerată și
dezvoltarea pieței unice
digitale europene

Autorităţi APC în domeniul
comunicaţiilor, protecţia
consumatorului, supravegherea
prelucrării datelor cu caracter
personal - Autorităţi publice
centrale

4,74

4,00

Trim IV 2017

Autoritati ale administratiei
publice centrale

162,99

137,58

Trim III 2017

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale

35,56

30,00

Trim IV 2017

118,56

100,00

Trim IV 2017

35,56

30,00

Trim IV 2017

29,64

25,00

Trim IV 2017

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea
interoperabilității sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0
centrate pe evenimente din viața cetățenilor
și întreprinderilor, dezvoltarea cloud
computing guvernamental și a comunicării
media sociale, a Open Data şi Big Data
Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii
cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor
informatice

Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului
digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e‐educație, e‐incluziune,
e‐sănătate și e‐cultură

Estimare lansare

Evenimente de viaţă şi Open
Data

Cloud Guvernamental

Dezvoltarea infrastructurii și a
capacității de gestionare a
riscurilor în domeniul
securității cibernetice și de
reacție la incidente
cibernetice
E-Educaţie
E-Sănătate
E-incluziune

Autorități publice centrale din
domeniul e-educaţie
Autorități publice centrale din
domeniul e-sănătate
Autorități publice centrale din
domeniul e-incluziune

