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PROGRAM: „ORIZONT 2020” – PROIECT-PILOT
CERERE DE PROPUNERI : ÎNVĂȚARE RECIPROCĂ ȘI INSTRUMENTE ȘI RESURSE COMUNE PENTRU SCHEMELE
NAȚIONALE/REGIONALE CARE SPRIJINĂ PROIECTELE DE INOVARE ALE IMM-URILOR ȘI START-UP-URILOR
DOMENII: cercetare și inovare, educaţie și formare, sprijin pentru IMM-uri, etc.
REFERINȚĂ: - ID: EIC-mutuallearning-2020
BUGETUL TOTAL AL
CERERII

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAŢIILOR

CINE POATE SOLICITA COFINANṬARE

ELIGIBILITATE ṬĂRI/REGIUNI

500.000 €
se va finanţa un
singur proiect

22 septembrie 2020

orice entitate legal constituită în
ţările participante la program:
agenţii de inovare, IMM-uri, ONGuri, centre de cercetare, universități,
autorități regionale, asociații, centre
de formare, etc.

statele membre ale UE,
ţări terţe (lista actualizată
aici)

Provocări și obiective:
Start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt principala sursă de inovație în
Europa și la nivel global. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, le lipsesc resursele
(umane și financiare) pentru a elabora studiul de fezabilitate al produselor/serviciilor
inovatoare, care ar demonstra clar căile pentru direcțiile viitoare de acţiune și pașii de
urmat. Mai mult, ei sunt în dezavantaj la recrutarea unor experți externi pentru a-i ajuta în
inovație și la dezvoltarea afacerilor lor, inclusiv la nivel transnațional, pentru a exploata
potențialul pieței unice și a oportunităților comerciale globale. Ambele componente sunt
esențiale pentru start-up-uri și IMM-uri pentru a se asigura adecvarea produselor/pieței,
lansarea cu succes și extinderea ulterioară a inovațiilor lor.
Există o justificare clară pentru a oferi sprijin pentru start-up-urile și IMM-urile europene
pentru aceste activități. Acest lucru se realizează cel mai bine la nivelul cel mai apropiat
beneficiarilor, mai precis cel național și regional. O serie de agenții de inovare
naționale/regionale au scheme care abordează această necesitate specifică sau iau în
considerare stabilirea uneia. Pentru a selecta și susține eficient cei mai promițători
inovatori cu potențial puternic pe piețele europene și mondiale, aceste agenții ar putea să
beneficieze de un sprijin pentru învățarea reciprocă transnațională și de instrumente și
resurse comune; până în prezent, în întreaga UE, agențiile naționale și regionale de
inovare funcționează mai degrabă în mod izolat în ceea ce priveste implementarea
programelor lor. Fragmentarea ecosistemelor de inovare și lipsa de conectare între
agențiile publice naționale și regionale par a fi unele dintre principalele blocaje pentru
asigurarea sprijinului celor mai promițătoare companii de tip start-up și de extindere la
scară largă în UE.
Scopul acestei acțiuni este de a crea un mediu mai puternic, de sprijin și de cooperare în
întreaga UE, care să permită agențiilor naționale și regionale să furnizeze servicii la nivel
înalt și să sprijine IMM-urile și start-up-urile de înaltă calitate pentru proiectele lor de
inovare. Scopul final este de a oferi oportunități acestor agenții să coopereze, să învețe
unele de la altele și să facă schimb de cunoștințe prin utilizarea instrumentelor comune
pentru a se asigura că cele mai promițătoare propuneri de inovație cu potențial ridicat de

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE:

• Cererile de propuneri
de proiecte se depun
doar în format
electronic, detalii la
sursa de informare.
• Această cerere este o
acțiune de coordonare și
sprijin (CSA). Aşadar,
cofinanţarea este de
până la 100%.
• Parteneriatul trebuie
să fie format din cel
puțin o persoană juridică
stabilită într-un stat
membru al UE sau într-o
țară asociată la
programul „Orizont
2020”.
• La momentul redactării
prezentei fişe, pe
platforma CE de
parteneriate, există 10
propuneri de colaborare.
• Descriere CSA: Acțiuni
constând în principal în
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realizare sunt susținute în stadiul critic al acestora de dezvoltare.
Tipuri de activităţi si impact:
Cooperarea care va implica în special participarea agențiilor de inovare naționale sau
regionale sau a unor organizații similare ar trebui să se axeze pe:
• Schimbul de informații și bune practici, cu accent pe:

- cele mai bune modalități de a identifica mai bine nevoile specifice ale start-up-urilor
și IMM-urilor, pentru a permite personalizarea serviciilor furnizate,

- proiectarea programelor la nivel național/regional în vederea completării posibilelor
lacune în legătură cu serviciile furnizate de Consiliul European de Inovare (EIC),
precum și proiectarea propunerilor de proiect și ponderea criteriilor,

- internaționalizarea panelurilor de evaluare. Cooperarea va permite, de asemenea,
accesul la grupurile de evaluatori respectivi pentru a stabili paneluri de evaluare
internaționale și a facilita stabilirea unui set minim de criterii comune de evaluare.
• Servicii de formare și selecție de formatori, inclusiv accesul la bazele de date existente
ale formatorilor/experților (UE, național, regional) și crearea de grupuri de experți.
Opțional, proiectarea și dezvoltarea altor instrumente și resurse comune.
• Identificarea modalităților de continuare a schimburilor, servicii, instrumente și resurse
furnizate după încheierea acțiunii.
• Schemele de sprijin naționale și/sau regionale stabilite ar putea include următoarele:
- instrumente și resurse comune pentru a sprijini, cu bugetele respective ale agențiilor
naționale de inovare, start-up-uri extrem de inovatoare și IMM-uri, cu o ambiție comercială
clară și cu potențial mare de creștere și internaționalizare pentru activitățile lor destinate
pieţei. Resursele naționale utilizate de agențiile naționale de inovare, dacă este relevant,
vor trebui să respecte regulile de concurență privind ajutoarele de stat,
- studiu de fezabilitate ca rezultat al proiectului (nu neapărat singurul),
- pol internațional de evaluatori ai proiectelor,
- model-cadru/formular de propunere de proiect scurt, orientat către piață,
- introducerea altor servicii de sprijin, inclusiv servicii de coaching pentru beneficiari,
- monitorizarea beneficiarilor și a serviciilor de consiliere privind alte instrumente posibile la
nivel național/ regional/UE, precum și alte modalități de finanțare privată pentru
continuarea unui proiect, în cazul în care studiile de fezabilitate demonstrează că merită să
se treacă la următoarea fază. de dezvoltare.
Impactul așteptat:
Această finanţare va permite o creştere a calităţii sprijinului oferit la nivel național și
regional pentru cele mai promițătoare IMM-uri inovatoare și start-up-uri concretizat prin:
- schimb de informații și bune practici și dialog mai strâns între agențiile de inovare
implicate,
- permiterea agențiilor naționale/regionale să stabilească sau să îmbunătăţească scheme
de sprijin din bugetele naționale/regionale respective, care vor acoperi studii de fezabilitate
al produselor/serviciilor inovatoare de la start-up-uri și IMM-uri,

măsuri de însoțire (cum
ar fi standardizarea,
diseminarea,
sensibilizarea și
comunicarea), rețele,
coordonare sau servicii
de sprijin, dialoguri
politice, exerciții și studii
de învățare reciprocă,
inclusiv studii de
proiectare pentru
infrastructura nouă și pot
include, de asemenea,
activități complementare
de strategie, planificare,
crearea de rețele și
coordonare între
programe din diferite
țări.
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- cooperarea transnațională în procesele de evaluare pentru a selecta cele mai
promițătoare proiecte de inovare cu creștere și potențial internațional mare,
- cooperarea între nivelurile naționale/regionale/UE în asigurarea serviciilor de
consiliere/mentoring „de nivel mondial”.
Sursă de informare și documente conexe cererii:
Programul de lucru 2018-2020 al CE pentru programul Orizont 2020 :
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020wp1820-intro_en.pdf
Info generale: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-mutuallearning2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,3109450
3;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
tyCode=null;callCode=H2020-EICMUTUALLEARNING;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicLi
stKey=callTopicSearchTableState
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Punctele Naţionale de Contact (PNC)

