Despre
program și obiective principale
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF) sprijină
implementarea proiectelor de interes european, care vizează dezvoltarea și

construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor
și serviciilor existente în sectoarele: transport, telecomunicații, energie. Acțiunile CEF

sunt gestionate de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (Innovation and
Networks Executive Agency – INEA) și implică cele 28 de state membre ale UE, plus
anumite țări din afara UE.

CEF acordă prioritate conexiunilor lipsă din sectorul transporturilor vizând accelerarea

investițiilor în domeniul rețelelor transeuropene, în special în finalizarea coridoarelor
de transport la nivel european și urmărește să mobilizeze finanțarea provenind atât
din sectorul public, cât și din cel privat.

Potențiali
beneficiari
entități publice și private
ONG-uri

instituții academice și universitare
centre de cercetare

organizații internaționale daca au acordul statului membru din care fac parte

Buget total
Bugetul CEF pentru perioada 2014 – 2020, este de aproximativ 33,2 miliarde Euro,

pentru toate Statele Membre. Din acest buget, România are alocată o sumă de

aproximativ 1,234 miliarde Euro pentru investiții în infrastructura de transport, pentru

proiectele finanțate în cadrul anvelopei Fondului de Coeziune, în acest caz rata de
cofinanțare din partea UE putând ajunge până la 85% din valoarea totală a proiectului.
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Activități eligibile

CEF Energie
Fiecare acțiune din cadrul CEF-E contribuie la realizarea unui Proiect de Interes Comun
(PCI), care reprezintă un proiect pan-european de infrastructură energetică identificat în
prealabil. PCI eligibile sunt proiecte cheie de infrastructură, în special proiecte
transfrontaliere,
1 care leagă sistemele energetice ale țărilor UE. Lista proiectelor este
reînnoită la fiecare doi ani permițând integrarea de proiecte noi și eliminarea celor care
au fost finalizate sau considerate imposibile. Aceste proiecte pot beneficia de proceduri
accelerate de licențiere, condiții de reglementare îmbunătățite și acces la sprijin financiar
în valoare totală de 5,85 miliarde de euro din partea CEF între 2014 și 2020. Proiectele
implică linii de transport de energie electrică, conducte de gaz, proiecte de stocare a
energiei electrice, proiecte de stocare subterană de gaze, terminale de GNL și proiecte de
rețea inteligentă.

CEF Transport
Contribuie la implementarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) prin finanțarea
proiectelor cheie pentru modernizarea infrastructurii și eliminarea blocajelor existente,
promovând totodată soluții de mobilitate durabile și inovatoare. Aceste proiecte acoperă
toate statele membre ale UE și toate modurile de transport (rutier, feroviar, maritim, căi
navigabile interioare, aeriene) și sprijină inovarea modalității de transport, logistica și
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inovarea.

CEF Telecomunicații
Sprijină rețelele și infrastructurile transeuropene care completează legăturile lipsă din
2
sectorul telecomunicațiilor din Europa, pentru 2014-2020 fiind alocat un buget de 870
milioane EUR pentru servicii digitale transeuropene. Proiectele sprijinite facilitează
interacțiunea transfrontalieră între administrații publice, întreprinderi și cetățeni prin
implementarea infrastructurilor de servicii digitale (DSI). Obiectivul general este crearea
unui ecosistem european de servicii digitale interoperabile care să facă ca piața unică
digitală să funcționeze în practică.

2

Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

CEF

