PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeana

Programul
„ACTIVE AND
ASSISTED LIVING
(AAL)” – program
de cercetare –
dezvoltare pentru o
viață activă

Creșterea calității
vieții persoanelor
în vârstă prin
inovare,
dezvoltarea unor
aplicații prin
utilziarea TIC și
servicii specifice.

Partneriate
între
companii din sectorul
TIC, instituții sociale,
de
sănătate
și
îngrijire, centre de
cercetare
și
universițăți, asociații,
entități publice etc.
Consorțiul trebuie să
includă cel puțin un
partener de afaceri
eligibil, cel putin un
IMM
(poate
fi
considerat partenerul
de afaceri) și cel puțin
un utilizator
final eligibil.

Apelul
„Sustainable Smart
Solutions for
Ageing well”
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Activități eligibile

Proiecte colaborative ce vizeaza
dezvotlarea de solutii TIC in domeniul
imbatranirii active.
roiecte de colaborare – consortii
formate din cel putin 3 organizatii din 3
tari diferite + o organizatie beneficiara
Scopul acestei cereri pentru propuneri
de proiecte este de a sprijini iniṭiativele
de colaborare inovatoare,
transnaționale și multidisciplinare
orientate spre piață și cu valoare
adăugată pentru diferitele tipuri de
utilizatori finali. Se pot realiza doua
tipuri de proiecte:
proiecte
de
colaborare
implementate pe o perioadă
de 18-36 de luni și cu un
buget maxim de 2.500.000
euro
proiecte mici de colaborare ,
implementate pe o perioadă
de 6-9 luni și cu un buget
maxim de 300.000 euro

Valoarea
grantului

Contribuț
ia
beneficia
rului

Pentru proiectele
de colaborare maxim 2.500.000
euro

NA

Termen
limita

24 mai
2019

Informații suplimentare

http://www.aaleurope.eu/stay-up-todate/calls/call-challenge2019/

Pentru proiectele
de colaborare
mici – maxim
300.000 euro
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Uniunea
Europeană
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Program de
finanțare

Orizont 2020 –
Instrumentul
pentru IMM-uri –
Faza 1

Orizont 2020 –
Instrumentul
pentru IMM-uri –
Faza 2

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Susținerea IMMuri sau grupurilor
de IMM-uri
extrem de
inovatoare cu
ambiții de
internaționalizare,
hotărâte să
transforme ideile
de afaceri
inovatoare în
proiecte lider pe
piață.

IMM-uri sau grupuri
de IMM-uri (cel puțin
2 parteneri
internaționali)

Susținerea IMMuri sau grupurilor
de IMM-uri
extrem de
inovatoare cu
ambiții de
internaționalizare,
hotărâte să
transforme ideile
de afaceri
inovatoare în
proiecte lider pe
piață.

IMM-uri sau grupuri
de IMM-uri (cel puțin
2 parteneri
internaționali)

Activități eligibile

Sprijină elaborarea unui plan de afaceri
pentru dezvoltarea ideilor inovative,
îmbinând cercetarea și dezvoltarea cu
studiul de fezabilitate tehnică și cu
potențialul comercial.

Valoarea
grantului

Contribuț
ia
beneficia
rului

Termen
limita

Informații suplimentare

Maxim 50.000
euro/ beneficiar

30%

Apel
continuu

http://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/funding/sme_participat
ion.html

Minim 500.000
euro – Maxim 2,5
mil euro /
beneficiar

30%

Apel
continuu

http://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/funding/sme_participat
ion.html

Activitățile eligibile pot include, de
exemplu: evaluarea riscurilor,
cercetarea pieței, implicarea
utilizatorilor, analiza constrângerilor de
reglementare sau a regimurilor
standardelor, gestionarea proprietății
intelectuale, căutarea partenerului sau
evaluarea fezabilității.

Sprijină dezvoltarea conceptul de
afaceri într-un produs, serviciu sau
proces gata de piață, aliniat la strategia
de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include, de
exemplu: procese, prototipuri, validări,
demonstrații și testare în condiții din
lumea reală și replicarea pieței.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 – Fast
Track to Innovation
(FTI)

Programul își
propune să
reducă timpul de
la idee până la
lansarea pe
piață; să
stimuleze
participarea
solicitanților
pentru prima dată
la finanțarea UE
în domeniul
cercetării și
inovării; creșterea
investițiilor din
sectorul privat în
cercetare și
inovare.

Solicitanți eligibili

IMM-uri, companii,
centre de transfer
tehnologic
Propunerile de
finanțare trebuie
depuse de consorții
care cuprind între trei
și cinci entități juridice
stabilite în cel puțin
trei state membre
diferite ale UE sau
țări asociate Orizont
2020.

Activități eligibile

FTI vizează tehnologii, concepte,
procese și modele de afaceri relativ
mature, de ultimă generație, care au
nevoie de o dezvoltare finală pentru a
putea forma o nouă piață și să se
realizeze o extindere mai largă.
Acțiunile FTI sunt încurajate să fie
interdisciplinare, trecând prin diferite
sectoare și tehnologii. Acțiuni care
susțin concepte inovatoare care au
potențialul de a perturba sau de a crea
noi piețe sunt în particular finanțate.

Valoarea
grantului

Contribuț
ia
beneficia
rului

Maxim 3 mil euro/
beneficiar

30%
pentru
entități cu
profit

Termen
limita

Apel
continuu

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h202
0-section/fast-trackinnovation-pilot

0% pentru
entități
non-profit

Alocarea a cel puțin
60% din bugetul
global partenerului
(partenerilor)
consorțiului cu
specific industrie;
- minim de 2 parteneri
din industrie într-un
consorțiu de 3 sau 4;
sau minim 3 parteneri
din industrie într-un
consorțiu de 5.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Future and
Emerging
Technologies (FET
Open)

Programul
sprijină proiectele
de cercetare
științifică cu un
grad mare de risc
ce se află într-o
stare incipientă
de dezvoltare, cu
un potențial viitor
de piață
promițător.

FETOPEN-01-20182019-2020: FETOpen Challenging
Current Thinking

Solicitanți eligibili

IMM-uri/ organizatii
private

Activități eligibile

Viziune radicală: proiectul trebuie să
abordeze o viziune clară și radicală,
permisă de un nou concept tehnologic
care se adresează unor paradigme
actuale.

Valoarea
grantului

Maxim 3 mil euro/
beneficiar

Contribuț
ia
beneficia
rului
30%

Termen
limita

Apel
continuu

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/resear
ch/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/t
opics/fetopen-01-20182019-2020.html

Tehnologie radicala: proiectul trebuie
să vizeze o noutate și un progres
ambițios în domeniul științei și
tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară ambițioasă
pentru realizarea unui progres
tehnologic care să deschidă noi
domenii de investigație.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Future and
Emerging
Technologies (FET
Open)

Programul
sprijină proiectele
de cercetare
științifică cu un
grad mare de risc
ce se află într-o
stare incipientă
de dezvoltare, cu
un potențial viitor
de piață
promițător.

FETOPEN-01-20182019-2020: FETOpen Challenging
Current Thinking

Solicitanți eligibili

IMM-uri/ organizatii
private

Activități eligibile

Viziune radicală: proiectul trebuie să
abordeze o viziune clară și radicală,
permisă de un nou concept tehnologic
care se adresează unor paradigme
actuale.

Valoarea
grantului

Maxim 3 mil euro/
beneficiar

Contribuț
ia
beneficia
rului
30%

Termen
limita

Apel
continuu

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/resear
ch/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/t
opics/fetopen-01-20182019-2020.html

Tehnologie radicala: proiectul trebuie
să vizeze o noutate și un progres
ambițios în domeniul științei și
tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară ambițioasă
pentru realizarea unui progres
tehnologic care să deschidă noi
domenii de investigație.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

COSME - Call ID:
REC-AG-2019
Call for proposals
to prevent and
combat all forms of
violence against
children, young
people and women

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Obiectivul
specific este de a
preveni si de a
combate toate
formele de
violenta impotriva
copiilor, tinerilor
și femeilor

Solicitantul și
partenerii trebuie să
fie organisme publice
sau organizații
private, stabilite în
mod corespunzător
într-una dintre țările
participante la
program sau
organizații
internaționale.

In cadrul acestui apel vor fi finantate
proiecte ce vizează actiuni de prevenire
si combatere a violentei de gen și
actiuni de prevenire si combatere a
violentei impotriva copiilor.

a.Actiuni de
prevenire si
combatere a
violentei de gen –
sumă orientativă
7.020.000 Euro

Proiectele eligibile vor aborda acțiuni
de constientizare, formare și training,
măsuri transdisciplinare de prevenire și
combatere etc.

Contribuț
ia
beneficia
rului
20%

Termen
limita

13 iunie
2019

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/rec-rdap-gbv-ag2019

b. Actiuni de
prevenire si
combatere a
violentei împotriva
copiilor - sumă
orientativă
4.680.000 Euro

Organizațiile care
sunt orientate spre
profit pot depune
cereri numai în
parteneriat cu
organisme publice
sau organizații private
nonprofit.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană

H2020-JTI-BBI2019 -Empower
SME clusters to
bring SMEs ‘across
the valley of death’

Crearea
instrumentelor
adecvate pentru
a dezvolta
capacitatea
clusterelor sa
sprijine IMM-urile

IMM-uri

Activități eligibile

actiuni ce vizeaza sprijinirea și
instruirea IMM-urilor din domeniul
bioindustriilor

Valoarea
grantului

Buget apel: 135
milioane

Contribuț
ia
beneficia
rului
Variabila

Termen
limita

Informații suplimentare

04
Septembrie
2019

https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/bbi-2019-so4s4;freeTextSearchKeyword
=SME;typeCodes=1;status
Codes=31094501,3109450
2;programCode=null;progra
mDivisionCode=null;focusA
reaCode=null;crossCutting
PriorityCode=null;callCode=
Default;sortQuery=deadline
;orderBy=asc;onlyTenders=
false;topicListKey=topicSea
rchTablePageState

Bugetul
proiectului: 1,5
milioane Euro

Verificați în care dintre programele prezentate mai sus se încadrează cel mai bine firma dumneavoastră:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/data/eic/screen/home
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Împreună putem schimba cartea de
vizită a mediului de afaceri din
Transilvania
Gabriela ȚĂRĂU
gabriela.tarau@adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 466

Emil TOMA
emil.toma@adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 465

Andreea POTINTEU
andreea.potinteu @adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 462
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