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Către,
Consiliul Judetean

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,

Schema de cofinanțare „ERA-NET Cofund MarTERA” a programului european
„Orizont 2020” a lansat cea de-a patra cerere comună pentru proiecte transnaționale
de cercetare și inovare. Obiectivul general al ERA-NET Cofund este de a consolida
Spațiul European de Cercetare (ERA) în tehnologiile maritime și marine, precum și
strategia europeană Blue Growth.
Această cerere este inițiată de ministere/organizații din 9 țări partenere în consorțiul
MarTERA: Belarus, Belgia, Germania, Malta, Norvegia, Polonia, România, Africa de Sud și
Turcia care finanțează inițiativa.
Bugetul total de finanțare este de 8,5 milioane EUR.
Apelul va acoperi următoarele domenii prioritare:
1: Tehnologii maritime ecologice;
2: Concepte inovatoare pentru nave și structuri offshore;
3: Automatizare, senzori, monitorizare și observații;
4: Producție și manufacturare avansate;
5: Siguranță și securitate.
Apelul 2021 este implementat ca o procedură în doi pași (o etapă de propunere prealabilă
și o propunere completă). Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor prin
intermediul platformei online este 26 martie 2021.
Foarte important: Este necesar ca fiecare partener dintr-un consorțiu să
contacteze Managerul National al Programului din tara sa pentru a primi informații cu
privire la normele de aplicare nationale înainte de depunerea unei propuneri prealabile.
Pentru România, Managerul Național al Programului este Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).
Contact direct: UEFISCDI, Domnica COTET, domnica.cotet@uefiscdi.ro , +40 21 302 38
83
O fișă de prezentare a cererii este anexată acestei comunicări.
Despre MarTERA - Consorțiul MarTERA, format din 16 țări, desfăsoară diferite activități
comune, pentru a contribui la prioritățile naționale în acest domeniu, precum și la Agenda
de cercetare strategică a inițiativelor „JPI Oceans” și WATERBORNE.

Ce este „JPI Oceans” - INIȚIATIVA COMUNĂ DE PROGRAMARE - MĂRI ȘI OCEANE
SĂNĂTOASE ȘI PRODUCTIVE (baza legală 2011-2020: RECOMANDAREA COMISIEI
din 16 septembrie 2011privind inițiativa de programare în comun a cercetării „Mări și
oceane productive și sănătoase”)
 O inițiativă comună de programare pentru sănătatea marilor și oceanelor sub forma unei
platforme de coordonare și integrare, deschisă tuturor statelor membre ale UE și țărilor
asociate;
 Țările participante decid asupra contribuției lor: poate fi finanțare instituțională, legată de
proiect sau noi surse de finanțare.
 Obiective: (i) dezvoltarea de programe comune de cercetare la care țările să poată participa
în mod voluntar; (ii) favorizarea apariției unei economii a cunoașterii maritime, maximizând
valoarea acesteia într-un mod durabil; (iii) asigurarea unei bune stări ecologice a mărilor și
optimizarea planificării activităților în spațiul marin; (iv) optimizarea răspunsului la
schimbările climatice și limitarea impactului uman asupra mediului marin
 Priorități: (i) evitarea fragmentării și duplicării inutile; (ii) facilitarea cooperării și previziunii;
(iii) stabilirea mecanismelor eficiente pentru transferul interacțiunii și cunoștințelor între
comunitatea științifică, industrie și servicii și factorii de decizie politică la nivel înalt pentru a
face față mai eficient la provocările majore

Va multumim pentru colaborare!

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: “MARTERA ERA-NET COFUND” - TEHNOLOGII MARITIME ȘI MARINE PENTRU O NOUĂ ERĂ
PROGRAM: “ORIZONT 2020“
REFERINŢĂ: DOMENII DE ACTIUNE: cercetare marinā şi maritimā, noi tehnologii şi inovare, cooperare şi dezvoltare, etc.
BUGET TOTAL

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

8.500.000 €

Prima etapā: 26 martie
2021
(ora 17:00 la Bruxelles)
A doua etapā, doar ca
urmare a unei evaluāri
pozitive a primei etape:
10 septembrie 2021

Persoanele juridice stabilite în România sunt
eligibile pentru a obține finanțare:
- universități publice și private acreditate,
- institute naționale de cercetare și dezvoltare,
- alte organizații de cercetare,
- IMM-uri,
- mari întreprinderi industriale.

OBIECTIVE ŞI TEMATICI:

Obiective:
- dezvoltarea activităților de cercetare și inovare prin cooperare largă și sistematică în
toate domeniile transportului pe apă, activități offshore, resurse marine, siguranță
maritimă, biotehnologii, pentru o dezvoltare durabilă a economiei maritime și a
industriei de pescuit, acvacultură, etc.;
- implementarea acțiunilor coordonate în industria maritimă pentru a răspunde
provocărilor care apar într-un număr mare de sectoare legate de oceane/māri.
Sectoarele cu un potențial ridicat pentru o economie albastră sustenabilā, cum ar fi
transportul pe apă, construcția navală și repararea navelor, activitățile offshore și a
submarinelor, monitorizarea și observațiile, pot sprijini creșterea durabilă (Blue Growth) în
sectoarele marine și maritime în ansamblu și pot utiliza potențialul oceanelor europene,
mărilor și zonelor de coastā pentru locuri de muncă, valoare și durabilitate. Descoperirile
tehnologice sunt importante pentru îmbunătățirea guvernanței oceanelor, care este în sine
o piață importantă pentru industriile maritime, reamintind că țările europene cheltuiesc
anual sume importante pentru achiziționarea și gestionarea infrastructurii pentru a
monitoriza mările și oceanele.

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE, țări
asociate la program

Informații suplimentare:
✓ Aplicațiile se depun doar
în limba engleză.
✓ Durata implementārii: 36
de luni.
✓ Pot solicita finanțare
consorțiile proiectelor formate
din cel puțin două entități
juridice independente eligibile
din cel puțin două state
membre europene diferite sau
țări asociate menționate în
secțiunea 3.2 a textului oficial
al cererii. Persoanele juridice
din Belarus și Africa de Sud
sunt eligibile pentru finanțare,
dar consorțiile cu parteneri
din Belarus sau din Africa de
Sud trebuie să aibă în plus
cel puțin două entități juridice
independente eligibile din cel
puțin două state membre
europene diferite sau țări
asociate.

Tematici:
1: tehnologii maritime ecologice;
2: concepte inovatoare pentru nave și structuri offshore
3: automatizare, senzori, monitorizare și observații;
4: producție și producție avansate;
5: siguranță și securitate.
Proiectul de cercetare și inovare propus trebuie să fie în concordanță cu scopul și
obiectivele acest apel și cu prioritățile tematice ale programelor naționale asociate ale
părților în cauză, țările/regiunile implicate. Prioritățile naționale/regionale sunt descrise în ✓ Propunerile de proiect
liniile directoare naționale și pot fi dezvoltate mai detaliat de către respectivii manageri trebuie să implice parteneri
din industrie. În funcție de
naționali de program (NPM).
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TIPURI DE ACȚIUNI FINANȚATE:

-

cercetări fundamentale;
cercetāri industriale;
dezvoltare experimentală.

Principalul obiectiv al MarTERA este de a aborda o serie de provocări predominante care
pot fi identificate după cum urmează:
• În timp ce proiectele de colaborare finanțate de CE sunt adesea destul de mari și
complexe pentru a atrage participarea în special a IMM-urilor, schemele naționale de
finanțare oferă oportunități limitate de colaborare cu partenerii străini, mai ales dacă
finanțarea transfrontalieră este imposibilă;
• Participarea la proiecte transnaționale oferă avantaje prin utilizarea finanțării naționale
respective, pentru a aborda proiecte complexe care nu pot fi realizate de o singură
țarā;
• Proiectele transnaționale oferă o șansă mai bună pentru inovare de a intra pe noi piețe;
• Perspectiva transversală în dezvoltarea tehnologiei poate duce la inovații capabile să
beneficieze mai mult de un sector, sporind astfel impactul proiectelor transnaționale
finanțate;
• Reunirea actorilor din industrie și a cercetătorilor de peste granițe va consolida poziția
economică a Europei, la baza creșterii albastre;
• Prin cooperarea transnațională, este fezabil să se creeze o masă critică și să se
concentreze excelența pe descoperiri precompetitive de care pot beneficia industriile
marine și maritime în general, fācându-le mai competitive pe termen lung, menținând
astfel avantajul competitiv al Europei.
SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE:
https://www.martera.eu/joint-calls
https://www.martera.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/BBB0E3DD6E493
410E0537E695E864003/current/document/MarTERA_Call_2021_National_Guidelines_rev1.
pdf
INSTITUȚIE RESPONSABILĂ:
Manager Național de Program:
Unitatea Executivā pentru Finanțarea Invāțāmântului Superior, a Cercetārii, Dezvoltārii si
Inovārii (UEFISCDI)

regulile naționale de
finanțare, nu toate tipurile de
entități sunt eligibile în toate
țările/regiunile.
✓ Nu există o limită
superioară pentru
dimensiunea consorțiului.
✓ Depunerea aplicației:
MarTERA Submission Tool www.martera.eu/submision/c
all4
✓ Eligibilitatea fiecărui
solicitant în raport cu criteriile
naționale enunțate în
Ghidurile naționale ale
țării/regiunii trebuie verificatā
înainte de depunerea unei
propuneri preliminare sau
complete.

