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                  Document de uz intern

Call title:   KBBE 2011  : general call for proposals  
(traducere pentru uz intern - vezi documentul original: Call fiche)

• Identificator apel: FP7-KBBE-2011-5
• Data publicării: 20 iulie 2010
• Deadline1: 25 ianuarie 2011 la 17.00.00 (Ora locală a Brussels)
• Buget orientativ2: EUR 240.27 million din Budgetul 2011 

Bugetul pentru acest apel este informativ. Bugetul final acordat acţiunilor implementate prin apelurile de 
propuneri poate varia:

- Bugetul final al apelului poate varia cu până la 10% din valoarea totală a bugetului indicat pentru fiecare 
apel; şi

- Orice repartizare a bugetului  apelului poate de asemenea varia cu până la 10% din valoarea totală a 
bugetului indicat pentru apel.

Activitatea
Suma informativă

(milioane EUR)
Activitatea 2.1: 
Producţia sustenabilă şi managementul resurselor 
biologice din sol, pădure şi mediul acvatic

93.11

Activitatea 2.2:
Fork to farm: Food (incluzând seafood), sănătate şi 
bunăstare

70.08

Activitatea 2.3:
Ştiinţele vieţii, biotehnologie şi biochimie pentru 
produse şi procese non-food sustenabile

70.58

Activitatea 2.4:
Alte activităţi

6.5

Activitate/
Aria

Tematică apelată
Scheme de finanţare şi criterii suplimentare de 

eligibilitate
Activitatea 2.1: Producţia sustenabilă şi managementul resurselor biologice din sol, pădure şi mediul acvatic
2.1.1 KBBE.2011.1.1-01: Promovarea 

resurselor genomului conifer
- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000

2.1.1 KBBE.2011.1.1-02: Abordare 
integrată pentru studiul efectelor 
stresurilor combinate, biotice şi 
abiotice, la culturile de plante

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
- 15% din contribuţia UE la IMMuri

2.1.1 KBBE.2011.1.1-03: Eficienţa 
sistemelor digestive rumegătoare şi 
reducerea amprentei ecologice printr-
o combinaţie a biologiei sistemelor, 
‘omice’ şi nutriţie 

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000

1 The Director-General responsible may delay this deadline by up to two months.
2 Under the condition that the draft budget 2011 is adopted without modifications by the Budgetary Authority
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2.1.1 KBBE.2011.1.1-04: Sprijinirea şi 
managementul resurselor genetice ale 
arborelui

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000

2.1.2 KBBE.2011.1.2-01: Management 
sustenabil al solurilor agricole din 
Europa pentru a spori producţia de 
alimente şi hrană şi a contribui la 
micşorarea schimbării climatice

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000

2.1.2 KBBE.2011.1.2-02: Reducerea 
utilizării fertilizatorilor minerali şi 
chimicalelor în agricultură prin 
reciclarea deşeului organic tratat ca şi 
compost şi produse bio-char 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
- 20% din contribuţia UE la IMMuri

2.1.2 KBBE.2011.1.2-03: Dezvoltarea de 
culturi de acoperire şi sisteme de 
protecţie pentru producţia de culturi 
sustenabilă 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
- 15% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.2 KBBE.2011.1.2-04: Translatarea 
cunoaşterii privind timpul înfloririi 
pentru a îmbunătăţi eficienţa 
reproducerii 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
-20% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.2 KBBE.2011.1.2-05: Semnalizarea 
rădăcinii, creşterea şi dezvoltarea în 
condiţii de stress abiotic

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
-10% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.2 KBBE.2011.1.2-06: Strategii de 
înlocuire a produselor bazate pe cupru 
ca şi produse de protecţie a plantei în 
sisteme de farming tip low input şi 
organic

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
-20% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.2 KBBE.2011.1.2-07: Conservarea 
multifuncţionalităţii pădurilor 
montane europene 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
-15% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.2 KBBE.2011.1.2-09: Dincolo de 
Maximum Sustainable Yield (MSY) 
în pescării: definirea ţintelor 
managementului şi consecinţele lor 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
5.000.000
- 15% din contribuţia UE pentru IMMuri
-Durata propunerilor depuse pentru această tematică 
va fi de 4 ani

2.1.2 KBBE.2011.1.2-10: Efecte socio-
economice ale principalelor principii 
de management ale viitoarei Common 
Fishery Policy (CFP): impactul noului 
cadru politic şi oportunităţi pentru 
fishing sector de a dezvolta self- and 
co-management

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
3.000.000
- 15% din contribuţia UE pentru IMMuri
- Durata propunerilor depuse pentru această  
tematică va fi de 3 ani
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2.1.2 KBBE.2011.1.2-11: Hrana în 
acvacultură şi nutriţia peştelui: 
pavarea drumului spre dezvoltarea de 
hrane sustenabile croite pentru 
European farmed fish 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR 
6.000.000
- 15% din contribuţia UE pentru IMMuri
- Durata propunerilor depuse pentru această  
tematică nu va fi mai mică de 4 ani

2.1.3 KBBE.2011.1.3-01: Generaţia 
nouă/următoare de cercetători pentru 
Neglected Zoonoses la interfaţa 
animal-uman – Obligatoriu ICPC 

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
2.000.000
-15% din contribuţia UE pentru IMMuri
- Numărul minim de participanţi: 3 din diferite MS 
sau AC şi 3 din diferite ICPC (dintre care cel puţin 2 
din Africa)

2.1.3 KBBE.2011.1.3-02: Dezvoltarea de 
teste de teren pentru screening rapid 
al patologiilor precum şi de teste de 
laborator simple la animale 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-50% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.3 KBBE.2011.1.3-03: Reţea 
interprofesională europeană vizând 
boli zoonotice transmise via animale 
de companie

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

2.1.3 KBBE.2011.1.3-04: Management şi 
control al riscurilor crescute de 
infecţii livestock helminths parasite 
datorate schimbărilor globale

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-15% din contribuţia UE pentru IMMuri 

2.1.3 KBBE.2011.1.3-06: Dezvoltarea 
generaţiei următoare a sistemului 
European pentru evaluarea bovinelor

- ¨Cercetare în beneficiul IMMurilor¨
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
- Număr minim de participanţi: 3 IMM independente  
participante, înfiinţate în 3 State Membre diferite ale  
Ţărilor Asociate şi  2 executanţi RTD performers3 

(independenţi de oricare alt participant).
2.1.4 KBBE.2011.1.4-02: Sporirea 

impactului cercetării legate de 
fisheries prin diseminare, comunicare 
şi transfer de tehnologie

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

2.1.4 KBBE.2011.1.4-03: Măsuri de 
coexistenţă crop-specific fezabile şi 
cost-eficiente

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-15% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.4 KBBE.2011.1.4-04: CAP şi 
managementul landscape

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.500.000

3 As defined in Art. 2 (18) of Regulation (EC) No 1906/2006 of 18 December 2006 laying down the rules for the 
participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme 
(FP7) and for the dissemination of research results.
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2.1.4 KBBE.2011.1.4-05: Reţea de date 
pentru o mai bună informare privind 
piaţa organică europeană

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.500.000
-15% din contribuţia UE pentru IMMuri 

2.1.4 KBBE.2011.1.4-06: Către land 
managementul de mâine – Forme 
inovative de mixed farming pentru 
utilizarea optimizată a energiei şi 
nutrienţilor

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
- 25% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.1.4 KBBE.2011.1.4-07: Rolul acvaculturii 
în îmbunătăţirea securităţii alimentare 
şi eradicarea sărăciei în lume – 
Obligatoriu ICPC

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000
- Număr minim de participanţi: 3 din diferite State 
Mambre sau Ţări Asociate şi 3 din diferite ICPCuri.
- ICPCuri eligibile pentru implementarea 
proiectului: LIFDCuri
(http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp ),
ICPCuri cu o mare contribuţia a acvaculturii la  
PIBul lor, ICPCuri cu un număr mare de fermieri de  
acvacultură la scară operaţionali, ICPCuri cu 
comerţ internaţional ridicat de produse din peşte, în 
particular exportatori importanţi spre EU. Conform 
parteneriatului, poate fi cerută o sinergie puternică 
şi clară cu iniţiative naţionale şi/sau internaţionale 
relevante.

Activitatea 2.2 Fork to farm: Food (incluzând seafood), sănătate şi bunăstare
2.2.1 KBBE.2011.2.1-01: Strategii pentru 

îmbunătăţirea comunicării dintre 
cercetători sociali şi privind 
consumatorul, dezvoltatori de food 
technology şi consumatori

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

2.2.2 KBBE.2011.2.2-01: Dezvoltarea de 
alimente şi ingrediente funcţionale

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
mare vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000
- 35%  din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.2 KBBE.2011.2.2-02: Noi tehnologii şi 
instrumente şi aplicarea lor potenţială 
în cercetarea nutriţională

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
mare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000

2.2.2 KBBE.2011.2.2-03: Influenţa pe 
termen lung asupra sănătăţii a nutriţiei 
timpurii

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
mare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
9.000.000

2.2.2 KBBE.2011.2.2 -04: Mecanisme 
translaţionale pentru vizarea 
intervenţiilor asupra micronutrienţilor 
— Obligatoriu South Asia şi South 
East Asia

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
2.000.000
- Numărul minim de participanţi: 3 din diferite State  
Membre sau ţări Asociate şi 3 din diferite ICPC din 
South Asia4 şi South East Asia5.

4 South Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
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2.2.3 KBBE.2011.2.3-01: Tehnologii de 
curăţare şi dezinfectare sustenabile

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri) 
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-35% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.3 KBBE.2011.2.3-02: Food
Factory a viitorului – Design
Study

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
2.000.000

2.2.3 KBBE.2011.2.3-03: Tehnologii  
avansate şi flexibile pentru food 
packaging activ, inteligent şi  
sustenabil

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri) 
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-35% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.3 KBBE.2011.2.3-04: Controlul  
saţietăţii prin structuri food realizate  
prin procesare novatoare 

- Proiect Colaborativ (proiect integrative pe scară 
largă, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000
-35% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.3 KBBE.2011.2.3 -05: Alimente  
procesate cu un conţinut mai scăzut  
de sare, grăsime şi zahăr

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri) 
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-35% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.4 KBBE.2011.2.4-01: Securitatea şi  
calitatea alimentelor ready-to-eat 

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri) 
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-35% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.4 KBBE.2011.2.4-02: Studiul Pan-
European Total Diet 

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000

2.2.5 KBBE.2011.2.5-01: Sustenabilitate 
environmentală în lanţul European de 
food and drink

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie, vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
- 35% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.2.5 KBBE.2011.2.5-02: Reducerea 
pierderilor post-recoltare pentru 
securitate alimentară crescută - SICA

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie) pentru Acţiuni de 
Cooperare Specifice dedicate Cooperării  
Internaţionale
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
- Număr minim de participanţi: 3 din State Memebre 
diferite sau Ţări asociate şi 3 din diferite ICPC.

2.2.5 KBBE.2011.2.5-03: Food science şi  
sectorul de retail: o platformă pentru 
a pregăti integrarea efectivă a  
rezultatelor cercetării în concepte şi  
aplicaţii inovative

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

Activitatea 2.3: Ştiinţele vieţii, biotehnologie şi biochimie pentru produse şi procese non-food sustenabile

5 South East Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea,
Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam
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2.3.1 KBBE.2011.3.1-01: Eficienţa 
fotosintetică a plantei: de la un sistem 
C3 la unul C4

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
9.000.000
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.3.1 KBBE.2011.3.1-02: Pajişti perene: 
optimizarea producţiei de biomasă – 
SICA

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie vizând IMMuri) pentru 
Acţiuni de Cooperare Specifică dedicate Cooperării  
Internaţionale
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
- SICA - Număr minim de participanţi: 2 din State 
Membre diferite sau Ţări Asociate şi 2 din diferite  
ICPCuri.
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri.

2.3.2 KBBE.2011.3.2-01: Acţiune 
pregătitoare ERA-NET Biotehnologie 
marină 

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

2.3.3 KBBE.2011.3.3-02: Biocataliză 
pentru compuşi chiral

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.3.3 KBBE.2011.3.3-03: Inginerie  
celulară, metabolică şi genetică 
pentru compuşi novatori

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.3.4 KBBE.2011.3.4-01: BioWASTE – 
Abordări biotehnologice novatoare 
pentru transformarea biodeşeurilor 
industriale şi/sau municipale în  
bioproduse –
SICA

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie vizând IMMuri) pentru 
Acţiuni de Cooperare Specifică dedicate pentru 
Cooperare Internaţională
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-SICA – Număr minim de participanţi: 2 din State 
Memebre sau Ţări Asociate diferite şi 2 din ICPCuri  
diferite
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.3.4 KBBE.2011.3.4-02: Către o bio-
industrie sustenabilă – 
Biotechnologie pentru chimicale 
regenerabile şi procese inovative  
downstream

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
9.000.000
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri

2.3.5 KBBE.2011.3.5-01: Culturi MG în 
UE – evaluarea sistematică a  
impacturilor environmental şi  
economic

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000

2.3.6 KBBE.2011.3.6-01: Creşterea 
accesibilităţii, utilizării şi  
capacităţilor predictive a  
instrumentelor bioinformatice pentru 
aplicaţiile biotehnologiei

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie vizând IMMuri)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000
-25% din contribuţia UE pentru IMMuri
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2.3.6 KBBE.2011.3.6-02: Sprijinirea 
dezvoltării de Infrastructuri  
Bioinformatice pentru expoatarea 
eficientă a datelor genomice: Dincolo 
de aplicaţiile în sănătate

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

2.3.6 KBBE.2011.3.6-03: Înspre 
standardizarea în Synthetic Biology

- Proiect Colaborativ (proiect integrativ pe scară 
largă)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
6.000.000

2.3.6 KBBE.2011.3.6-04: Aplicarea 
principiilor Synthetic Biology înspre  
noţiunea de cell factory în 
biotehnologie

- Proiect Colaborativ (proiect de cercetare focalizat  
pe scară mică sau medie)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
3.000.000

2.3.6 KBBE.2011.3.6-05: Asigurarea 
securităţii aplicaţiilor Synthetic  
Biology

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000

Activitatea 2.4: Alte activităţi
2.4.1 KBBE.2011.4-01: Interconectarea de  

ERA-NETuri relevante KBBE
- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere:
EUR 500.000

2.4.2 KBBE.2011.4-02: Sprijin pentru 
activităţile Comisiei Europene (EC) 
legate de cooperarea internaţională 
cu Australia-Canada-Noua Zeelandă 
şi cu USA

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.500.000
- Durata propunerilor depuse pentru această  
tematică va fi de minim 3 ani.

2.4.3 KBBE.2011.4-03: Comunicarea 
rezultatelor cercetării

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
2.000.000
- Durata propunerilor depuse pentru această  
tematică va fi de minim 3 ani.

2.4.4 KBBE.2011.4-04: Eficienţa 
energetică în Agricultură

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
500.000

2.4.4 KBBE.2011.4-05: Iniţiativa de  
parteneriat EU – India asupra 
biomasei şi conversia bio waste prin 
abordări biotehnologice – 
Obligatoriu India

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000
- Număr minim de participanţi: 3 din State Membre 
sau Ţări Asociate diferite şi 1 din  India
- Durata propunerilor depuse pentru această  
temeatică va fi de până la 3 ani.

2.4.4 KBBE.2011.4-06: Promovarea Bio-
Economiei

- Acţiune de Coordonare şi Suport (acţiune suport)
- Max. cerut UE contribuţie/propunere: EUR
1.000.000
- Durata propunerilor depuse pentru această  
tematică va fi de minim 2 ani.

• Condiţii de eligibilitate
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- Criteriile generale de eligibilitate sunt precizate în Annex 2 a acestui work programme, şi în ghidul pentru 
aplicanţi. Vă rugăm să luaţi notă că îndeplinirea tuturor criteriilor presupune de asemenea ca part B a 
propunerii să fie lizibilă, accesibilă şi printabilă.

- Numărul minim standard de entităţi legale participante pentru toate schemele de finanţare utilizate în apel, 
în acord cu Rules for Participation, se aplică tuturor tematicilor, cu excepţia cazurilor în care se indică 
altfel în tabelul de mai sus:

Schema de finanţare Condiţii minime
Proiecte Colaborative Cel puţin 3 entităţi legale independente, dintre care 

fiecare este înfiinţată într-un MS sau AC, şi dintre 
care nu sunt 2 stabilite în acelaşi MS sau AC

Proiect Colaborativ pentru acţiuni de cooperare 
spcifice (SICA) dedicate ţărilor partener de cooperare 
internaţională

Cel puţin 4 entităţi legale independente. Dintre 
acestea, 2 trebuie să fie înfiinţate în diferite MS sau 
AC. Celelalte 2 trebuie să fie stabilite în ţări partener 
de cooperare internaţională diferite (ICPC)

Acţiuni de Coordonare şi Suport (acţiune de 
coordonare)

Cel puţin 3 entităţi legale independente, dintre care 
fiecare este înfiinţată într-un MS sau AC, şi dintre 
care nu sunt 2 stabilite în acelaşi MS sau AC

Acţiuni de Coordonare şi Suport (acţiune suport) Cel puţin 1 entitate legală independentă

Cercetare în beneficial IMMurilor Cel puţin 3 participanţi IMM (din 3 diferite State 
Membre sau Ţări asociate) şi 2 Performeri RTD6 

(independenţi de oricare alt participant)

- Numai informaţiilor furnizate în part A a propunerii vor fi folosite pentru a determina dacă propunerea 
este eligibilă în ceea ce priveşte pragurile de buget şi numărul minim de participanţi eligibili.

Procedura de evaluare

- Criteriile de evaluare şi schema de scoring sunt precizate în Annex 2 a work programme.
- Limite de pagini ale propunerii: Aplicanţii trebuie să asigure ca propunerile sunt conforme cu limitele de 

pagini şi paginare date în Guide for Applicants, şi în proposal part B template disponibilă prin EPSS.
o Comisia va instrui experţii să nu ia în considerare nici o pagină care depăşeşte aceste limite.
o Font size minim permis  este 11 points.  Dimensiunea paginii  este A4, şi  toate marginile (top, 

bottom, left, right) vor fi de cel puţin 15 mm (fără a include nici un footers sau headers).
- Experţii vor desfăşura evaluarea individuală a propunerilor, de la distanţă.
- Procedura pentru departajarea propunerilor cu scor egal este descrisă în annex 2 a work programme.

Se are în vedere că  până la un proiect  să  poată fi reţinut pentru fiecare tematică, cu excepţia tematicilor 
indicate mai jos:

Număr tematică Titlu tematică Număr maxim de propuneri
KBBE.2011.1.2-01 Management sustenabil al 

solurilor agricole din Europa 
Până la 2 proiecte pot fi finanţate

6 După cum este definit în Art. 2 (18) din Regulation (EC) No 1906/2006 din 18 December 2006 care precizează regulile 
pentru participarea antreprizelor, centrelor de cercetare şi universităţilor în acţiuni din cadrul FP7 şi pentru diseminarea 
rezultatelor cercetării: " 'RTD performer’ înseamnă o entitat elegală care desfăşoară activităţi de cercetare sau 
dezvoltare tehnologică în scheme de finanţare în beneficiul grupurilor specifice aşa cum este identificat în Annex III la  
Decision No 1982/2006/EC".
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pentru a spori producţia de 
alimente şi hrană şi a contribui la 
micşorarea schimbării climatice

KBBE.2011.1.2-02 Reducerea utilizării fertilizatorilor 
minerali şi chimicalelor în 
agricultură prin reciclarea deşeului 
organic tratat ca şi compost şi 
produse bio-char

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.1.2-05 Semnalizarea rădăcinii, creşterea 
şi dezvoltarea în condiţii de stress 
abiotic

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.1.4-06 Către land managementul de 
mâine – Forme inovative de mixed 
farming pentru utilizarea 
optimizată a energiei şi nutrienţilor

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.2.3-03 Tehnologii avansate şi flexibile 
pentru food packaging activ, 
inteligent şi sustenabil

Până la 3 proiecte pot fi finanţate

KBBE.2011.2.3-05 Alimente procesate cu un conţinut 
mai scăzut de sare, grăsime şi 
zahăr

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.2.4-01 Securitatea şi calitatea alimentelor 
ready-to-eat

Până la 3 proiecte pot fi finanţate

KBBE.2011.2.5-01 Sustenabilitate environmentală în 
lanţul European de food and drink

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.2.5-02 Reducerea pierderilor post-
recoltare pentru securitate 
alimentară crescută — SICA

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.3.1-02 Pajişti perene: optimizarea 
producţiei de biomasă – SICA

Până la 3 proiecte pot fi finanţate

KBBE.2011.3.3-03 Inginerie celulară, metabolică şi 
genetică pentru compuşi novatori

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.3.4-01 BioWASTE – Abordări 
biotehnologice novatoare pentru 
transformarea biodeşeurilor 
industriale şi/sau municipale în 
bioproduse – SICA

Până la 3 proiecte pot fi finanţate

KBBE.2011.3.6-01 Creşterea accesibilităţii, utilizării 
şi capacităţilor predictive a 
instrumentelor bioinformatice 
pentru aplicaţiile biotehnologiei

Până la 3 proiecte pot fi finanţate 

KBBE.2011.3.6-04 Aplicarea principiilor Synthetic 
Biology înspre noţiunea de cell 
factory în biotehnologie

Până la 2 proiecte pot fi finanţate 

- Poate fi o competiţie între propuneri depuse pentru tematici diferite şi propuneri depuse pentru aceeaşi 
tematică. Aceasta poate avea ca şi rezultat ca unele tematici să nu fie sprijinite. Poate fi produsă o listă de 
rezervă de proiecte care trec evaluarea dar cad sub bugetul disponibil, în caz că devine disponibil buget 
suplimentar.

• Timetable orientativ:  Rezultatele evaluării: trei luni după deadline relevant menţionat mai sus. 
Semnarea acrodului de grant: se estimează că primele acorduri de grant legate de acest apel vor intra în 
vigoare la sfârşitul lui 2011.
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• Acordurile de consorţii: Participanţilor în Proiecte Colaborative (proiecte integrative pe scară 
largă) li  se cere să încheie  un accord de consorţiu.  Pentru alte  proiecte acordurile de  consorţiu sunt 
recomandate.

• Formularele grantului şi ratele maxime de rambursare care vor fi oferite sunt 
specificate în Annex 3 la Cooperation work programme.

• Rate flat pentru a acoperi costuri de subzistenţă: În conformitate cu Annex 3 a 
acestui  work  programme,  acest  apel  prevede  posibilitatea  de  utilizare  de  rate  flat  pentru  a  acoperi 
costurile de subzistenţă ale beneficiarilor apărute în timpul călătoriilor întreprinse în cadrul granturilor 
pentru acţiuni indirecte. Pentru informaţii suplimentare, vezi Guides for Applicants relevante pentru acest 
apel.  Ratele  flat  aplicabile  sunt  disponibile  pe  următorul  website:  http://cordis.europa.eu/fp7/find-
doc_en.html la 'Guidance documents/Flat rates for daily allowances'.

• Informaţii  suplimentare  privind  înfrăţirea  proiectelor din  Theme  2  şi 
programele înrudite din ţări terţe: în vederea promovării cooperării internaţionale cu ţări terţe care au 
semnat  acorduri  bilaterale S&T cu Uniunea Europeană,  vor fi  încurajate iniţiative pentru colaborarea 
dintre proiecte pentru Theme 2 a FP7 şi  programe de cercetare înrudite din aceste ţări  terţe,  pe baza 
beneficiului nutual şi reciprocităţii. Comisia îşi rezervă dreptul de a cere coordonatorilor proiectelor FP7, 
în timpul negocierilor acordului de grant, să includă activităţi de colaborare cu proiecte finanţate de aceste 
ţări terţe. Costurile acestor activităţi se aşteaptă să fie de aproximativ 1% din contribuţia totală a Uniunii 
Europene la aceste proiecte. Este aşteptată finanţare paralelă de la programele de cercetare înrudite din 
ţările terţe pentru proiecte contrapartidă.

• Pentru tematici pentru care un procent al contribuţiei UE trebuie să meargă la IMMuri, acesta fiind un 
criteriu de eligibilitate, următoarele aspecte vor fi luate în considerare pentru criteriul 'Implementation':

- Propunerile se aşteaptă să aibe o implicare substanţială a IMMurilor;
- Propunerile  vor  fi  selectate  pentru  finanţare  numai  procentul  contribuţiei  UE  care  merge  la 

IMMuri, care este indicat la fiecare tematică şi în the call fiche, este îndeplinit. Aceasta se va 
verifica definitive la sfârşitul oricărei negocieri.
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