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STADIUL IMPLEMENTĂRII POC 2014-2020
 Alocare financiară de 1.582,76 mil. euro (1.329,78 mil. euro contribuție UE și 252,98
mil. euro contribuție BS)
 Toate acțiunile finanțate prin POC acoperă întregul teritoriu national, cu excepția
Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
care se implementează numai în regiunile mai puțin dezvoltate.
 Total apeluri lansate
 Număr 26 din care 22 AP1 şi 4 AP2
 Valoare totală lansată aprox. 901 mil. Euro
 Procent din alocare totală PO: 56, 92%
 Din care:
apeluri deschise la data prezentă
 Număr 10 din care 8 AP1 şi 2 AP2
 Valoare totală: aprox. 105,11 mil. Euro
 Procent din alocare totală PO 6,64 %

STADIUL IMPLEMENTĂRII POC 2014-2020

• 323 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox. 871,49 mil.
euro, din care contribuția UE este de aprox. 651,28 mil. Euro (48,97%)
 AP1: 194 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox.
685,09 mil. euro, din care contribuția UE este de aprox. 518,71 (65,01 %
din alocare axa)
 AP2: 129 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox.
186,39 mil. euro, din care contribuția UE este de aprox. 132,56 mil. Euro
(24,92% din alocare axă)
• Plăţile acordate beneficiarilor însumează 146,35 mil. euro, din care contribuția
UE reprezintă aprox. 130,84 mil. euro (9,83% din alocarea UE)
• Autoritatea de Management a transmis până la data prezentă, declaraţii de
cheltuieli în valoare totală eligibilă de 79,60 mil. euro din care 62,65 mil. euro
FEDR.

CONTRACTAT BUCUREŞTI-ILFOV

• 100 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox. 395,44 mil.
euro, din care contribuția UE este de aprox. 307,47 mil. Euro (23,12%)
 AP1: 52 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox. 272,45
mil. euro, din care contribuția UE este de aprox. 213,12 (34,14 % din
alocare axa)
 AP2: 48 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox. 122,99
mil. euro, din care contribuția UE este de aprox. 94,35 mil. Euro (17,73%
din alocare axă)
Contractele semnate în regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă 47,21% din totalul
contractat până în prezent pentru Programul Operaţional Competitivitate 20142020
Plăţile acordate beneficiarilor în regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă 41,63% din
totalul plătit până în prezent pentru Programul Operaţional Competitivitate
2014-2020

Tipuri de intervenţii finanţate prin POC 2014-2020

 În cadrul Axei Prioritare 1 acţiunile finanţate au vizat:
• Proiecte de investiții pentru crearea și dotarea de noi laboratoare, centre de
cercetare sau modernizarea celor existente, atât pentru instituții publice CD/
universități, cât și pentru firme cu activitate de cercetare
• Proiecte pentru dezvoltarea clusterelor de inovare în sensul promovării utilizării
în comun a echipamentelor, a schimbului și transferului de cunoștințe, stabilirea
de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte
organizații din cluster
• Proiecte pentru sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene
în România (ELI-NP)
• Proiecte pentru continuarea asigurării accesului la literatura internațională
științifică de cercetare prin abonarea la principalele surse/baze de date
internaționale, pentru rețeaua de universități publice, institute naționale de CD
și biblioteci centrale universitare (ANELIS PLUS)

Tipuri de intervenţii finanţate prin POC 2014-2020

• Proiecte pentru crearea de nuclee de competenţă ştiinţifică şi/sau
tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituţii
CD, al unei universităţi sau al unei întreprinderi gazdă, prin atragerea de
specialişti din străinătate, de orice naţionalitate, cu competenţă
recunoscută
• Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off
• Proiecte pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare care vizează
inovare de produs sau de proces
• Proiecte pentru transfer de cunoştinţe public privat

Tipuri de intervenţii finanţate prin POC 2014-2020

 În cadrul Axei Prioritare 2 acţiunile finanţate au vizat:
• Sprijinirea dezvoltării a unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în
restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC
• Sprijinirea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii
industrii de TIC la nivel național sau internațional.

Tipuri de beneficiari eligibili la finanţare

• Institute publice de cercetare dezvoltare sau universități
• Firme cu activitate de cercetare dezvoltare menţionată în statut
• Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ

• Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderile mari, mijlocii
sau mici, cu activitate de cercetare-dezvoltare menţionată în statut
• Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat
obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept
public (instituţie de CD sau de învăţământ superior)
• Start-up-uri inovatoare: întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3
ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD
sau un drept de proprietate industrial
• Întreprinderi nou-înființate inovatoare

CALENDAR LANSĂRI AXĂ PRIORITARĂ 1
Acţiunea

Tip proiect

Buget disponib apel (mil. euro)
Total eligibil

Din care UE

Estimare
lansare

Proiecte pentru clustere de
inovare

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

31,70

26,94

Trim I 2018

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 I 2018

Proiecte pentru dezvoltarea
RoEduNet

Agenţia de Administrare a
Reţelei Naţionale de Informatică
pentru Educaţie şi Cercetare

5,92

5,00

Trim IV 2017

Instituţii de drept public cu
obiect de activitate CD- public

12,05

10,00

Trim IV 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

Beneficiar eligibil

Proiecte tip CLOUD şi de
infrastructuri masive de date

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 IV 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 II 2018

CALENDAR LANSĂRI AXĂ PRIORITARĂ 2
Acţiunea

Tip proiect

Beneficiar eligibil

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

NGN

Sector privat (operator privat)

Autorităţi APC în domeniul
comunicaţiilor, protecţia
Acţiune 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru
consumatorului, supravegherea
prelucrării datelor cu caracter
dezvoltarea afacerilor
personal - Autorităţi publice
centrale
Evenimente
de
viaţă
şi
Open
Autoritati ale administratiei
Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea
Data şi CLOUD Guvernamental
publice centrale
interoperabilității sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0
SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI
Proiecte MAI
centrate pe evenimente din viața cetățenilor
INTEROPERABILITATE
și întreprinderilor, dezvoltarea cloud
SECȚIUNEA E-GUVERNARE –
computing guvernamental și a comunicării
Proiect ONRC
EVENIMENTE DE VIAȚĂ
media sociale, a Open Data şi Big Data
Dezvoltarea infrastructurii și a
capacității de gestionare a
Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii
Autorităţi ale administraţiei
riscurilor în domeniul
cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor
securității cibernetice și de
publice centrale
informatice
reacție la incidente
cibernetice
Autorități publice centrale din
E-Educaţie
Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului
domeniul e-educaţie
Autorități publice centrale din
digital și a infrastructurii TIC sistemice în
E-Sănătate
domeniul e-sănătate
domeniul e‐educație, e‐incluziune,
Autorități publice centrale din
e‐sănătate și e‐cultură
E-incluziune
domeniul e-incluziune
Sprijinirea comerțului
electronic pentru o creștere
economică accelerată și
dezvoltarea pieței unice
digitale europene

Buget disponibil apel (mil. euro)
Total eligibil
Din care UE

Estimare lansare

65,20

56,13

Trim IV 2017 –
Trim I 2018

4,74

4,00

Trim IV 2017

162,99

137,58 ( MAI:
50,15 / ONRC:
25)

35,56

30,00

118,56

100,00

35,56

30,00

29,64

25,00

Trim IV 2017 –
Trim I 2018
Trim IV 2017
(MAI)
Trim IV 2017
(ONRC)

Trim IV 2017 –
Trim I 2018

Trim IV 2017 –
Trim I 2018
Trim IV 2017 –
Trim I 2018
Trim IV 2017 –
Trim I 2018

Vă mulțumesc!

