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TITLUL CERERII: “ACCES LA INTERNET DE BANDĂ LARGĂ PRIN SATELIT PENTRU CONȚINUT MULTIMEDIA EDUCAȚIONAL PENTRU
ȘCOLI NECONECTATE”
PROGRAM: Proiect-pilot
Referintă: PP-BBSat4Edu-2019
Domenii: educaţie, inovare, infrastructură IT şi conectivitate, cooperare în reţea, dezvoltarea zonelor rurale, etc.
BUGET DISPONIBIL

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

950.000 €
rata de cofinanțare este
de până la 100%

19 martie 2020
(ora 17:00 la
Bruxelles)

organizații non-profit (private sau
publice); autorități publice (naționale,
regionale, locale); organizații
internaționale; universități; instituții
educaționale; centre de cercetare;
entități care fac profit

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE

Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului pilot este de a contribui la evaluarea beneficiilor unei
conectivități în bandă largă prin satelit în zonele afectate de divizarea digitală, cu
sprijinul autorităților publice regionale sau naționale, ca precursor al avantajelor și mai
mari pe care Societatea Europeană Gigabit le va aduce ulterior.
Obiective specifice şi tipuri de activităţi:
- Analiza regiunilor UE privind decalajele digitale pe termen lung, sectoarele afectate și
populația, în special pentru școli: identificarea unor regiuni relevante, școli și alte părți
interesate trebuie să figureze în propuneri;
- Evaluarea unor scheme de implementare simple, eficiente și eficace din punct de
vedere al costurilor (de exemplu, vouchere) pentru a asigura accesul facil la
conectivitatea în bandă largă prin satelit: propunerile trebuie să prezinte soluții care să
asigure un acces facil la conectivitatea în bandă largă prin satelit;
- Evaluarea, prin dezvoltarea accesului la internet în bandă largă prin satelit la unele
școli neconectate („teste pe teren”), beneficiului distribuției conținutului multimedia prin
satelit, care cuprinde, în măsura posibilului, date și servicii oferite de programele
spațiale ale Uniunii; și
- Dezvoltarea de activități de comunicare în comun.

Informații suplimentare:
✓ Durata maximă a
implementării: 24 de luni.
Acṭiunile trebuie să înceapă
după maximum 3 luni de la
data semnării grantului de
finanţare (trim IV 2020).
✓ Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE
✓ Toți participanții trebuie să
se înregistreze în Registrul de
participanți - înainte de
expirarea apelului - și să
încarce documentele
necesare care prezintă
statutul și personalitatea
juridică.

✓ Aplicaţiile pot fi depuse
doar prin sistemul electronic
Propunerile trebuie să prezinte un set de activități eligibile, ca de exemplu:
online al CE care este
- activități de coordonare între membrii consorțiului și părțile interesate în cauză;
disponibil la adresa :
- studierea, desfășurarea și testarea/validarea acțiunilor care vizează școlile de https://ec.europa.eu/info/fundi
conectare;
ng- conferințe, seminarii;
tenders/opportunities/portal/sc
- activități de formare;
reen/home
- acțiuni de sensibilizare și diseminare;
- acţiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimburi de bune practici;
✓ Un singur proiect va fi
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- studii, analize, proiecte de cartografiere ;
Surse de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wpcall/pp-call-document-pp-bbsat4edu-2019_en.pdf
Pagina „Funding and Tenders Opportunities”: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pp-bbsat4edu2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,310
94503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
PriorityCode=null;callCode=PP-BBSAT4EDU2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearc
hTablePageState
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA – acronim în engleză)
Place Rogier 16
1049 Bruxelles
e-mail pentru detalii/întrebări privind această cerere:
REA-SPACE-CALLS@ec.europa.eu

finanţat. Acesta trebuie să fie
implementat de un consorţiu
format din cel puţin 3 entităţi
aflate în cel puţin 2 state
membre sau o reţea care să
respecte aceste criterii.
✓ Pe platforma de propuneri
de parteneriat disponibilă pe
pagina oficială menţionată la
surse de informare există la
momentul redactării acestei
fişe de prezentare 4 propuneri
de colaborare.

