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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2016 – TRĂIND BINE CU DEMENṬĂ - FURNIZAREA DE SOLUṬII INTEGRATE BAZATE PE TIC
PENTRU A SPRIJINI BUNĂSTAREA PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU DEMENȚĂ ȘI COMUNITĂȚILE LOR”
Program: ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL) – PROGRAM DE CERCETARE ṢI DEZVOLTARE PENTRU O VIAṬĂ ACTIVĂ ṢI
ASISTATĂ

Referinta: AAL 2016
Domenii: cercetare, inovare, schimbări demografice, economia argintie/silver economy
buget/sumă acordată pe proiect

data de
depunere

30.713.000 €
Comisia Europeană contribuie cu
până la 13.949.000€, restul reprezintă
contribuṭii ale statelor participante la
program. Ratele de cofinanṭare sunt
stabilite de fiecare stat participant.

26 mai 2016
(orele 17:00
la Bruxelles)

Beneficiari
pentru România: (fiecare stat
participant îṣi defineṣte tipul de
parteneri eligibili): întreprinderi (în
special IMM-uri), instituṭii sociale, de
sănătate ṣi îngrijire, sectorul TIC,
cerntre de cercetare ṣi universiṭăṭi,
asociaṭii, autorităṭi publice.

Obiectiv general al programului :
Obiectivul AAL este de a spori calitatea vieṭii persoanelor în vârstă ṣi de a consolida
baza industrială în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaṭiei ṣi comunicaṭiilor (TIC).
Motivaṭia finanṭării activităṭilor de cercetare în acest domeniu este susṭinută de
modificările demografice ṣi îmbătrânirea populaṭiei în Europa, fapt ce implică
provocări, dar ṣi oportunităṭi pentru cetăṭeni, sisteme sociale ṣi de sănătate, precum ṣi
pentru industria ṣi piaṭa europeană.
Prin intermediul cererii deschise a programului AAL se urmărește finanțarea proiectelor
care propun soluții de dezvoltare a unor modele sustenabile de îngrijire a populației în
curs de îmbătrânire.
Pentru perioada 2014-2020, programul AAL este complementar programului «Orizont
2020», componenta Societal Challenge 1 (SC1), axa “Health, Demografic Change, and
Wellbeing”, măsura “Active and Healthy Ageing”.
Obiective specifice:
Scopul acestui apel pentru propuneri de proiecte este de a sprijini iniṭiativele de
colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare orientate clar spre piață și cu
valoare adăugată pentru diferitele tipuri de utilizatori finali. O prioritate-cheie care stă la
baza acestei provocări va fi de a reuni tehnologii și servicii pentru a crea soluții bazate
pe TIC care răspund aspirațiilor și provocărilor pentru bunăstarea persoanelor cu
demenṭă ṣi comunităṭile lor (familie, îngrijitori, comunitate locală, furnizori de servicii,
sisteme de îngrijire, etc.).
Context: demenṭa este strict legată de vârstă, în lume, la ora actuală, existând circa
47,5 milioane de persoane atinse de această boală. Se estimează că, în 2050, numărul
acesta se va tripla. 1,55% din populaṭia Europei este atinsă de acest flagel, cu un

eligibilitate Ţări/Regiuni
Austria, Belgia, Cipru,
Ungaria, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda,
Norvegia, Polonia,
Portugalia, România,
Slovenia, Spania, Canada
ṣi Elveṭia
Informații suplimentare:
 250.000€ maximum din
bugetul public, dacă
partenerul român este lider
de proiect, ṣi 200.000€,
dacă este participant la
proiect;
 consorṭiul participant
trebuie să fie compus din
cel puţin 3 organizaṭii
independente eligibile
(persoane juridice) din cel
puṭin 3 state
partenere diferite din cadrul
Programului AAL;
 consorṭiul trebuie să
includă cel puṭin un partener
de afaceri eligibil;
 consorṭiul trebuie să
includă cel putin o IMM,
care poate fi partenerul de
afaceri;
 consorṭiul trebuie să
includă cel puṭin un utilizator
final eligibil;
 dimensiunea
consorṭiului: 3 - 10
parteneri;
 durata proiectului: 12 -
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potenṭial de dublare în următorii 20 de ani (8,7 milioane de europeni cu demenṭă în
prezent). Cercetările arată că 70% din cei cu demenṭă trăiesc la domiciliu, 30% dintre
aceṣtia fiind singuri.
Tehonolgiile TIC oferă un potenṭial enorm pentru a sprijini nu numai bolnavii, ci ṣi
familiile lor, îngrijitorii ṣi comunităṭile locale. TIC pot, de altfel, să joace un rol important
în prevenire, detectare, intervenṭie ṣi auto-gestionare.
Sursă de informare şi documentație:
textul oficial al cererii ṣi ghidul beneficiarului: http://www.aal-europe.eu/getinvolved/call-2016/
căutare de parteneri: http://ps.aal-europe.eu/
INFO DAY : Bruxelles, 8 martie 2016
Instituție responsabilă pentru România – Punctul Naṭional de Contact:
Unitatea Executivă pentru Finanṭarea Invăṭământului Superior ṣi a Cercetării
Ştiinṭifice Universitare (UEFISCDI)
Str. Mendeleev, 21-25
Bucureṣti
Programul Naṭional pentru Cercetare-Dezvoltare ṣi Inovare 2015-2020 (PNCDI III)
Persoane de contact:
Dr. ing. Ioana FĂGĂRAŞAN / ing. Ramona SIMIONESCU
Tel.: +40 21 302 38 81 / +40 21 302 38 88; Fax: +40 21 311 59 92

36 de luni;
 engleza este limba
folosită pentru depunerea
aplicaṭiilor;
 Punctul Naṭional de
Contact are un rol foarte
important în gestionarea
finanṭărilor AAL ṣi stabilirea
criterilor
naṭionale
de
eligibilitate.
Potenṭialii
parteneri sunt sfătuiṭi să
solicite informaṭii detaliate
înainte
de
depunerea
aplicaṭiei;
 Pentru cererea 2016,
România s-a angajat cu un
buget de 1.000.000€

