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PROGRAM: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: MEDIATOR ÎN ACHIZIṬIILE PUBLICE DE INOVARE – PROIECT PILOT
REFERINȚĂ: COS-LINKPP-IPB-2017
DOMENII: dezvoltare locală, gestiune publică, inovare, noi tehnologii, măsuri pentru IMM-uri, economie, etc.
BUGET

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAṬIEI

600.000 €;
se poate acorda maximum
90% cofinanṭare

21 noiembrie 2017
(ora 17:00 la Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

autorităṭi locale, regionale ṣi naṭionale,
organizaṭii non-profit, publice sau private,
universităṭi/instituṭii de educaṭie, centre de
cercetare, companii, etc.

Obiective, priorităṭi, activităṭi:

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE,
ṭări participante la
programul COSME
(lista pe website-ul
programului)

Informații suplimentare:

Obiectivul general al prezentei cereri de propuneri este crearea unui mediator (broker) în
achizițiile publice de inovare care să reunească și să faciliteze legăturile comerciale dintre
cumpărătorii publici, furnizorii de inovare (cu accent special pe IMM-uri și întreprinderile nou
înființate de tip start-up), investitori și cercetători.

- Mediatorul pentru achiziții
publice de inovare va trebui să
identifice și să angajeze cel puțin
20 de posibili furnizori. Această
rețea va trebui să includă cel puțin
Achiziția Publică de Inovare (IPP – acronim în engleză) se referă în general la orice achiziție 5 IMM-uri și 10 start-up-uri, cel
publică care are unul sau ambele aspecte:
puțin 2 universități și 3
- cumpărarea procesului de inovare;
incubatoare și/sau acceleratoare
- cumpărarea rezultatelor inovației.
din cel puțin 4 țări COSME.
Achizițiile publice de inovare pot începe cu cercetarea și dezvoltarea de produse, servicii sau
procese care nu există încă. Cumpărătorul public devine efectiv parte a ciclului de viață al
inovării încă de la începutul dezvoltării produsului sau al serviciilor. Cumpărătorii publici își
exprimă nevoia printr-o idee puțin sau deloc concretă a soluției și sprijină întreprinderile și
cercetătorii inovatori în găsirea unui produs, serviciu sau proces perfect adecvat.
În plus, cumpărătorii publici pot alege produse, servicii sau procese inovatoare care sunt noi
pe piață în loc să reînnoiască sau să replice contractele de achiziții publice existente.
Scopul acestui apel este acela de a:
a) determina nevoile emergente ale sectorului public (cum ar fi cumpărătorii mari)
pentru tehnologiile selectate strategic;
b) furniza rețele ale părților interesate, cum ar fi cercetătorii și alți furnizori de
cunoștințe (de exemplu, start-up-uri) în domenii strategice;
c) asigura angajamentul partenerilor de finanțare: fonduri publice (cum ar fi
oportunitățile de finanțare ale UE), fonduri private și întreprinderi mari care doresc
să acorde finanțare în diferite stadii de comercializare a inovației;
d) permite brokeraj-ul oportunităților de finanțare, a aspectelor tehnologice și de
afaceri între toate părțile interesate.

- Mediatorul/brokerul ar trebui să
angajeze mari cumpărători și/sau
agregatori ai achizițiilor publice
pentru a identifica un număr mic
de nevoi (probleme). Ulterior,
mediatorul ar implica "rețelele de
inovare" (start-up-uri, IMM-uri
inovatoare, spre exemplu) prin
rețeaua sa și le-ar cere să ofere
soluții pentru nevoia identificată.
Un număr mic de astfel de soluții
vor primi finanțare pentru a-și
dezvolta ideile competitive, pentru
a dovedi conceptul pe care
întreprinderile ar putea să îl pună
la dispoziția cumpărătorilor pentru
achiziții potențiale, într-o etapă
ulterioară.
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- Data de demarare a proiectului
O atenție specială va fi acordată domeniului larg al subiectelor legate de sustenabilitatea este prevăzută pentru perioada
mediului și eficiența energetică în cadrul pieței unice europene.
mai 2018.
Finanțarea ar include următoarele tipuri de activități:
- stabilirea unui mediator pentru activitățile de networking și managementul părților
interesate;
- logistică, inclusiv costurile de călătorie ale participanților;
- dovada conceptelor proiectelor selectate;
- cheltuielile părților interesate legate de participarea la proces (costul achiziției
produselor sau serviciilor relevante este exclus din această finanțare).
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/coslinkpp-2017-2-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-LINKPP-2017-2-02/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană prin:
Agenṭia Executivă pentru IMM-uri – EASME de la Bruxelles
Contact pentru detalii privind această cerere: EASME-COSME-LINKPP@ec.europa.eu

- Aplicația poate fi depusă în
oricare limbă oficială a UE.
- Aplicația trebuie depusă
electronic, informații pe website-ul
COSME.
- Consorțiul proiectului trebuie să
fie format din minimum 2 parteneri
care provin din minimum 2 țări ale
UE/participante la COSME. Cel
puțin un partener al consorțiului
trebuie să fie o autoritate publică,
națională, locală/regională sau
europeană, iar coordonarea să
aparțină, de asemenea, unei
autorități publice.
- Proiectele se implementează pe
o perioadă de minimum 18 luni și
maximum 24 de luni.

