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DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei
informatiei si comunicatiilor ”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si
comunicatiilor ” se incadreaza in Axa 3 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele
privat si public

Operatiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si
comunicatiilor” este cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband precum si prin
consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele de esec ale pietei – zone rurale si mici urbane
dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea
accesului public la aceasta.

Beneficiarii eligibili sunt:
− Societati mici, micro si mijlocii
− ONG-uri
Activitati eligibile:
•
•
•
•

•

Conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate proiectele);
Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip
desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.);
Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului;
Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor
personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip
office;
Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului, achizitionarea domeniului
pentru acest website – obligatoriu (in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data
depunerii cererii de finantare);
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Achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul national de domenii “.ro”;
Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica.
Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
Informarea si publicitatea pentru proiect.

Alocare financiara:
- 80% pentru IMM-uri si microintreprinderi
- 95% pentru ONG-uri

Valoare proiect:
Valoarea maxima a finantarii acordate: 82.000 LEI
Valoarea minima a finantarii acordate: 7.000 LEI pentru microintreprinderile care au intre 1 si 3
angajati, respectiv 14.000 LEI pentru microintreprinderile care au peste trei angajati si pentru restul
IMM-urilor. In cazul ONG-urilor, valoarea minima a finantarii acordate este de 7.000 LEI.

Punctaj minim necesar = 50 pct
Momentan cererea de proiecte este inchisa!
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