APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE DE INTERES COMUN
PROGRAMUL COMUNITAR CEF TELECOM
AGENȚIA EXECUTIVĂ INOVARE ȘI REȚELE, COMISIA EUROPEANĂ1
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAŢIONALE,
GUVERNUL ROMÂNIEI2
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, GUVERNUL ROMÂNIEI3

Cod apel

CEF - TC - 2019 – 4 EU STUDENT ECARD - CORE SERVICE
PLATFORM – STUDENT EU CARD ELECTRONIC – PLATFORMA
DE SERVICII CENTRALE
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-EU-student-ecard-CSP

Încadrarea în
Manualul de
Implementar
e Multianual
CEF
TELECOM
2019 - 2020

Secțiunea 3.3 –EU STUDENT ECARD – CORE SERVICE PLATFORM
a Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 - 20204
Contextul general al acestui apel de propuneri (de proiecte) este definit în
secțiunea menționată anterior a Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 – 2020, așa cum apare publicat pe pagina website-ului
apelului de către Innovation and Networks Executive Agency (INEA)5.
Background-ul și argumentarea pentru acest apel de propuneri (de proiecte) sunt
definite în secțiuna 3.3.1. a Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 – 2020.

De asemenea, rezultatele prioritare ale acestui apel de propuneri (de proiecte)
sunt definite în secțiunile 3.3.2.2. și 3.3.2.3. ale Manualului de Implementare
Multianual CEF TELECOM 2019 – 2020.

1

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux / Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË –
Tel. +32 22991111.
https://ec.europa.eu/inea/en
2 https://www.comunicatii.gov.ro/
3 http://mfe.gov.ro/
4Commission Implementing Decision C(2019) 1021 of 14 February 2019
5 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-EU-student-ecard-CSP
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Alte detalii pot fi obținte prin parcurgerea secțiunii 3.3 destinată EU
STUDENT ECARD din cadrul Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM pentru 2019 - 2020, respectiv, paginile 21-24.
Legislația comunitară și / sau alte referințe comunitare ce reglementează
inițiativele finanțate prin acest apel de proiecte includ:
-EU Student eCard DSI:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-student-ecard
-CEF Digital Single Web Portal:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+H
ome
-CEF Regulation:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
-Telecommunications Regulation:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.086.01.0014.01.ENG
-EU Financial Regulation:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
-MODEL GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE
FACILITY (CEF) – TELECOMMUNICATIONS SECTOR:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/model_grant_agreement_ecard.pdf
-Innovation and Networks Executive Agency, Data Protection Notice for data
subjects involved in grant award procedures:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/data_privacy_statement_0.pdf
-Commission Decision on the reimbursement of personnel costs:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2016_478_f1_commission_decision
_en_v2_p1_837603.pdf
-List of National Contact Points for CEF TELECOM:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
-Detalii privind evaluarea și selecția, alături de modalitatea de transmitere a
aplicațiilor propunerilor de proiecte pentru:
CEF TELECOM 2019 CALLS FOR PROPOSALS CEF-TC-2019-4
• EU STUDENT eCard – Core Service Platform
se pot obține accesând următorul link:
Guide for Applicants Version 1.0 – 4 July 2019
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/guide_for_applicants_ecard_final.pd
f
-Verificarea documentelor ce trebuie depuse în accesarea acestor fonduri se
poate realiza prin parcurgerea Application checklist
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/applications_checklist_ecard.pdf
-Solicitările de clarificare preluate din partea potențialilor beneficiari de către
Comisia Europeană, prin intermediul Agenției INEA pot fi adresate prin
2

intermediul helpdesk-ului deschis până cel târziu în data de 3 Noiembrie 2019 la
adresa de email cnect-g2@ec.europa.eu ) se colectează și se actualizează, sub
formă de răspunsuri scrise, prin intermediul secțiunii Mailbox for questions
specific to EU Student eCard, așa cum apare postat pe pagina apelului de
proiecte, respectiv:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-EU-student-ecard-CSP.
Ultima actualizare a Întrebărilor Frecvente - Frequently Asked Questions
(FAQs) se va realiza în data de 8 Noiembrie 2019.
Întrebările care sunt specifice unei propuneri particulare, și pentru care răspunsul
ar putea genera un avantaj comparativ pentru aplicant, nu vor fi preluate.
Obiective

Obiectivul acestui apel de propuneri de proiecte este design-ul, dezvoltarea și
derularea unei infrastructuri tehnice solide în susținerea instituțiilor Europene de
educație înaltă pentru oferirea studenților a unei identificări și autentificări
electronice cross – border sigure, la fel ca și schimbul electronic cross – border de
date solicitate de serviciile online pentru studenți.
Viitoarea soluție trebuie să integreze cadrul eIDAS cu infrastructura digitală
ERASMUS+ construită prin Rețeaua Erasmus Fără Hârtie - Erasmus Without
Paper Network6 , Erasmus+ Dashboard7, Erasmus+ Mobile App8, Online
Learning Agreement9, the European Student Card project10 și EMREX11.
Pentru a asigura utilizarea viitoare a platformei de servicii centrale, propunătorii
trebuie să fie conștienți de studiile și proiectele finanțate de Connecting Europe
Facility precum și de cele care vizează mobilitatea studenților (cum ar fi două
studii eIDAS și mobilitatea studenților12, Transformation of Greek e-Gov
Services to eIDAS Crossborder Services/academia services13; ESMO14;
Studies+15; eID4U16 și e-Signature și Erasmus Student eCard in Greece17,
MyAcademicID18 și SEAL19).

6

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp-network
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/dashboard
8 https://erasmusapp.eu/
9https://www.learning-agreement.eu/start/
10https://europeanstudentcard.eu/
11https://emrex.eu/
12Study on cross-border use of eID and Authentication Services to support student mobility and access to student services in Europe:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-cross-border-use-eid-and-authentication-services-support-student-mobilityand-access ;
Study on Information Systems Architecture Solution eIDAS+ for Education:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=78551061
13https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2015-el-ia-0083
14http://www.esmo-project.eu/
15https://studies-plus.eu/
16https://security.polito.it/eid4u/
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Scopul viitoarei soluții este să permită studenților europeni în contextual unei
mobilități cross – border să utilizeze diferite servicii academice online (aplicații
de servicii, servicii campus) la fel ca și serviciile non – academice pentru
studenți.
Studenții mobili se referă la studenții Schemei de Oportunități Digitale De
Început Erasmus + - Erasmus+ Digital Opportunity Traineeship scheme, la fel ca
și la studenții europeni care își iau o perioadă de studiu sau de training într-o
instituție educațională de nivel superior într-un alt Stat Membri sau Țară EEA. În
viitor, Platforma de Servicii Centrală trebuie să fie extinsă ca să furnizeze și alte
scheme de mobilitate și pentru studenți care se înscriu pentru o licență completă
într-un alt Stat Membru sau Țară Asociată. Pentru acest motiv, soluția trebuie să
fie generică prin design și capabilă de a fi extinsă gradual în viitoare Manuale de
Implementare sau în alte inițiative.
Platforma trebuie să ofere o soluție cuprinzătoare, interoperabilă, sustenabilă și
flexibilă, corespunzătoare nevoilor unui mediu academic înalt eterogen care:
•permite studenților să se identifice singuri într-o manieră de încredere, în
conformitate cu principiul o singură data – the once only principle20;
• permite schimbul securizat și verificarea datelor studenților și a rezultatelor
academice;
• reduce procedura administrativă;
• permite studenților să aibă acces la servicii prin care sunt intitulați când ajung în
țara gazdă. Soluția ar trebui să utilizeze Infrastructura Serviciului Digital eIDAS
eID (DSI).
• activitățile tehnice:
o Definesc și implementează arhitectura și funcționalitățile arhitecturii IT
necesare pentru:
i) un sistem de identificare și autentificare online pan-European pentru

17https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2017-el-ia-0034

18http://www.myacademic-id.eu/
19http://project-seal.eu/
20

The once-only-principle (OOP) means that citizens and businesses provide diverse data only once in contact with public administrations, while
public administration bodies take actions to internally share and reuse these data – even across borders – always in respect of data protection
regulations and other constraints. There are two EU projects related to the implementation of OOP: SCOOP4C (https://www.scoop4c.eu/) and
TOOP (www.toop.eu). SCOOP4C ended in April 2019 and its work is taken over by the TOOP project which has been extended till March 2020
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studenți;

și ii) schimbul de date relevant al studenților / despre studenți în baza
analizei cerințelor specifice ale mobilității21 studenților și serviciilor online pentru
studenți;
o Furnizează un set de surse de soluții deschise pentru a facilita identificarea
și autentificarea eIDAS a studenților, și pentru schimbul electronic al datelor
academice în baza atributelor comune academice de dezvoltat;
o Furnizează un portal cu tot ceea ce este necesar, schimbul liber/gratis de
informație, linii directoare, software open source de downloadat, etc.
• Implicarea actorilor și monitorizarea activităților:
o Creșterea cât mai largă a conștientizării despre EU Student eCard
DSI pentru utilizatorii actuali și a celor potențiali, atât pentru sectoarele
public și privat, incluzând autoritățile naționale și administrațiile
o Informare, trainingul și consilierea stakeholderilor în și dincolo de
comunitatea actuală EU Student eCard
o Implicarea grupurilor de utilizatori,
• Administrarea serviciului
oAdministrarea zilnică, menținerea și operarea DSI-ului
o Testarea serviciilor pentru instituțiile de educație înaltă, incluzând
analizarea feed backului utilizatorului
•

Activități de help desk; furnizarea asistenței tehnice; ilustrarea
modului în care se conectează la platformă.

Soluția trebuie să fie conformă cu EU General Data Protection Regulation22, și,
acolo unde este aplicabil, cu reglementările Uniunii Europene privind protecția

21For

Erasmus+
this
has
been
done
in
the
context
of
Erasmus
Without
Papers:
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/sites/default/files/pages/EWP%20desk%20research%20final%20version.pdf
22 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
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persoanelor naturale în ceea ce privește procesarea datelor personale de EU23.
Regulile și principiile relevante privind protecția datelor naționale și europene
trebuie inplantate în viitoarea soluție tehnică din faza sa primordial de design,
incluzând prima sa versiune cu privire la obligațiile utilizării și specificațiilor
tehnice. Orice date personale nu trebuie procesate pentru alte scopuri altele decât
EU STUDENT ECARD DSI (dezvoltarea platformei, implicarea stakeholderilor,
monitorizarea și administrarea serviciului).
Propunerea trebuie să fie conformă indicatorilor de calitate de utilizat pe perioada
vițeii proiectului pentru monitorizarea rezultatelor stăvilite din diferite activități.
Validarea componentelor tehnologice și integrarea sistemului trebuie să fie
incluse printer activitățile proiectului.
În ceea ce privește administrarea Serviciului, este de așteptat ca proiect să
mențină o listă de servicii și de persoane care să contacteze customer service
desk-ul și să asigure follow-upurile solicitate. Ar trebui să fie un sistem de
ticketing în loc pentru a înregistra cererile și pentru a monitoriza progresul și
follow – upul.
Proiectul trebuie să mențină o listă de utilizatori și servicii conectate
către/utilizând serviciile centrale, și să culeagă informație cantitativă despre
utilizarea acestor servicii. Proiectul ar trebuie de asemenea să implementeze un
mecansim de colectare de feed back și să măsoare satisfacția utilizatorilor în cee
ace privește CEF EU Student eCard servicii centrale. Motivele de abandonare sau
deciziile împotriva utilizării serviciilor trebuie să fie documentate.
Colaborările cu alte Blocrui în Construcție CEF – CEF Building Blocks și/sau
Infrastructuri de Servicii Digitale specifice sectorial ear trebui lansate.
Beneficiarii grantului trebuie să planifice un cedare din mână sau un transfer al
drepturilor de proprietate intelectuală asociate cu toată partea material a executării
contractului de finanțare – cum ar fi, binarii software – software binaries, codul
sursă – source code, documentația proiectului – project documentation, schemele
XML - XML schemas, etc. către entitatea primitoare urmând concluzia
contractului (pentru grant).
Această entitate poate să fie Comisia Europeană. Comisia va informa beneficiarii
cu privire la modalitățile exacte legate de aceste aspecte pe perioada de execuție a
proiectului. Partenerii poriectului trebuie să asigure pe mai departe faptul că
mijloacele alese să producă artefactele proiectului nu trebuie să conducă la

23

Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing
Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002
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blocarea vânzătorului și astfel să împiedice viitoare răspândire, viitoare
dezvoltare și mentenanță a acestor artefacte. Dacă asemenea mijloace sunt
folosite, înțelegeri clare trebuie să fie făcute pentru a furniza o eliberare perpetuuă
a licenței încărcate/plătite pentru utilizarea lor de către organizația primitoare.
Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte

Compoziția Consorțiului și Entitățile eligibile:
-În conformitate cu Manualul de Implementare Multianual CEF TELECOM
pentru anul 2019 – 2020, pag. 21-24 și fișa apelului de proiecte EU STUDENT
ECARD – Core Service Platform24, coroborat cu aplicarea Art. 9 din
REGULAMENTUL CEF25, numai acele propuneri de proiecte depuse de
următoarele tipuri de aplicanți sunt eligibile:
-Unul sau mai multe State Membre;
-Cu acordul Statului/Statelor Membre sau țării/țărilor EEA în cauză,
organizațiilor internaționale, Joint Undertakings26 sau întreprinderilor publice sau
private sau entități stabilite în Statele Membre.
Compoziția Consorțiului
Propunerile trebuie depuse de consorții constând în minimum trei
organizații, din trei sau diferite State Membre și/sau țări EEA
participante la Programul CEF.
Pentru aplicanții din Marea Britanie: îi rugăm să fie conștienți de faptul
că criteriile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite pe întreaga durată a
grantului. Dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană pe perioada
grantului fără să finalizeze o înțelegere (contractuală) cu Uniunea Europeană
prin care să se stipuleze în mod particular faptul că aplicanții Britanici
continuă să rămână eligibili, aceștia vor fi excluși de la obținerea finanțării
Europene (în timp ce se continuă, unde este posibil, participarea) sau li se va
solicita să părăsească proiectul în baza Articolului II.16.3.1 (a) (schimbarea
situației legale a beneficiarului) din Contractul de Finanțare:
The model grant agreement is available on the call webpage:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-EU-student-ecardCSP

24

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-EU-student-ecard-CSP
(EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility,
amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance, see http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
26 For the purposes of this call, a Joint Undertaking means a joint undertaking established by the EU for the efficient execution of EU research,
technological development and demonstration programmes, as referred to in Article 187 of the Treaty on the Functioning of the European Union,
see http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
25Regulation
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Țările EEA
În conformitate cu secțiunea 5.3.1 din Manualul de Implementare Multianual
CEF TELECOM 2019 – 2020, statele din cadrul European Free Trade
Association (EFTA) care sunt membre ale European Economic Area (EEA) pot
participa27 la apelul de proiecte, chiar dacă acest lucru nu este menționat în mod
explicit în textul Manualul de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 2020, având aceleași drepturi, obligații și cerințe de îndeplinit ca și Statele
Membre ale Uniunii Europene. La momentul publicării acestui apel, aceste
condiții se aplică numai Norvegiei și Islandei28.

Țările Terțe și Entitățile din Țări Terțe
Acolo unde este necesară atingerea obiectivelor unui proiect de interes comun dat
și acolo unde este absolut motivat, Țările Terțe și entitățile stabilite în Țări Terțe
pot participa la acțiuni ce contribuie la proiectele de interes comun.
Acestea
pot
să
nu
primească
finanțare
conform
prevederilor
REGULAMENTULUI CEF, cu excepția situației în care este absolut
indispensabil să fie atinse altfel obiectivele unui proiect de interes comun dat.
Statele în curs de aderare sau statele candidate beneficiind de o strategie de preaderare pot, de asemenea, să participe pentru acest sector al CEF ce cuprinde
infrastructura de telecomunicații în conformitate cu Contractele de Finanțare
semnate cu Comisia Europeană.
Cum la momentul lansării acestui apel de proiecte asemenea contracte de
finanțare nu au fost semnate, aceleași condiții pentru Țările Terțe se aplică și
statelor în curs de aderare și statelor candidate.
Țările Terțe și entitățile stabilite în Țările Terțe pot să participe numai ca parte a
unui consorțiu cu aplicanți din state EU/EEA. Aplicația trebuie să conțină
consimțământul Statului Membru în cauză ce susține Acțiunea propusă, precum și
o declarație din partea partenerului European implicat în aplicația de proiect prin
care să detalieze de ce este absolut indispensabilă participarea unei Țări Terțe.
Aplicanții care sunt entități stabilite într-o Țară Terță trebuie, de asemenea, să
furnizeze o dovadă a susținerii proiectului lor din partea autorităților ce au sub
incidența lor acțiunea.

27According

to article 7.2 of Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for transEuropean networks in the area of telecommunications infrastructures and repealing Decision No 1336/97/EC.
28For the purposes of this call, Liechtenstein is considered a third country.
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Aplicanții fără personalitate juridică
Propunerile pot fi depuse de entități care nu au personalitate juridică (“do not
have legal personality”) conform prevederilor legislației naționale, prin dovedirea
faptului că reprezentanții lor dispun de capacitatea de a-și îndeplini obligațiile
legale în locul lor și prin oferirea unei garanții pentru protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene care să fie echivalentă cu cea oferită de entitățile
care au personalitate juridică (“legal persons”).

Persoanele Fizice
Propunerile depuse de Persoane Fizice nu sunt eligibile.

Entitățile Afiliate
Aplicanții pot desemna entități afiliate în sensul prevederilor Art. 187 din
REGULAMENTUL FINANCIAR cu scopul de a susține implementarea acțiunii
depuse pentru finanțare. Asemenea entități afiliate trebuie să îndeplinească
criteriile de eligibilitate pentru aplicanți.

Acordul Statului Membru
Orice aplicant care nu poate să furnizeze dovada acordului Statului Membru sau
Țărilor din EEA nu poate fi eligibil.
Mecanisme
de
identificare a
potențialilor
parteneri ce
formează
consorții în
accesarea
fondurilor
CEF
TELECOM
Durata de
desfăşurare a
proiectelor de
interes

Pentru mai multe detalii, a se accesa următorul link:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-EU-student-ecard-CSP,
respectiv,
https://www.linkedin.com/m/login/

-Durata indicativă a Acțiunii propuse prin intermediul acestui apel este de
până la 2 ani.
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comun
Buget apel

Bugetul marcat pentru acest apel de proiecte este estimat la 2,5 milioane de
EURO.
-Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.
-Comisia își rezervă dreptul de a aloca un grant mai mic decât valoarea
solicitată de aplicant.

Valoarea
finanţării
acordate
Termen
limită pentru
avizarea
anexelor în
procesul de
depunere a
aplicațiilor și
transmitere a
documentelor
către Agenția
INEA
Calendar
Indicativ30

-Granturi în valoare de până la 100% din costurile eligibile.
-Conform procedurilor aplicate de Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale și/sau de entitățile legale ale Guvernului României cu
responsabilități în gestionarea secțiunii CEF TELECOM a Programului
Comunitar CEF ENERGIE, TELECOM, TRANSPORT29.
-Pentru mai multe detalii. A se vedea secțiunea „Alte Specificații” din prezentul
document.

Data publicării apelului pentru propunerile
CEF – TC – 2019 – 4: EU STUDENT ECARD: 4 Iulie 2019
Termenul limită de depunere a propunerilor: 14 Noiembrie 2019
Evaluarea propunerilor: Decembrie 2019 – Februarie 2020 (indicativ)
Consultarea Comitetului CEF: Martie 2020 (indicativ)
Informarea Parlamentului European: Aprilie 2020 (indicativ)
Adoptarea Deciziei de Selecție: Mai 2020 (indicativ)
Pregătirea și Semnarea Contractelor de Finanțare: între Mai 2020 și Iulie 2020
(indicativ).

29

Pentru mai multe detalii, a se parcurge conținutul secțiunii:
„(...) 3.3.2.5 Governance, operations and stakeholders involvement
The governance group will initially consist of the representatives of the Ministries of Education, of the higher education institutions and of eIDAS
experts, together with the relevant Commission services. (…)”,
extrasă din cadrul:
EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 14.2.2019 C(2019) 1021 final ANNEX, „ANNEX to the COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on establishing
a Multi-Annual Work Programme 2019 and 2020 for financial assitance in the field of Connecting Europe Pacility (CEF) Telecommunications
sector”, 97 pages, correlated with EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 16.4.2019, C(2019) 2782 final, CORRIGENDUM to Commission Implementing
Decision C(2019)1021 final of 14 February 2019 on establishing a Multi-Annual Work Programme 2019 and 20202 for financial assistance in the
field of Connecting Europe Facility (CEF) Telecommunications sector, and/or any updates of this call of proposal promoted by the European
Commission as previously specified in this document.
30Toate detaliile, precum și eventualele actualizări ale apelului de proiecte CEF TELECOM 2019 4: EU STUDENT ECARD se regăsesc la nivelul paginii
web cuprinzând apelul menționat:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-EU-student-ecard-CSP,
alături de linkul pentru CALL FOR PROPOSALS CONCERNING PROJECTS OF COMMON INTEREST UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN
THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN TELECOMMUNICATION NETWORKS CEF TELECOM CALLS 2019 CEF-TC-2019-4: EU STUDENT ECARD:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/eu_student_ecard_call_for_a_core_service_platform_final-v1.0.pdf
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Documente
utile

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa paginii web a apelului de
proiecte CEF TELECOM 2019 – 4 EU STUDENT ECARD – Core Service
Platform:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-EU-student-ecard-CSP
de unde pot fi parcurse/analizate/descărcate următoarele:
1. Informații generale despre apel și atribuțiile Comisiei Europene în
susținerea oricărui potențial beneficiar pentru accesarea fondurilor
CEF TELECOM 2019 - 4,
2. Calendarul Indicativ al Apelului,
3. Manualul de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 2020,
4. Documentele Apelului de Propuneri (inclusiv Modelul Contractului
de Finanțare),
5. Formularele pentru aplicare31,
6. Documente Suport,
7. Documente și Informații Utile Comune pentru toate Apelurile
(Documente de Background),
8. Documente Specifice Apelului EU STUDENT ECARD.
Înainte de depunerea propunerilor de proiecte este recomandat ca beneficiarii să
consulte și legislația națională cu incidență asupra EU STUDENT ECARD,
astfel încât să nu apară incompatibilități în diferitele faze de implementare ale
aplicațiilor de proiecte.
De asemenea, potențialii beneficiari care doresc să acceseze aceste fonduri
pentru prima dată, precum și cei care au mai accesat fonduri CEF TELECOM
pot adresa solicitări de clarificare Agenției INEA, Comisia Europeană la adresa
de email cnect-g2@ec.europa.eu .
În concluzie, pentru depunerea unei aplicații, este recomandat să se aibă în
vedere:
-parcurgerea conținutului apelului și a secțiunilor din Manualul de Implementare
Multianual CEF TELECOM 2019 – 2020 care sunt relevante pentru apelul CEF

31

Pot fi downloadate pentru completare, prin accesarea următorului link, la secțiunea Application Forms:
Application Form Part A
Application Form Part B
Application Form Part C
Application Form Part D
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-EU-student-ecard-CSP
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TELECOM pentru care se va depune aplicația, precum și a
CORRIGENDUMULUI C(2019) 2782 final, din 16.4.2019, menționat anterior pe
parcursul acestui document;
-parcurgerea și completarea formularelor necesare unei aplicații, obținerea
avizelor necesare de la nivel național32, consultarea Ghidului Aplicanților,
precum și urmărirea oricăror alte actualizări ale Comisiei Europene33 ce pot
apărea pe parcursul apelului de proiecte care vă interesează;
-consultarea documentelor de background și a altor informații utile.

Alte
specificații

Informații adiacente pot fi solicitate la numărul de fax: 021-311.39.19, la
numărul de tel. 021-311.41.12 sau la sediul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societăţii Informaţionale, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti – având
în vedere calitatea acestuia de Punct Național de Contact CEF TELECOM.
Totodată, potențialii beneficiarii pot formula diferite solicitări de clarificare
entităților legale ale Guvernului României sau unor alte entități legale care îi pot
sprijini cu gestionarea la nivel național a prevederilor secțiunii CEF
TELECOM din Programul Comunitar CEF ENERGIE, TELECOM,
TRANSPORT - respectiv, EU STUDENT ECARD – Core Service Platform
din cadrul Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 202034.

*
*

*

32

Prin consultarea reprezentanților Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, care vă pot furniza detalii cu privire la fluxul avizării la nivel național.
33 Respectiv, la nivelul acestui link:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-EU-student-ecard-CSP
34EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 14.2.2019 C(2019) 1021 final ANNEX, „ANNEX to the COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on
establishing a Multi-Annual Work Programme 2019 and 2020 for financial assitance in the field of Connecting Europe Pacility (CEF)
Telecommunications sector”, 97 pages.
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