NR.
CRT.

PROGRAM
OPERAȚIONAL/ AXĂ
PRIORITARĂ

SOLICITANȚI
ELIGIBILI

TITLU GHID

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
ELIGIBILE

VALOARE ÎN LEI
FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ/
PROIECT

VALOARE APEL
(EURO)

DATA
ESTIMATIVĂ
LANSARE APEL
PROIECTE

OBSERVAȚII

(min și max)

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

1.

2.

POC/AP 1 - Cercetare,
dezvoltare tehnologică
şi inovare (CDI) în
Proiecte pentru clustere de
sprijinul
inovare
competitivităţii
economice
şi
dezvoltării afacerilor

Institutul
National
de
CercetareDezvoltare
pentru Stiinte
Biologice
POC/AP 1 - Cercetare,
Bucuresti
dezvoltare tehnologică
Proiect
pregătitor
pentru (INCDSB)
şi inovare (CDI) în
consorțiul
reprezentând
sprijinul
România
în
parteneriatul
competitivităţii
DANUBIUS-RI
economice
şi
dezvoltării afacerilor
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investiții
pentru
cercetare-dezvoltare,
activități de inovare și 26.947.152
activități de exploatare
în clusterele inovative
-activități de inovare în
clustere
-servicii de consultanță
în domeniul inovării
-activități de exploatare
pentru
sprijinirea
funcționării clusterelor

Prin acest tip de proiect
se urmărește pregătirea
în condiții optime a 5.000.000
participării românești în
proiectul
DANUBIUS
pentru care consorțiul
definit la nivel național
va asigura coordonarea
internațională.
Studii
specifice
proiectelor de investiții
-Detalii de executie/
Documentatii tehnice
- Efectuarea de studii
stiintifice, monitorizari,
testari
echipamente
performante specifice
- etc

Valoarea finanțării publice
nerambursabile, pentru un
proiect, poate fi cuprinsă Septembrie
între
2.360.000
lei 2019
(echivalentul în lei a
500.000 Euro) și 35.637.750
de lei (echivalentul în lei a
7.000.000 Euro).
Valoarea finanțării publice
nerambursabile pentru un
proiect care conține doar
activități de inovare pentru
cluster, este cuprinsă între
între 950.340 de lei
(echivalentul în lei a
200.000 Euro) și 23.758.500
de lei (echivalentul în lei a
5.000.000 Euro).

NA

Trimestrul IV
2019

NA

NA

3.

POC/AP 2 - Tehnologia
informaţiei
şi
comunicaţiilor
(TIC)
pentru o economie
digitală competitivă

MCSI
în - Achiziţia de servicii de
parteneriat cu elaborare studiu de
AADR și STS
fezabilitate și proiect
tehnic pentru realizarea
Cloudului
Cloud
computing
Guvernamental
guvernamental și rețelele
- Achiziția de
sociale în instituțiile publice
echipamente IT&C și
echipamente și instalații
conexe necesare pentru
funcționarea Cloudului
Guvernamental
- etc.

Notă! Menționăm că informațiile sunt estimative și pot suporta modificări.
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NA
37.953.488

NA

August 2019

