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CERERE: „PARTENERIATE STRATEGICE EUROPENE DE CLUSTERE PENTRU INVESTIȚII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ”
Program: „COSME” – PROGRAMUL EUROPEAN PENTRU COMPETITIVITATEA ÏNTREPRINDERILOR ŞI A IMM-URILOR 2014-2020
Referinta: COS-CLUSTPARTNS-2017-03-02
Domenii: specializare inteligentă, modernizare industrială, comunicare şi informare, afaceri, inovare, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

DATA DE DEPUNERE

BENEFICIARI

2.800.000 €
75% cofinanțare și
maximum
350.000€/proiect

8 martie 2018
(ora 17:00 la
Bruxelles)

organizații de clustere sau rețele de organizații
de afaceri, parcuri știiințifice și centre
tehnologice implicate în sprijinirea intensificării
colaborării, a creării de rețele și a învățării în
clustere de inovare pentru stimularea
activităților de inovare

Domeniul de aplicare, obiective:
Pentru a facilita colaborările strategice interregionale și implicarea puternică a industriei
și pentru a crea o linie de proiecte pentru investiții în specializarea inteligentă în Europa,
Comisia Europeană a început să ofere sprijin autorităților regionale, grupurilor/clusterelor
și părților interesate din industrie printr-o abordare integrată a specializării inteligente,
clustrelor, modernizării industriale. Această abordare combină două inițiative care se
consolidează reciproc:
În primul rând, Comisia a înființat platforme tematice de specializare inteligentă pentru a
reuni autoritățile regionale interesate să-și unească forțelor pentru punerea în aplicare a
strategiilor lor RIS3 (cercetare și inovare). Această abordare a fost lansată în 2015, în
același timp cu înființarea Platformei de specializare inteligentă în domeniul energiei, și a
continuat cu două platforme tematice suplimentare privind modernizarea industrială și
domeniul agro-alimentar în 2016, cu posibilitatea de a urma și altele.
În al doilea rând, Comisia începe cu această cerere de propuneri să mobilizeze
parteneriatele strategice europene ale clusterelor pentru investiții în specializarea
inteligentă. Aceste parteneriate ar trebui să fie alcătuite din clustere, alte organizații de
rețele de afaceri, centre tehnologice și parcuri științifice care au ca scop stimularea
colaborărilor interregionale și a activităților de inovare în rândul grupurilor/clusterelor de
IMM-uri din anumite domenii tematice, industrii conexe și lanțuri de valori. Mai mult,
parteneriatul strategic al clusterelor nu este lăsat să se constituie la întâmplare, ci cu o
legătură specifică cu Platforma tematică de specializare inteligentă privind modernizarea
industrială.
Obiectivul general al acestei acțiuni este de a stimula competitivitatea industrială și
investițiile în UE prin intermediul cooperării transfrontaliere și al rețelelor, prin sprijinirea
înființării de parteneriate strategice europene în domeniul clusterelor pentru investiții de
specializare inteligentă (ESCP-S3). Aceste parteneriate facilitează cooperarea în
domeniul clusterelor în domenii tematice legate de strategiile regionale de specializare
inteligentă și sporesc implicarea industriei în contextul Platformei inteligente de
specializare pentru modernizarea industrială.
Obiectivul specific este de a încuraja colaborarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor,

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

state membre UE, țări
asociate la program în
urma unor acorduri cu
UE

Informații suplimentare:
 Cea mai mare parte a
impactului este de așteptat
să se realizeze din
colaborarea interregională
dacă se va urmări o dublă
abordare prin implicarea atât
a autorităților regionale
angajate (responsabile de
implementarea strategiilor
de specializare inteligentă
pentru investiții în cercetare
și inovare în cadrul
fondurilor structurale și de
investiții europene), cât și a
industriei (mobilizată prin
intermediari specializați în
IMM-uri, cum ar fi
organizațiile de clustere,
rețelele de afaceri, centrele
tehnologice și parcurile
științifice).
 Instrumente pentru
căutare de parteneri:
Platforma de colaborare a
clusterelor;
Campania Watify;
Platforme europene de
specializare inteligentă.
 Observatorul european al
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precum și interacțiunea lor cu centrele tehnologice atât în interiorul grupului/cluster-ului,
cât și între rețelele regionale și sectoriale în vederea generării de acțiuni comune și
proiecte de investiții în domenii prioritare comune de specializare inteligentă legate de
modernizarea industrială și contribuirii la îmbunătățirea mediului de afaceri. O astfel de
mobilizare are în vedere consolidarea dimensiunii europene în implementarea
strategiilor naționale și regionale de specializare inteligentă și sprijinirea unui proces de
parteneriat durabil pentru colaborarea strategică interregională în diferite domenii de
specializare industrială.

clusterelor centralizează
concentrarea activităților
economice în 38 de
sectoare și 10 industrii
emergente transsectoriale
din Europa, ceea ce poate
ajuta la identificarea altor
forțe industriale regionale
promițătoare. În plus,
Rezultate așteptate:
Observatorul KETs
cartografiază în prezent 169
Parteneriatele strategice europene de clustere pentru investiții de specializare inteligentă de centre tehnologice care
ar trebui să contribuie la:
oferă servicii companiilor.
- elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii comune de parteneriat în domeniul
clusterelor cu o viziune comună "europeană" pentru o anumită prioritate specifică de Consorțiile solicitanților
specializare inteligentă (inclusiv o marcă comună și marketing), identificarea sunt libere să propună
oportunităților de colaborare și de investiții și elaborarea unei foi de parcurs a acestor activități relevante care
activități comune;
contribuie la crearea și
- punerea în aplicare a unor acțiuni comune în vederea mobilizării colaborării punerea în aplicare a
interregionale și a investițiilor părților interesate din industrie, în special a IMM-urilor, și parteneriatelor strategice
furnizarea de servicii conexe de afaceri, tehnologii și sprijin pentru creștere economică europene de clustere pentru
pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor comune de inovare și investiții;
investiții de specializare
- îmbunătățirea condițiilor-cadru specifice clusterelor în regiunile partenerilor prin: (a) inteligentă (ESCP-S3), în
identificarea, pregătirea și testarea noilor activități comune pentru consolidarea conformitate cu obiectivele
cooperării clusterelor în cadrul parteneriatului, (b) colectarea informațiilor concrete din stabilite în prezenta cerere
partea IMM-urilor privind barierele specifice cu care acestea se confruntă și care stau în de propuneri.
calea inovației, competențelor, cooperării și investițiilor (în special pentru a alimenta
discuțiile în contextul Platformei tematice de specializare inteligentă privind EASME prevede să
modernizarea industrială) și (c) activități de stabilire a unor legături cu alte inițiative cofinanțeze 8 proiecte.
europene, naționale sau regionale relevante și cu rețele-cheie care vizează depășirea
unor astfel de bariere.
Demararea proiectelor
trebuie să înceapă în
Sursă de informare şi documentație:
perioada noiembriedecembrie 2018.
Textul oficial al cererii:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme Solicitanții, pentru a
call-cos-clustpartns-20170302_en.pdf
participa la această cerere,
trebuie să fie înregistrați sau
Programul de lucru 2017 al Comisiei privind COSME:
să fi solicitat înregistrarea pe
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24803
Platforma europeană de
colaborare a clusterelor.
alte informații:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/co  Durata proiectelor: între
s-2017-3-02.html
12 și 24 de luni.
Instituție responsabilă:
EASME – Agenția executivă pentru IMM-uri
Bruxelles

 Consorțiul trebuie să fie
format din minimum 3
entități legal constituite în 3
țări diferite participante la
program și să includă cel
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Contact pentru detalii și lămuriri privind prezenta cerere (cel mult 7 zile înainte de
termenul-limită pentru cerere):
EASME-COSME-CLUSTER-STRATEGIC-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu
Răspunsurile la întrebările cele mai frecvente vor fi publicate pe pagina web:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-clusterpartnerships-smart-specialisation-investments

puțin un membru care
reprezintă o organizație
stabilită într-o regiune
clasificată ca "mai puțin
dezvoltată" sau "în tranziție",
în conformitate cu
cartografiere propusă pentru
eligibilitatea fondurilor
structurale pentru perioada
2014-2020.

