- AXA PRIORITARĂ 3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei are rolul de a gestiona proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru
sectoarele privat şi public, din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).
Obiective generale şi specifice
Obiective generale POS CCE
Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE;
O creştere medie a productivităţii de cca.. 5,5% anual pâna în 2015 şi atingerea unui nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiectiv specific al Axei prioritare III
Valorificarea pe deplin a potenţialului TIC de către sectoarele privat şi public;
Se subscrie obiectivelor POS CCE.
Alocare financiară
Axa III – TIC pentru sectoarele privat şi public reprezentă 15% din fondurile alocate POS CCE, respectiv 383 mil Euro din fonduri
structurale şi 86 mil Euro contribuţia naţională publică.

Structură
Axa III – TIC pentru sectoarele privat şi public cuprinde 3 domenii majore de intervenţie, fiecare fiind structurat pe diverse
operaţiuni, respectiv tipuri de proiecte ce pot fi finanţate

POS CCE - Axa prioritară III
TIC pentru sectoarele privat şi public

3.1 Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

3.2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei
Serviciilor Publice Electronice Moderne

3.3Dezvoltarea E-economiei

Valoarea maximă a finanţării acordate (LEI)
Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

82.000

Sprijin pentru autoritatile administraţiei publice locale pentru
realizarea retelelor broadband şi a punctelor de acces public la
internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei

6.900.000

Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband şi
a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în
zonele de eşec al pieţei

6.900.000

Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni
broadband

N/A

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - „Susţinerea utilizării TIC” vizează susţinerea accesului la broadband şi consolidarea
infrastructurii tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) şi facilitarea accesului public la aceasta în special în zonele de eşec al
pieţei – zone rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii.
Operaţiunea 3.1.1 – „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe” are în vedere oferirea de sprijin pentru
conectarea la Internet prin conexiuni broadband, achiziţionarea de echipamente TIC, servicii conexe necesare, achiziţionarea unui
server şi a soft-ului de operare necesar, achiziţionarea licenţelor software necesare operării calculatoarelor/laptop-urilor şi pachetului
software tip office, realizarea unui website şi achiziţionarea numelui de domeniu aferent, achiziţionarea şi implementarea soluţiei de
semnătură electronică, informarea şi publicitatea pentru proiect.
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru această operaţiune este de 82.000 LEI.
Valoarea minimă a finanţării acordate: 7.000 LEI pentru ONG-uri şi microîntreprinderile care au între 1 şi 3 angajaţi,
respectiv 14.000 LEI pentru microîntreprinderile care au peste trei angajaţi şi pentru restul IMM-urilor
Beneficiari eligibili pot fi IMM-uri şi ONG-uri.
Rata maximă de co-finanţare 1 : 80% IMM-uri, 95% - ONG-uri
Regimul de ajutor de stat este asigurat printr-o schemă de ajutor de stat de minimis.
Operaţiunea 3.1.2 – „Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea reţelelor broadband şi a
punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct
de vedere al accesului)” Beneficiari eligibili - autorităţile administraţiei publice locale, precum şi forme asociative ale acestora.
Operaţiunea 3.1.3 – „Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în
bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)” Beneficiari
eligibili - IMM-uri (operatorii şi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice).
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru aceaste două operaţiuni este de 6.900.000 LEI.
Regimul de ajutor de stat pentru operaţiunea 3.1.3 este asigurat prin scheme de ajutor ajutor de stat pentru IMM-uri (pentru
ajutor regional de investiţii şi de minimis).
Operaţiunea 3.1.4 – „Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband”are în vedere asigurarea
sprijinului pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi implementarea proiectului, asigurarea
conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband, achiziţionarea unui număr limitat de calculatoare, imprimante,
servere pentru fiecare şcoală, achiziţionarea licenţelor software necesare pentru implementarea proiectului, construirea reţelei locale
pentru laboratorul IT.
Beneficiari eligibili: Ministerul Educaţiei şi Cercetării

1

Mărimea grantului/Total Cheltuieli Eligibile

TIC pentru sectoarele privat şi public
POS CCE - Axa prioritară III
TIC pentru sectoarele privat şi public

3.1 Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

3.2 Dezvoltarea şi Cresterea
Eficienţei Serviciilor Publice electronice

3.3Dezvoltarea E-economiei

Valoarea maximă a finanţării acordate (LEI)
Naţional

Local

3.2.1 Susţinerea implementării de solutii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar

21.300.000

5.325.000

3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul
creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice

8.875.000

1.775.000

3.2.3 Susţinerea implementării de
aplicaţii de E-Learning

21.300.000

5.325.000

3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar

71.000.000

5.325.000

Domeniul Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” urmăreşte sprijinirea
competitivitătii economice şi promovarea interacţiunilor dintre sectorul public şi intreprinderi/cetăţeni prin îmbunătăţirea şi
exploatarea pe deplin a potenţialului TIC şi a aplicaţiilor.
Prin operaţiunile acestui domeniu de intervenţie se finanţează următoarele tipuri de activităţi:
•
•
•
•

Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul de proiect, pregătirea achiziţiilor
Conectarea la internet în bandă largă (acolo unde nu există şi este necesară pentru implementarea proiectului)
Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe necesare pentru implementarea proiectului
Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi soluţii de plată electronică (dacă e cazul)

•

Achiziţionarea, instalarea şi configurarea infrastructurii software, hardware şi de comunicaţii

•
•
•
•
•
•

Configurarea şi implementarea bazelor de date
Interoperarea sistemelor informatice existente (operaţiunea 3.2.2)
Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului (operaţiunea 3.2.3)
Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest website
Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa
Informarea, publicitatea obligatorie, servicii de auditare

Operaţiunea 3.2.1 Susţinerea implementării de solutii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar;
Beneficiari: Autoritatile administraţiei publice centrale şi locale, parteneriate între autorităţile publice centrale, precum şi
asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
Mărimea maximă a grantului:
Rata maximă de co-finanţare:

21.300.000 lei – nivel central
5.325.000 lei – nivel local
98%

Operaţiunea 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice;
Beneficiari: Autoritatile administraţiei publice centrale şi locale, parteneriate între autorităţile publice centrale, precum şi
asociaţii de dezvoltare intercomunitară
Mărimea maximă a grantului:
8.875.000 lei – nivel central
1.775.000 lei – nivel local
Rata maximă de co-finanţare:
98%

Operaţiunea 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning;
Beneficiari: Autoritatile administraţiei publice centrale si locale, parteneriate între autorităţile publice centrale, precum si
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, Universităţi publice acreditate
Mărimea maximă grantului:
21.300.000 lei – nivel central
5.325.000 lei – nivel local
Rata maximă de co-finanţare:
98%
Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea implementării de sisteme, servicii şi aplicaţii electronice de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar;
Beneficiari: Ministerul Sănătăţii Publice şi instituţii sanitare
Mărimea maximă a grantului:
71.000.000 lei - proiecte naţionale
5.325.000 lei - proiecte la nivel local
Rata maximă de co-finanţare:
98%

POS CCE - Axa prioritară III
TIC pentru sectoarele privat şi public

3.1Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

3.2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei
Serviciilor Publice Electronice Moderne

3.3Dezvoltarea E-economiei

Valoarea maximă a finanţării acordate (LEI)

Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a
altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor

1.065.000

Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a
altor soluţii electronice pentru afaceri

1.775.000

Domeniul Major de Intervenţie 3 – „Dezvoltarea e-economiei” are în vedere creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea
tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru
deciziile managementului, dezvoltarea comerţului electronic, extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on – line la nivelul mediului de
afaceri. Pentru atingerea obiectivelor enunţate mai sus se va acorda sprijin pentru introducerea şi folosirea soluţiilor TIC moderne la
nivelul întreprinderilor.
Prin operaţiunile acestui domeniu de intervenţie, se vor finanţa următoarele tipuri de activităţi:


achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe, inclusiv baze de date şi soluţii de securitate



achiziţionarea de echipamente TIC şi alte dotări necesare implementării proiectului



Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul de proiect, pregătirea achiziţiilor



instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa



achiziţionarea de servicii de informare publicitate obligatorie pentru proiect şi servicii de auditare finală

Operaţiunea 3.31 - Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul
afacerilor
• Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning).
• Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management).
• Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al
produselor.
• Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligent systems) şi pentru
managementul informaţiei.
Mărimea maximă a grantului : 1.065.000 lei
Operaţiunea 3.3.2 - Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri
• Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic.
• Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice.
• Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate.
• Implementarea de sisteme informatice de e-payment.
• Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM.
• Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea /optimizarea activităţii companiei (B2B, B2C).
Mărimea maximă a grantului : 1.775.000 lei
Pentru ambele operaţiuni din cadrul DMI 3.3:

Rata maximă de co-finanţare
60%* pentru întreprinderi mijlocii /70%* pentru întreprinderi mici şi micro - pentru componenta de investiţii
70% pentru componenta de consultanţă şi training specific
Beneficiarii eligibili ai acestui domeniu major de intervenţie sunt IMM-urile.
Regimul de ajutor de stat este asigurat prin scheme de ajutor de stat pentru IMM-uri de minimis şi ajutor
regional de investiţii
*Rata de co-finanţare din FEDR scade cu 10% pentru proiectele localizate în regiunea Bucureşti Ilfov

Evaluare şi selecţie
Perioada indicativă generală de depunere a proiectelor este cuprinsă între anii 2007 – 2013. Pentru fiecare operaţiune va fi
deschisă o cerere de proiecte separată.
Potenţialul beneficiar completează cererea de finanţare după lansarea cererii de proiecte şi o trimite OIPSI, care va realiza
verificarea criteriilor de transmitere, verificarea eligibilităţii beneficiarului şi proiectului, respectiv evaluarea tehnico-economică. Criteriile
tehnice şi financiare specifice pentru selecţia proiectelor vor fi specificate în Ghidul Solicitantului.
Aplicanţii selectaţi vor încheia un contract de finanţare cu OIPSI. După încheierea acestui contract, se poate trece la implementarea
proiectului.
Rambursarea cheltuielilor
Beneficiarii vor trimite Organismului Intermediar cereri de rambursare în conformitate graficul de implementare şi cu cel
rambursare specificat în contract, împreună cu documentele justificative, dupa realizarea primelor cheltuieli din contribuţia proprie.
OIPSI verifică cererile de rambursare şi le transmite AM POS CCE pentru autorizarea plăţilor, iar aceasta mai departe la
Autoritatea de Certificare şi Plată pentru certificarea plăţilor. Plata se va face direct către beneficiar, prin Unitatea de plată pentru POS
CCE.

