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TITLUL CERERII: „INVESTIŢII PENTRU INOVARE” – GRANTURI PENTRU ACŢIUNI; INSTRUMENTUL PENTRU INVESTIŢII INTERREGIONALE 

INOVATOARE (I3) 

PROGRAM: FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (FEDR) 2021-2027 

Referintă: I3-2021-INV1 şi I3-2021-INV2a 

Domenii: inovare şi investiţii, lanțuri valorice interregionale, competitivitate, parteneriate locale, scalabilitate, digitalizare, 
tranziţia verde, producţie industrială inteligentă, etc. 

 

BUGET TOTAL 

PENTRU ANII 2021 

ŞI 2022 

TERMENUL-
LIMITĂ DE 

DEPUNERE A 

APLICAȚIEI 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
 

145.461.296 EUR; 
cofinanţare de 
máximum 70% 

 
1 februarie şi 
18 octombrie 

2022 
(ora 17.00 la 

Bruxelles)  

 
orice entitate publică şi privată, spre 

exemplu, administraţii publice 
locale/judeţene sau regionale, organizaţii 
non-profit, centre de cercetare, camere de 

comerţ, IMM-uri, start-up-uri, agenţii de 
inovare, clustere, universităţi, centre 

tehnologice, etc. 

 
statele membre ale UE; 
pentru moment, niciun alt stat din afara 
UE nu şi-a manifestat intenţia de 
participare la acest instrument (detalii, 
aici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bazele legale ale acestei finanțāri:  
Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE – versiunea în limba românā) 
Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 
2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune 
(versiunea în limba românā) 

 
Obiectiv: 
Obiectivul general al cererii de propuneri este de a sprijini parteneriatele interregionale, 
în special prin investiții direcționate care vizează accelerarea adoptării pe piață și 
aducerea soluțiilor de inovare la niveluri de pregătire pentru tehnologie înaltă (minim 
TRL6) în domeniile prioritare comune de specializare inteligentă, pentru a le ajuta să 
abordeze barierele existente. Asistența financiară și de consiliere ar contribui la 
accelerarea comercializării și la extinderea pe piaţă (scalabilitate) prin investiții 
interregionale în inovare, cu potențialul de a încuraja dezvoltarea lanțurilor valorice ale 
UE. Cel puțin 70% din grant trebuie să fie alocat investițiilor în companii, în special în 
IMM-uri. 
Obiectivele specifice: 
- crearea de legături structurate între părțile interesate ale quatrupului helix european; 
- ajutor pentru ecosisteme să depășească eșecurile pieței, în special prin conectarea 
cererii și a ofertei; 
- sprijinirea companiilor care construiesc investiții de inovare interregionale în 
domeniile prioritare S3 comune; 
- accelerarea inovației (activități demonstrative necesare pentru a permite preluarea pe 
piață și extinderea soluțiilor inovatoare); 
- creșterea capacităților regiunilor mai puțin dezvoltate de a participa la lanțurile 

 
Informații suplimentare: 
 
✓ Pentru depunerea 
aplicației, se folosește 
platforma „Funding and tender 
opportunities”.  

 
✓ Fiecare cerere de proiect în 
cadrul acestui apel trebuie să 
abordeze doar una dintre 
tematici. Solicitanții care 
doresc să aplice pentru mai 
mult de o tematică trebuie să 
trimită o propunere separată 
pentru fiecare dintre acestea. 

 
✓ Implementarea trebuie să 
demareze după semnarea 
grantului (iunie-iulie 2023). 
 
✓ În principiu, aplicațiile pot 
fi depuse în oricare limbă 
oficială a UE, dar folosirea 
limbii engleze este 
privilegiată pentru facilitarea 
evaluării.  
 

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI : 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/guidance/list-3rd-country-participation_i3_en.pdf
Regulamentul%202018/1046%20(Regulamentul%20financiar%20al%20UE)
REGULAMENTUL%20(UE)%202021/1058%20AL%20PARLAMENTULUI%20EUROPEAN%20ȘI%20AL%20CONSILIULUI
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valorice ale UE, contribuind la obiectivele politicii de coeziune. 
Verificarea tipului de regiune se poate face pe pagina Comisiei 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/  
 
Tematici: 
- Tranziţia digitală: inovație în economie digitală, transformarea digitală a 

administraţiei publice, digitalizarea sănătăţii; 
- Tranziţia ecologică; 
- Producţia industrială inteligentă. 
 
Prezenta cerere de propuneri încurajează cererile în unul sau mai multe sau o 
combinație dintre următoarele domenii de investiții (o listă neexclusivă): 
- Investiții inovatoare în decarbonizare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
contribuția la îmbunătățirea calității aerului, a sănătății și a bunăstării; 
- Investiții inovatoare în orașe SMART; 
- Investiții inovatoare în afaceri legate de soluții de transport inteligente, 
durabile/eficiente și/sau combustibili alternativi; 
- Investiții în acțiunea climatică, mediu, eficiența resurselor și materii prime; 
- Investiții în gestionarea resurselor naturale, inclusiv utilizarea materialelor reciclate, în 
special materiale de construcții, materiale plastice și textile, pentru a stimula cererea de 
materii prime de pe piețele secundare; 
- Investiții în energie regenerabilă și eficiență energetică pentru a face industria mai 
sustenabilă; 
 - Investiții în afaceri legate de eficiența energetică în clădiri; 
 - Investiții în afaceri legate de o economie albastră durabilă, contribuind la protecția 
litoralului; 
 - Investițiile întreprinderilor în economia circulară pentru a reproduce și a extinde 
soluțiile de succes ale economiei circulare, care pot genera valoare adăugată a UE; 
 - Investiții în bioeconomie, agricultură și silvicultură eficiente și durabile, inovare în 
soluții durabile marine/maritime și apelor interioare. 
 
 
Textele oficiale al componentelor finanţate în acest an: 
1a - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-
call/2021/call-fiche_i3-2021-inv1_en.pdf  
2a - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-
call/2021/call-fiche_i3-2021-inv2a_en.pdf  
Platforma „Funding and Tender Opportunities” 
 
 
 
Comisia Europeană şi EISMEA 
Contact pentru detalii: EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu  
Întrebările privind actuala cerere trebuie:  
- să fie trimise cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a 
aplicaţiei; 
 - sa indice în mod clar referința apelului și subiectul la care se referă.   
 

✓ Pentru această cerere 
(componenta 1), consorțiul 
trebuie să includă cel puțin 
cinci (5) entități juridice 
independente stabilite în cel 
puțin trei (3) țări eligibile 
diferite, coordonatorul fiind o 
organizație non-profit stabilită 
într-o regiune/țară UE mai 
dezvoltată. . În plus, cel puțin 
una (1) dintre entități trebuie 
să fie stabilită într-o 
regiune/țară mai puțin 
dezvoltată, în tranziție sau 
ultraperiferică.  

 
✓ Pentru această cerere 
(componenta 2a), consorțiul 
trebuie să includă cel puțin 
trei (3) entități juridice 
independente stabilite în cel 
puțin două (2) țări eligibile 
diferite, coordonatorul fiind o 
organizație non-profit situată 
într-o zonă mai puțin 
dezvoltată, în tranziție sau 
ultraperiferică din UE. În plus, 
consorțiul trebuie să includă 
cel puțin o (1) regiune mai 
dezvoltată și o (1) regiune 
mai puțin dezvoltată, regiune 
de tranziție sau o regiune 
care se confruntă cu 
provocări specifice..  

 
✓ Solicitanții ar trebui să 
sublinieze modul în care vor fi 
promovate echilibrul de gen 
și participarea femeilor 
inovatoare. 

 
✓ Proiectele ar trebui să se 
încadreze în mod normal 
între 30 și 36 de luni. 

 

Surse de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2021/call-fiche_i3-2021-inv1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2021/call-fiche_i3-2021-inv1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2021/call-fiche_i3-2021-inv2a_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2021/call-fiche_i3-2021-inv2a_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu

