Programări lansări POC Axa prioritară 2
Lan sări 2015
Nr.
crt

1

Acţiun ea

Acţiune 2.1.1 - Îmbunătăţirea
infrastructurii în bandă largă şi a
accesului la internet

Acţiune 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii
2 adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii
in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Acţiune 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC
3 pentru dezvoltarea afacerilor, în special a
cadrului de derulare a comerţului
electronic
Acţiune 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea
interoperabilităţii sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0
4 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing
guvernamental şi a comunicării media sociale,
a Open Data şi Big Data
5

Acţiune 2.3.2 - Asigurarea securităţii
cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor
informatice

Tip apel

Data
Perioadă consu ltare
în chidere ap el
publică

Suma lan sată
(euro)

Term en limită
cu ierarhizare

Depunere continuă

Term en limită
cu ierarhizare

Term en limită
cu ierarhizare

Term en limită
cu ierarhizare

e-educatie
Termen limită cu
ierarhizare
Acţiune 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului
6 digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate
şi e-cultură

Data lan sare
apel/trimestru

Lan sări 2016

e-incluziune
Term en limită cu
ierarhizare
e-sanatate
Termen limita cu
ierarhizare
e-cultura
Termen limita cu
ierarhizare

-

02 nov.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Data
lan sare
apel
/trimestru

Suma lansată
(euro)

Trim. I

100.000.000,00 100.000.000,00

FEDR (euro )

FEDR +BS
(euro )

117.647.059,00

01-15.10.2015

După primire 27.03-15.04.2015
proiecte ce
acoperă 150% 24.07-07.08.2015
din buget
20.08-01.10.2015

-

Total sumă alo cată

50.000.000,00

-

Durata max.
proiect (lu ni)

* până la
31.12.2023

36

Valoarea
min ./p roiect
(lei)

-

Valo area
min ./p ro iect
(lei) ***

Prag minim
de
selectare

450.000.000

80 **

1.000.000,00

3.240.000

75 **

-

50.000.000,00

58.823.529,41

4.000.000,00

4.000.000,00

4.742.648,00

* până la
31.12.2023

-

18.000.000

80 **

-

Trim. I

-

Trim. I

182.914.894,00 182.914.894,00

216.875.196,00

* până la
31.12.2023

-

823.117.023

80 **

-

Trim. I

30.000.000,00

30.000.000,00

35.569.853,00

* până la
31.12.2023

-

135.000.000

80 **

01-15.10.2015

-

Trim. I

100.000.000,00 100.000.000,00

118.566.176,00

* până la
31.12.2023

-

450.000.000

80 **

-

01-15.10.2015

-

Trim. I

25.000.000,00

25.000.000,00

29.641.544,00

* până la
31.12.2024

-

112.500.000

80 **

-

-

01-15.10.2015

-

Trim. I

30.000.000,00

30.000.000,00

35.569.853,00

* până la
31.12.2025

-

135.000.000

80 **

-

-

01-15.10.2015

-

Trim. I

10.000.000,00

10.000.000,00

11.856.618,00

* până la
31.12.2026

-

45.000.000

80 **

01-15.10.2015

01-15.10.2015

01-15.10.2015

481.914.894,00
* Inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare
** Fără obţinerea valorii de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile/criteriile din grila de evaluare tehnico-economică
*** Cu excepţia acţiunii 2.2.1, valoarea maximă pe proiect s-a calculat la un curs de 4,5 lei

531.914.894,00

570.468.947,00

