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PROGRAM: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: CLUSTERE ORIENTATE SPRE INTERNAŢIONALIZARE
REFERINȚĂ: COS-CLUSINT-2019-3-01
DOMENII: cooperare şi networking, IMM-uri, strategii, economie, industrii emergente, etc.
BUGET

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAṬIEI

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

8.300.000 €
până la 90% din totalul
costurilor eligibile;
valoarea cofinanţării diferă în
funcţie de componenta la
care se aplică

30 octombrie 2019
(orele 17:00 la Bruxelles)

orice entitate publică sau privată
înregistrată legal şi cu personalitate
juridică, ONG-uri şi organizaţii non-profit,
clustere şi asociaţii de clustere, reţele de
afaceri, etc.

state membre ale UE, alte
țări participante la programul
COSME (lista actualizată
aici)

Obiective:

Informații suplimentare:

Obiectivul principal al acțiunii este de a intensifica colaborarea dintre business și clustere
în țările europene și, de asemenea, peste granițele sectoriale și pentru a sprijini crearea
unui Parteneriat Strategic European pentru Clustere (European Strategic Cluster
Partnerships), care să dirijeze cooperarea internațională a clusterelor în domenii de interes
strategic față de țări terțe dincolo de Europa, în special în sprijinirea dezvoltării industriilor
emergente.

- Aplicația trebuie depusă
electronic prin Portalul CE
Funding and tender opportunities.

Această acțiune promovează internaționalizarea clusterelor prin care consorțiile interesate
dezvoltă și implementează o strategie comună de internaționalizare, obiective comune
către piețe terțe specifice și sprijină internaționalizarea IMM-urilor către țări terțe dincolo de
Europa.

- Parteneriatul de proiect trebuie
să fie format din minimum 3
parteneri care provin din minimum
3 țări COSME, din care cel puţin 2
să fie state membre.

- Consorţiul solicitant poate aplica
pentru o singură componentă.

Prezentul apel de propuneri vizează acțiuni pentru două faze, împărțite în trei componente.
- Fiecare membru al
parteneriatului trebuie să fie
Tematici:
înregistrat (sau să fi depus o
cerere de înregistrare) pe
Faza pregătitoare
Platforma europeană de
Componenta 1: va sprijini înființarea Parteneriatului Strategic European pentru Clustere colaborare pentru clustere (ECCP,
pentru încurajarea internaţionalizării (European Strategic Cluster Partnership - Going acronim în engleză).
International (ESCP-4i)), deschis către o gamă largă de sectoare industriale și lanțuri de
valori europene.
- Informații detaliate despre
Platforma europeană de
Faza de implementare
colaborare a clusterelor
Componenta 2.a: va sprijini prima implementare, testare și dezvoltare în continuare a
parteneriatelor strategice europene pentru clustere - pentru încurajarea internaţionalizării - Perioada estimativă pentru
(ESCP-4i) într-o gamă largă de sectoare industriale și lanțuri de valori europene, cu demararea acțiunilor ar fi aprilie
excepția celor vizate în sectoarele de mai jos, la 2.b.
2020.
Componenta 2.b: va sprijini prima implementare, testare și dezvoltare ulterioară a
Parteneriatelor strategice europene pentru clustere pentru încurajarea internaţionalizării - Aplicațiile pot fi depuse în
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(ESCP-4is) în sectorul spațial și digital (utilizarea datelor de observare a pământului și oricare limbă oficială a UE.
aplicații conexe), în special pentru utilizatorii din aval ai datelor privind observația
pământului în contextul programului Copernic - programul UE de monitorizare și observare - EASME se aşteaptă să
a Pământului.
cofinanţeze 24 de proiecte.
Surse de informare:
Pagina oficiala a cererii de propuneri de proiecte:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-gointernational
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles – EASME
Întrebările referitoare la această cerere de proiecte pot fi adresate la adresa de email
următoare (vor primi răspunsuri întrebările trimise cu maximum 7 zile înaintea
termenului-limită pentru depunerea aplicaṭiilor):
EASME-COSME-CLUSTER-GO-INTERNATIONAL@ec.europa.eu

- Un webinar de informare va fi
organizat în octombrie a.c.
Informaţii, pe pagina oficială a
cererii.

