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TITLUL CERERII: “PROIECTE PENTRU EVALUAREA VIABILITĂŢII (VAPS) ÎN INTERNAŢIONALIZAREA PE PIAŢĂ”
PROGRAM: Proiect-pilot INNOWWIDE – a 2-a cerere de propuneri de proiecte, Orizont 2020
Referintă: Domenii: dezvoltarea inovării în cadrul IMM-urilor şi internaţionalizare, cooperare RTDI, parteneriate strategice între
companii, formare, etc.
BUGET DISPONIBIL

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU
DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

4.200.000 €
Se acordă o sumă fixă de
subvenție de 60.000 €,
reprezentând un maximum de
70% din costurile eligibile totale
(personal, consumabile,
echipamente, subcontractare,
altele), care trebuie să fie de
minimum 86.000 €.

31 martie 2020
(ora 17:00 la
Bruxelles)

IMM-uri inovatoare, inclusiv companii tinere și startup-uri, din orice sector care dorește să concureze și
să înceapă afaceri pe piețe noi și emergente din
întreaga lume.Solicitanţii trebuie să fie stabiliţi întrun stat membru al UE sau într-o țară asociată la
„Orizont 2020”. Proiectul trebuie să specifice o
entitate parteneră (subcontractant) din țara sau
țările vizate pentru VAP

state membre
ale UE, ţări
asociate în
programul
“Orizont 2020”

Ce este în mod concret VAP?

Informații suplimentare:

Sunteți o IMM inovatoare cu ambiția de a dezvolta o combinație nouă și inovatoare
produs-piaţă (sau un proces sau un serviciu) cu un partener omolog strategic din afara
Europei? Trebuie să verificați mai întâi fezabilitatea tehnică, comercială, juridică și
socio-economică? Instrumentul VAP (Viability Assessment Project) susținut de
INNOWWIDE CSA poate fi soluția.

✓ Aplicaţiile pot fi depuse
doar prin portalul disponibil la
adresa :
https://innowwide.smartsimple
.ie/s_Login.jsp.

VAP-urile sunt un set cuprinzător, echilibrat și coerent de evaluări preliminare tehnice,
de piață, juridice și socio-economice, menite să valideze viabilitatea unei soluții de
afaceri internaționale, inovatoare, de-a lungul lanțurilor de valori globale emergente, în
colaborare cu parteneri strategici din afara UE, luând în considerare, dacă este cazul,
inovația frugală (definiţie, la informaţii suplimentare), inclusiv faza pregătitoare a unui
viitor proiect de RTDI de cooperare internațională care stă la baza dezvoltării
produsului.

✓ Durata implementării nu
poate depăşi 6 luni, iar
demararea acţiunilor trebuie
să înceapă în prima zi a lunii
care urmează calendaristic
datei semnării cofinanţării.

Ce este INOWWIDE:
INNOWWIDE - Evaluarea viabilității soluțiilor de afaceri colaborative (Viability
Assessment Projects) și INNOvative pe piețele WorldWIDE, este un proiect Horizon
2020 care își propune să finanțeze cel puțin 120 de IMM-uri și start-up-uri europene
inovatoare pentru realizarea de proiecte de evaluare a viabilității (VAP) pe piețele din
afara Europei.
Context:
Concurența a devenit globală, la fel și inovația. Pentru a concura eficient pe piețele

✓ Inovația frugală este
definită de experţi (2017) ca
fiind: „procesul de inovare în
condiții de constrângere, de a
produce soluții care sunt
substanțial mai accesibile
decât alte alternative și
accesibile pentru o gamă mai
largă de oameni, în timp ce
satisfac nevoile utilizatorilor ca
- sau chiar mai mult eficiente". Este adecvat în
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externe noi și emergente, IMM-urile europene trebuie să dezvolte parteneriate cu
omologi strategici din țări din afara Europei pentru a realiza co-crearea de proiecte de
RTDI și dezvoltarea în continuare a afacerilor comune (noua combinație de produspiață).
Dezvoltarea unei noi combinații de produs-piață cu un partener internațional strategic
din afara UE sau a țărilor asociate poate fi foarte dificilă pentru IMM-uri în ceea ce
privește riscurile tehnologice, financiare și barierele pieței. Înainte de a începe acest
proces, este esențial să se evalueze mai întâi fezabilitatea tehnică, să existe o
înțelegere profundă a aspectelor financiare, legale, de piață și culturale pe piețele
externe vizate. De aceea, a fost nevoie de un nou instrument, în plus faţă de studiile de
piață convenționale, de canalele de selecție, de vânzare și de ajutor la export.

special pentru schemele de
inovare deschise cu țările în
curs de dezvoltare inferioare
și ar trebui luate în
considerare pentru VAP-urile
care vizează aceste ţări.

Acțiunea pilot de coordonare și susținere (CSA) finanțată de Orizont 2020 (H2020) își
propune să acopere acest decalaj și, prin urmare, să aducă IMM-uri europene
inovatoare în fruntea piețelor internaționale, finanțând proiecte de evaluare a viabilității
(VAP), în cooperare cu părțile interesate locale din toată lumea, creând condițiile
pentru a crește adoptarea de soluții inovatoare europene pe piețele din afara Europei.
INNOWWIDE CSA urmărește o abordare favorabilă pentru IMM-uri de jos în sus, fără
subiecte specifice de abordat. Cea de-a doua cerere este și ultima cofinanţare a
proiectului INNOWWIDE CSA - proiect pilot.

✓ Solicitantul poate depune
o singură aplicaţie (EN).

Surse de informare şi documentație:
Portalul pentru depunerea aplicaţiei:
Textul oficial al cererii: https://innowwide.eu/news/2nd-vap-call-is-open/

Ghidul beneficiarului: https://innowwide.eu/guidelines/
Contact pentru detalii cerere si date privind consorţiul care implementează
INNOWWIDE:
https://innowwide.eu/contact/ şi info@innowwide.eu
https://cordis.europa.eu/project/id/822273

✓ RTDI este acronimul în
engleză pentru „Research,
Technological Development
and Innovation” .

✓ Subcontractantul străin nu
trebuie să fie o IMM, ci poate
fi orice tip de organizație
legală. Trebuie să existe cel
puțin un subcontractant
principal în țara țintă, care să
reprezinte un viitor potențial
partener al proiectului RTDI.

