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Titlul cererii: CERERI DE PROPUNERI ÎN TEMEIUL PROGRAMULUI DE LUCRU PENTRU ACORDAREA DE GRANTURI ÎN DOMENIUL
REȚELELOR DE TELECOMUNICAȚII TRANSEUROPENE DIN CADRUL MECANISMULUI PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI PENTRU
PERIOADA 2014-2020
Program: MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE) 2014 -2020
Referinta: CFE–TC-2016-3; CFE-TC-2016-4
Domenii: telecomunicaṭii, digitalizare, inovare, gestiune publică, cooperare transfrontalieră
buget/sumă
acordată pe proiect

data de depunere

beneficiari

eligibilitate
ṭări/regiuni

28.600.000 €

18 octombrie 2016
(CTE-TC-2016-4)
15 decembrie 2016
(CTE-TC-2016-3)
(ora 17.00 la Bruxelles)

autorităṭi publice centrale,
autorităṭi publice locale/regionale
ṣi entităṭi private, dacă au acordul
statului membru din care fac
parte, organizaṭii internaṭionale.

statele membre ale UE,
ṭări EEA: Norvegia ṣi
Liechtenstein

4 cereri de propuneri de proiecte ṣi obiectivele specifice:

Informații suplimentare:

 O zi de informare virtuală a
fost organizată pe 22
CEF-TC-2016-3: „Traducere automatizată” - bugetul este de 6,5 milioane €, iar septembrie a.c., înregistrarea
cofinanṭarea de maximum 75%
prezentărilor este disponibilă
- stimularea colecṭiile de resurse lingvistice pentru anumite domenii de interes online.
pentru servicii specifice paneuropene publice (infrastructurile de servicii digitale
(ISG) MIE sau alte servicii din sectorul public relevante pentru piața unică  Propunerile trebuie depuse
digitală, în general), în scopul de a îmbunătăți calitatea și acoperirea traducerii electronic prin modulul TENtec
computerizate oferite de platforma MIE de traducere computerizată;
Information System
- să integreze, utilizeze ṣi extindă platforma MIE de traducere computerizată eSubmission.
către alte servicii digitale transfrontaliere multilingvistice.
 Participarea ṭărilor din
Spaṭiul Economic European
CEF-TC-2016-3: „Securitate cibernetică” – bugetul este de 12 milioane €, iar este permisă prin Regulamentul
cofinanṭarea de maximum 75% ṣi 1 milion€/proiect; cererea vizează intervenṭii No 283/2014 al Parlamentului
naṭionale/ale guvernului pentru centrele de alertă la atacurile informatice destinate European ṣi al Consiliului.
administaṭiilor sau companiilor
 Vor fi finanṭate doar
CEF-TC-2016-3: „Servicii de facturare electronică” (eFacturare) - bugetul este de 7 “proiectele de interes comun –
milioane €, iar cofinanṭarea de maximum 75%.
definiṭie art. 4 al
Proiectele trebuie să sprijine una din cele 2 priorităṭi: a) preluarea serviciilor de facturare Regulamentului 283/2014,
electronică de către administraṭiile publice; b) spriijin pentru implementarea standardelor detalii în anexa Regulamentului.
europene în soluṭiile de facturare electronică existente.
 Informaṭii ṣi detalii pentru
beneficiari ṣi pe Twitter
CEF-TC-2016-3: „Europeana” - accesul la resursele digitale din patrimoniul european @inea_eu.
bugetul este de 2 milioane €, iar cofinanṭarea de maximum 50%.
Obiectivul este acela de a prezenta comorile culturale ale Europei, a spune și a ilustra
povești europene cuprinse pe platforma Europeana sub formă de colecții tematice,  Întrebările pentru cererile
conducând vizitatorii într-o călătorie efectuată prin patrimoniul cultural bogat și divers al CEF-TC-2016-3 pot fi trimise
până la 1 decembrie a.c.
Europei.
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Colecțiile tematice, cum ar fi cele de muzică și istoria artei lansate în ianuarie 2016,
reprezintă o caracteristică nouă pe Europeana, oferind vizitatorilor o experiență de
utilizare organizată pe baza conținutului tematic selectat. Finanțarea prin acest apel va
merge la proiecte care selectează artefacte și/sau opere de artă remarcabile care pun în
valoare mișcări culturale de importanță europeană. Împreună cu descrieri exhaustive de
conservare și informații contextuale bogate, elementele selectate de proiectele vor
permite vizitatorilor non-specialiṣti să obțină o imagine de ansamblu informată a mișcării
culturale respective.
CEF-TC-2016-4: „Internet mai sigur” - bugetul este de 1,1 milioane €, iar cofinanṭarea
de maximum 50%.
Comisia Europeană a adoptat Strategia de comunicare pentru un "internet mai bun
pentru copii" (BIK-Better Internet for Kids), care aduce o viziune coerentă pe scară
europeană pentru a pune în aplicare măsuri concrete care fac din internet un mediu de
încredere pentru copii.
Priorități:
- Un centru de conștientizare pentru responsabilizarea copiilor, părinților și profesorilor
să utilizeze în cel mai bun mod posibil Internetul, bazat pe centrele de resurse digitale
consolidate de la care instrumentele specifice și serviciile să fie adaptate și
implementate în cooperare cu terțe părți (școli, industrie, etc.);
- Servicii de asistență on-line pentru a raporta și a preveni contacte, comportamente și
conținuturi online periculoase;
- asistenṭă telefonică pentru a primi și a gestiona rapoarte și date cu privire la
documentele on-line ilegale care pot provoca abuzuri sexuale faṭă de copii.
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-3-cef-telecom-calls-virtual-infoday
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016cef-telecom-calls-proposals
Instituții responsabile:
Comisia Europeană
Agenṭia executivă „Inovare ṣi Reṭele” - INEA
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles (Evere)
Întrebările privind aceste cereri de propuneri de proiecte pot fi trimise la:
INEA-CEF-TELECOM-CALLS@ec.europa.eu

 Solicitanṭii sunt încurajaṭi să
depună aplicaṭiile în limba
engleză.

