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Titlul cererii: CERERE DE PROPUNERI PRIVIND PROIECTELE DE INTERES COMUN PENTRU ACORDAREA DE GRANTURI ÎN
DOMENIUL REȚELELOR DE TELECOMUNICAȚII TRANSEUROPENE DIN CADRUL MECANISMULUI PENTRU INTERCONECTAREA
EUROPEI PENTRU PERIOADA 2014-2020 - EUROPEANA
Program: MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE) 2014 -2020
Referinta: CEF-TC-2020-1: Europeana
Domenii: digitalizare, inovare, gestiune publică, cooperare transfrontalieră, prezervarea patrimoniului cultural, etc.
BUGET/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA PROPUNERILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

3.000.000 €
maximum 75%
cofinanțare

12 mai 2020
(ora 17.00 la Bruxelles)

autorități publice centrale, autorități
publice locale/regionale şi entități private,
dacă au acordul statului membru din care
fac parte, organizații internaționale

statele membre ale UE,
țări EEA: Norvegia şi
Islanda

Obiective şi tipuri acțiuni:
Concluziile Consiliului privind rolul Europeana pentru accesul digital, vizibilitatea și
utilizarea patrimoniului cultural european solicită sprijin continuu pentru serviciile
generice ale acestei iniţiative. În plus, rezultatul evaluării independente a inițiativei
Europeana atestă necesitatea unei implicări mai mari a instituțiilor de patrimoniu cultural
nu numai în furnizarea de conținut, ci și în dezvoltarea de expoziții curatoriate și
dezvoltarea de conținut inteligent pentru utilizatori. Prin urmare, se propune să se
acorde sprijin instituțiilor culturale și altor parteneri publici și privați pentru a crește în
continuare cantitatea de date accesibile prin Europeana. Aceste date ar trebui să fie de
înaltă calitate și potrivite pentru reutilizare. În plus, este propus să fie ajutate instituțiile
culturale să dezvolte noi modalități de a face accesibil un astfel de conținut prin crearea
de colecții, expoziții sau orice alte modalități personalizate de implicarea utilizatorilor,
utilizarea diverselor instrumente și tehnologii inovatoare, precum și creșterea gradului
de conștientizare și utilizare a Europeana.
Finanțarea disponibilă pentru serviciile generice în 2020 va sprijini instituțiile de
patrimoniu cultural să utilizeze cât mai bine Europeana în propriile activități publice și să
își deschidă colecțiile și să ofere conținut digital de înaltă calitate pentru Europeana cu
ajutorul unor abordări și instrumente inovatoare, cum ar fi automatizarea sarcinilor
folosind Inteligenţa Artificială, procesarea limbilor străine, învățarea automată,
procesare de date mari, instrumente de îmbogățire automată a metadatelor, instrumente
pentru conținut digital tradus în mod regulat și aplicarea sa în patrimoniul cultural.
Scopul proiectelor sprijinite ar trebui să fie și creșterea ofertei digitale a platformei
Europeana, prin facilitarea consolidării capacităților între instituțiile de patrimoniu cultural
și adoptarea mai largă a unor astfel de standarde și cadre, precum și a cunoștințelor
tehnice care ar putea susține instituțiile în transformarea lor digitală.
Surse de informare:
Programul de lucru al Comisiei pentru 2019-2020:

Informații suplimentare:
✓ Propunerile trebuie depuse
electronic prin modulul TENtec
Information System
eSubmission (detalii in textul
cererii).
✓ Participarea țărilor din
Spațiul Economic European
este permisă prin Regulamentul
No 283/2014 al Parlamentului
European şi al Consiliului.
✓ Informații şi detalii pentru
beneficiari şi pe Twitter
@inea_eu;
https://twitter.com/hashtag/Euro
peana?src=hashtag_click
✓ Întrebările pentru această
cerere pot fi trimise până la 21
aprilie a.c.
✓ Solicitanții sunt încurajați să
depună aplicațiile în limba
engleză.
✓ Consorțiul trebuie să fie
format din minimum 3 entități
din 3 țări participante la
program diferite.
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https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/c_2020_1078_f1_annex_en_v2_p1_106
6015.pdf
pagina oficială de web: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2020-europeana
Instituții responsabile:
Comisia Europeană - Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
prin:
Agenția executivă „Inovare şi Rețele” - 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

✓ Durata implementării: între
18 luni şi 24 de luni.

