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TITLUL CERERII: „PROIECT PILOT: ACCESIBILITATE WEB INCLUZIVĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI COGNITIVE
(INCLUZIUNE WEB: ACCES PENTRU TOȚI) - 2020”
PROGRAM: PROIECTE PILOT (PP) ȘI ACȚIUNI PREGĂTITOARE (PA)
Referinta: COGN-2020
Domenii: noi tehnologii, sănătate şi educaţie, comunicaţii, afaceri sociale şi incluziune, etc.
BUGET DISPONIBIL

TERMEN-LIMITĂ

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

800.000€
cofinanţare până la
75%

15 iulie 2020

ONG-uri, universităţi şi alte instituţii de
educaţie, centre de cercetare, autorităţi publice
locale şi regionale, organizaţii internaţionale,
organizaţii non-profit, IMM-uri, start-up-uri,
companii, etc.

statele membre ale Uniunii
Europene, ţările candidate,
Islanda, Norvegia,
Liechtenstein, Elveţia şi
ţările participante la
programul „Orizont 2020”

Obiective şi priorităţi:
Context:
La 20 aprilie 2020, Comisia Europeană a adoptat un program de lucru pentru 2020
pentru finanțarea Proiectelor-pilot și acțiunilor pregătitoare în domeniul „Rețelelor de
comunicații, conținut și tehnologie”. Autismul, dislexia, demența, dizabilitățile de învățare,
dizabilitățile cognitive afectează semnificativ numărul cetățenilor UE. Pe măsură ce
transformarea digitală a societății și a economiei se accelerează și pe măsură ce mai
multe aspecte ale vieții noastre private și profesionale se mută în mediul online, așa cum
s-a văzut în perioada actualei pandemii, accesul egal la mediul digital pentru aceste
persoane este și mai vital.
Cofinanţările prezentei cereri sunt acordate în vederea încurajării dezvoltării
instrumentelor care promovează accesul independent și incluziv la conținut și servicii
online, inclusiv tranzacțiile cu consumatorii, pentru persoanele cu dizabilități cognitive,
pentru a respecta angajamentele asumate în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu dizabilități, Directiva europeană privind accesibilitatea web și
Directiva europeană privind accesibilitatea produselor şi serviciilor.
Proiectele pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (PA) sunt instrumente importante pentru
formularea priorităților politice și introducerea de noi inițiative care s-ar putea transforma
în activități și programe permanente ale UE.
Priorităţi cererii:
Propunerile trebuie să abordeze în special probleme comune de accesibilitate cu care se
confruntă persoanele cu dizabilități cognitive pe site-uri web sau aplicații mobile, cum ar
fi:
- autentificarea sau finalizarea proceselor de autentificare;
- introducerea datelor sau completarea formularelor, evitarea și corectarea erorilor;
- îndeplinirea sarcinilor în mai multe etape;
- utilizarea interfețelor complexe și a schemelor de navigație complexe;
- procesarea informațiilor pe paginile congestionate, evitând supraîncărcarea cognitivă;
-concentrarea pe sarcini disponibile, limitarea întreruperilor, memento-urile și schimbările

Informaţii suplimentare:
✓ Durata inițială a acțiunii:
12 luni.
✓ Aplicațiile pot fi redactate
în oricare limbă oficială a
UE, dar un rezumat în
engleză este solicitat de
Comisia europeană.
✓ Data indicativă pentru
începerea acţiunilor este
primul trimestru din 2021.
✓ Înregistrarea în Funding
& Tender Portal este
obligatorie pentru obţinerea
unui cod de identificare PIC
(Participant Identification
Code).
✓ Comisia europeană
preconizează finanţarea a 24 proiecte.
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de conținut;
- stoparea animațiilor și a redării automate a videoclipurilor sau materialelor audio;
- înțelegerea textelor și a graficelor;
- identificarea punctelor-cheie ale paginilor lungi sau grele pe baza textului;
- interpretarea și procesarea informațiilor digitale, inclusiv gestionarea datelor; găsirea
informaţiilor;
- urmărirea instrucțiunilor; căutare de ajutor sau sprijin.
Exemple de activităṭi finanṭate:
* Cercetarea și dezvoltarea soluțiilor care utilizează inteligența artificială sau alte
tehnologii noi pentru automatizarea adaptării, personalizării și diseminării multimodale a
conținutului site-urilor web și al aplicațiilor mobile pentru a facilita adoptarea și utilizarea
conținutului și serviciilor digitale de către persoanele cu dizabilități cognitive;
* Cercetarea și dezvoltarea soluțiilor pentru automatizarea simplificării sau adaptării
instrumentelor de creare pe care le-ar putea folosi persoanele cu dizabilități cognitive
pentru a crea conținut pentru site-uri web și aplicații mobile;
* Cercetarea și dezvoltarea soluțiilor pentru adaptarea instrumentelor de creare, în
scopul realizării de conținut pentru site-uri web și aplicații mobile care sunt accesibile
pentru persoanele cu dizabilități cognitive.
Vor avea prioritate propunerile care :
− includ expertiza din domeniul științelor sociale și disciplinelor umaniste relevante (de
exemplu, științele cognitive, psihologie, studii despre dizabilitățile aplicate mediului
online);
− abordează spectrul larg al utilizatorilor și nevoile acestora (a se vedea și lista
neexhaustivă din secțiunea 2 – obiective - a cererii);
− implică persoanele cu dizabilități cognitive (adică utilizatori, dar și cercetători și, după
caz, îngrijitori);
− dezvoltă soluții de tip „open-source” sau „free-to-use”.
Surse de informare:
textul oficial al cererii:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/ppcall-document-pppa-cogn-01-2020_en.pdf
alte documente ale cererii:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/interested-org-list/42954868
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcţia generală „Rețele de comunicare, conținut și tehnologie”
1049 Bruxelles
Belgia
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Telefon: 00 32 2 299 93 99
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziția celor interesați
adresa de e-mail: CNECT-G3@EC.EUROPA.EU

