FINANŢĂRI

FONDURI EUROPENE
Noi soluţii de finanţare vă aşteaptă în perioada de 2014-2020 prin Programele oferite de Uniunea
Europeană.
Pentru informații detaliate și personalizate despre aceste programe, vă rugăm să completaţi
chestionarul de eligibilitate sau să ne scrieți la silcrisinvest@gmail.com
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Programul Operaţional pentru Competitivitate
* informațiile de mai jos au fost extrase din varianta draft a Programului Operațional pentru
Competitivitate, 2014

AXA PRIORITARĂ 1. CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE
(CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII
AFACERILOR
1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi,
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor
în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea
și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea
deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților
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de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice
esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general
ACȚIUNI:
 1.1.1: 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
BENEFICIARI:
o întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie
obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate
al întreprinderii.
o parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii
de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere inovative, poli de competitivitate)
o întreprinderi nou-create inovatoare care vor beneficia de facilitățile acordate prin
noul Regulament de exceptare în bloc de la notificare (GBER).
1.1.2: Măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor innovative
BENEFICIARI: instituțiile care implementează schemele de finanțare, sau fondul de participare
(depinde de modul de implementare)


1.1.3: Credite şi garanţii în favoarea IMM-urilor inovatoare şi a organizaţiilor de
cercetare care răspund cererilor de piaţă
BENEFICIARI: instituțiile desemnate să administreze schemele de finanțare.


 1.1.4: Sprijinirea spin –off-urilor şi start –up-urilor inovatoare
BENEFICIARI: Spin-off-uri; Start-up-uri
1.1.5: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
BENEFICIARI: organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior), care nu intră
sub incidenţa regulilor de ajutor de stat și care vor fi selectate în RO 32 RO funcție de capabilitatea
lor științifică și tehnică, precum și de capacitatea de a atrage, răspunde și gestiona un număr
suficient de mare de proiecte cu întreprinderile, în acord cu țintele prevăzute. Organizaţiile de
cercetare au rol de organizații intermediare.


1.2 Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a
dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor
de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de
clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde
nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă
ACȚIUNI:


1.2.1: Mari infrastructuri de CD
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BENEFICIARI: Solicitanţii de drept public sau privat trebuie să fie organizaţii de cercetare
(instituţii CD sau de învăţământ superior) sau întreprinderi cu activitate CD menţionată în statut.
 1.2.2: 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 internaționale
BENEFICIARI: În categoria solicitanților eligibili se încadrează organizaţiile de cercetare de drept
public (instituții CD și de învățământ superior), asociații ale acestora, precum și Oficiul pentru
Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date (RoEduNet).
1.2.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020
al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
BENEFICIARI: Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderi mari, mijlocii
sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale
UE sau alte programe internaţionale de CDI.


1.2.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD
BENEFICIARI: Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderile mari,
mijlocii sau mici, cu activitate CD menţionată în statut.


AXA PRIORITARĂ 2 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)
PENTRU O ECONOMIE DIGITALĂ COMPETITIVĂ
2.1 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, incluziune digitală,
cultură online și e-sănătate
ACȚIUNI:
 2.1.1 Dezvoltarea,
consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor
informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața
cetățenilor și întreprinderilor
BENEFICIARI: Ministerul pentru Societatea Informațională, toate celelalte ministere de
linie/autorități centrale care oferă/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de
viață predefinite
2.1.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice
BENEFICIARI: Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Afacerilor Interne,
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, Ministerul Apărării
Naționale, alte structuri ale administrației publice.
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2.1.3 Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media
sociale
BENEFICIARI: Ministerul pentru Societatea Informațională, toate celelalte ministere de linie și
agenții/autorități centrale care oferă/coordonează servicii publice
2.1.4 Promovarea conceptelor de date deschise (Open Data) și utilizarea tehnologiilor de
tip “Big Data” pentru analiza datelor și raportarea lor la nivel național
BENEFICIARI: Ministerul pentru Societatea Informațională, toate celelalte ministere de linie care
oferă/coordonează servicii publice
 2.1.5 Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și
a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și ecultură
BENEFICIARI: Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Educației Cercetării
Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii, comunități locale selectate pentru
intervenții integrate
2.2 Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;
ACȚIUNI:
 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de competitivitate
BENEFICIARI: Clustere sau poli de competitivitate centrați pe domeniul TIC
2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului
de derulare a comerțului electronic
BENEFICIARI: Ministerul Societății Informaționale


2.3 Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și
sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală;
ACȚIUNI:
 2.3.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
BENEFICIARI: Ministerul Societății Informaționale
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