CALENDARUL ORIENTATIV
AL LANSĂRII OPERAŢIUNILOR DIN CADRUL POS CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE *
- 12 NOIEMBRIE 2012Domenii majore de intervenţie / Operaţiuni

Data estimativă a lansării
(Luna)

Observaţii

Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
În derulare – Fondul de participare JEREMIE
DMI 1.2. Accesul IMM la finanţare
DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
Apel de proiecte cu termen limită
Apel în derulare
Op. 1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii
Sesiunea II: 03.09-30.11.2012
Buget: 84 mil lei
Op. 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau
Noiembrie 2012
Buget: echivalentul în lei a 20 mil euro
clustere
Axa 2 - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare
DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
Op. 2.1.1 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de
Apel în derulare
Apel de proiecte cu depunere continuă
cercetare şi întreprinderi
Buget: 200 mil lei
DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare si inovare
Apel de proiecte cu depunere continuă
Apel în derulare
Op. 2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative
Buget: 79,17 mil lei
Op. 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul firmelor

Apel în derulare

Axa Prioritară 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
2012
Op. 3.1.2 – 3.1.3 Sprijin pentru realizarea retelelor broadband

Apel de proiecte cu depunere continuă
Buget: 225 mil lei

Buget: echivalentul în lei a 84 mil euro

3.2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne
Op. 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea
Ianuarie 2013
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
Axa Prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice
DMI 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
Perioada de depunere a proiectelor: 13 aprilie - 14
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al
decembrie 2012
Apel în derulare
energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene
Buget: echivalentul în lei a 15 mil euro
*tabelul cuprinde numai operaţiunile în derulare sau care urmează a mai fi lansate

