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Obiective Principale

 POC este elaborat având în vedere documentele strategice relevante la nivel
european și pe baza orientărilor, documentelor strategice relevante la nivel național.

 Obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al
Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și
dezvoltare.

 POC va contribui la creșterea competitivității și la dezvoltarea economică prin:

1. Consolidarea CDI

2. Îmbunătățirea accesului, securității și utilizării TIC
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Structura POC

Aprobat de Comisia Europeană în data de 19 decembrie 2014
Alocare financiară totală de 1,58 mld euro, din care 1,33 mld euro finanţare 
nerambursabilă FEDR

Structurat pe 2 axe prioritare:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul 
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, 

Buget total alocat : 952.571.099 euro ( 60 % din POC)

Axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) pentru o economie
digitală competitivă,

Buget total alocat : 630.199.748 euro ( 40 % din POC)
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Direcţii de Acţiune – Axa Prioritară 1

Axa prioritară 1 va sprijini domeniile de specializare inteligentă  identificate
prin SNCDI. 

POC va sprijini CDI în:

- Bioeconomie, 

- Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, 

- Energie, Mediu și Schimbări 

- Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate 

- Domeniul sănătăţii
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Axa Prioritară 1 – Priorități de 
investiții și acțiuni

Prioritate de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților
de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în
special a celor de interes european

Obiective specifice

1. Creşterea capacităţii de CDI în domeniile de specializare inteligentă şi în sănătate

2. Creşterea participarii româneşti în cercetare la nivel UE

Rezultate asteptate

1. Crearea de infrastructuri CD cheie pentru sprijinirea dezvoltării competitive a întreprinderilor

2. Creşterea participării organizaţiilor de cercetare şi întreprinderilor (în special IMM-uri) din
România la Orizont 2020
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Axa Prioritară 1 – Priorități de investiții – (continuare)

Prioritatea de investiții 1b – 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 servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovare deschisă prin specializarea
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de
validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul
tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Obiective specifice

1. Creşterea investiţiilor private în CDI

2. Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare
şi cel privat

Rezultate asteptate

1. Creşterea cheltuielilor sectorului privat pentru CDI

2. Creşterea numărului de IMM-uri care accesează rezultatele şi resursele organizaţiilor de cercetare pentru
îmbunătăţirea produselor şi serviciilor
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Beneficiari eligibili Axa Prioritară 1

• Întreprinderi mici, mijlocii si mari

• Clustere de inovare

• Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi
spin-off

• Întreprinderi nou-înființate inovatoare 

• Instituții publice CD/ universități
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Axa Prioritară 1 – calendar lansări

UN SINGUR GHID al solicitantului împărţit pe secţiuni astfel (cu un buget
total de 578 mil. euro:

–SECŢIUNEA A – Investiții pentru departamentele de CD ale 
întreprinderilor

–SECŢIUNEA B – Clustere de inovare

–SECŢIUNEA C – Întreprinderi inovatoare de  tip start-up şi spin-off

–SECŢIUNEA D – Întreprinderi nou-înființate inovatoare

–SECŢIUNEA E – Atragerea de personal cu competențe avansate din 
străinătate

–SECŢIUNEA F – Proiecte de investiţii pentru instituţii publice 
CD/universităţi

–SECŢIUNEA G – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
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Direcţii de Acţiune – Axa Prioritară 2

Axa Prioritară 2 sprijină 4 domenii principale pentru
dezvoltarea TIC:

– e-guvernare, interoperabilitate, securitate 
informatică, cloud computing și rețele sociale

– Infrastructura de bandă largă
– TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură
– e-Comerţ și cercetare-dezvoltare-inovare
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Axa Prioritară 2 – Priorități de investiții

Pentru claritate şi evitarea confuziilor la nivelul potențialilor beneficiari în redactarea de proiecte, se vor realiza
două ghiduri ale solicitanților, unul pentru beneficiarii privați (de tip IMM din clustere), cu un buget total de
aprox. 60 mil euro și altul pentru beneficiari publici, cu un buget total de aprox. 567 mil euro.

Prioritatea de investiții 2a – Extinderea conexiunii în bandă largă și desfășurarea rețelelor de mare
viteză și sprijinirea adoptării noilor tehnologii și rețele pentru economia digitală

Obiective specifice

Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii in bandă largă de mare viteză

Rezultate asteptate

Creşterea gradului de penetrare a infrastructurii de comunicaţii în bandă largă de mare viteză

Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a
cererii de TIC

Obiective specifice

Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Rezultate asteptate

Creşterea valorii adăugate generate de produsele şi serviciile TIC în PIB. Creşterea nivelului utilizării comerţului
electronic în România
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Axa Prioritară 2 – Priorități de investiții (continuare)

Prioritatea de investiții 2c – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare,
e-incluziune, e-cultură și e-sănătate
Obiective specifice

1. Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare

2. Creşterea gradului de utilizare a Internetului

Rezultate asteptate

1. Dezvoltarea serviciilor de e-guvernare pentru 36 de evenimente cheie din viaţa cetăţenilor şi a mediului de
afaceri

2. Creşterea accesului şi a gradului de utilizare a sistemelor TIC integrate în educaţie, incluziune, sănătate şi
cultură
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Beneficiari eligibili

• Institutii publice

• IMM-uri din cadrul clusterelor IT
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Ministerul Fondurilor Europene

Vă mulțumesc!
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