22 de proiecte de securitate cibernetică au fost selectate de către Comisia Europeană
pentru a primi finanțări de 10,9 milioane euro
Un număr de 22 de proiecte pe domeniul securității cibernetice transmise de 18 țări ale Uniunii Europene,
între care și Romania au fost selectate de către Comisia Europeană pentru a primi finanțări de 10,9
milioane euro prin programul 2020 Connecting Europe Facility (CEF) Telecom Cybersecurity.
Printre categoriile de organizații selectate se numără operatori de servicii esențiale, autorități naționale
de certificare a securității cibernetice, organisme naționale de acreditare, organismele de evaluare a
conformității; precum și autorități naționale competente pentru securitatea cibernetică.
Beneficiarii finanțării vor dobândi instrumentele și abilitățile necesare pentru a se conforma cerințelor
stabilite prin Directiva NIS și prin Cybersecurity Act și se vor angaja, de asemenea, în activități de
cooperare eficientă la nivelul UE. Acordurile de finanțare aferente vor fi semnate până la sfârșitul
trimestrului III 2021 și se așteaptă ca noile proiecte să înceapă înainte de sfârșitul anului.
Câteva elemente de interes despre aceste proiecte:
•

Un proiect va avea ca scop înființarea unui centru pentru analiză și schimbul informațiilor de securitate
cibernetică (ISAC) în sectorul energetic;

•

Autorități portuare, o universitate, precum și entități din sectoare precum sănătate, energetic,
financiar, alimentare cu apă, transport aerian și rutier primesc finanțare pentru dezvoltarea de
capabilități de securitate cibernetică, în calitate de operatori de servicii esențiale;

•

Asistență pentru operatorii de servicii esențiale, autoritățile naționale competente, schimbul de
informații și analiză a fost acordată pentru 12 propuneri de proiecte;

•

Sprijin pentru pregătirea comună, conștientizare situațională și răspuns coordonat la incidentele de
securitate cibernetică au fost acordate pentru 4 propuneri de proiecte;

•

Sprijin pentru cooperare și construirea de capacități pentru certificare în domeniul securității
cibernetice a fost acordat pentru 6 propuneri de proiecte.

Prin programul CEF Telecom Cybersecurity, UE a investit deja 47,4 milioane euro în consolidarea securității
cibernetice. Începând cu 2020 România exercită președinția programului CEF Telecom Cybersecurity.
În curând, se vor deschide finanțări suplimentare pentru propuneri de proiecte în domeniul securității
cibernetice, în cadrul programului Europa Digitală.
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