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CALL FISHE
(traducere - vezi documentul original Call Fiche)

Titlul  apelului:  Cooperarea  transnaţională  dintre  regional  research-driven 
clusters

• Identificatorul apelului: FP7-REGIONS-2010-1
• Data publicării: 30 Iulie 2009
• Termen limită: 14 Ianuarie 2010 la ora 17.00.00, Brussels local time1

• Buget orientativ: EUR 16.95 million din bugetul 2010 budget2

• Teme apelate:

Activitate/ Arie Teme apelate Scheme de finanţare
Regions-2010-1.  
Cooperarea  transnaţională 
dintre regional
research-driven clusters

În apelul 2010, propunerile 
vor  sprijini  dezvoltarea 
economică  prin  creşterea 
competitivităţii  economiei 
legate de sănătate.

CSA-CA
(Coordinating Action)

• Condiţii de eligibilitate:
- Criteriile  de  eligibilitate  generale  pentru  diferitele  scheme  de  finanţare 

precizate în Annex 2 a acestui Work Programme şi în Guide for applicants. 
Vă rugăm să luaţi  notă  de faptul  că  la  criteriul  privind completarea  este 
inclusă de asemenea şi ca partea B a propunerii să fie clară, accesibilă şi 
printabilă

- Numărul  minim  de  participanţi:  Consorţii  de  parteneri  reprezentând  un 
minim de trei  grupări regionale orientate spre cercetare, din cel puţin trei 
ţări  europene  diferite.  Grupările  orientate  spre  cercetare trebuie  să  fie 
compuse din cel puţin trei tipuri de entităţi juridice (aşa numit 'triple helix'), 
şi anume:

 Entităţi juridice care efectuează cercetare (universităţi, organizaţii de 
cercetare  şi  organisme  de  cercetare  orientate  spre  profit);  pot  fi 
acceptate  entităţi  naţionale  care  realizează  cercetare  dacă  structura 
lor  organizatorică  este  divizată  în  jos,  la  nivel  regional  şi  dacă 
structura regională implicată este localizată în aceeaşi regiune ca şi 
ceilalţi componenţi ai clusterului;

 Entităţi  de  business  (întreprinderi  mari  şi  IMM-uri,  aşa  cum este 
definit  în EC recommendation 2003/361/CE of 6 May 2003, OJ L 
124/36, 20/05/2003), sau grupările lor locale;

 Autorităţi  regionale/locale  (guvern  local  şi  regional,  agenţii  de 
dezvoltare  regională);  entităţile  naţionale  pot  fi  acceptate  ca  să 
reprezinte autorităţi regionale, fie în State Membre mici, constituite 
din numai o regiune NUTS II (plus Slovenia care are două regiuni 
NUTS II), sau dacă structura lor organizaţională este divizată în jos, 
la nivel regional şi reprezentantul lor regional este situat în (sau este 
efectiv însărcinat pentru) aceeaşi regiune ca şi ceilalţi componenţi ai 

1 Directorul-General responsabil poate intârzia acest termen limită cu până la două luni
2 Cu condiţia ca draftul preliminar al bugetului  pentru 2010 să fie adoptat fără modificări  de către 
autoritatea bugetară. Bugetul pentru acest apel este orientativ. Bugetul total final acordat acestui apel 
poate varia cu până la 10% din valoarea totală a apelului.
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clusterului;  entităţi  regionale  specializate,  cum  ar  fi  de  exemplu 
agenţii  regionale  pentru  sănătate,  pot  fi  acceptate,  dacă  ele  sunt 
însărcinate  cu  proiectarea  şi/sau  implementarea  politicii  regionale 
relevante.

Unde este potrivit, grupările orientate spre cercetare pot implica, suplimentar 
faţă  de cele  trei  categorii  anterioare,  alte  entităţi  regionale/locale  cum sunt 
oficiile de transfer tehnologic, camere de meserii, comerţ şi industrie, entităţi 
financiare (cum sunt băncile şi bancile de economii), precum şi consultanţi în 
management  (consultanţi  specializaţi,  activi  în  sectorul  tehnologic  sau 
economic în cauză, pot fi acceptaţi pentru a reprezenta partea de business a 
'triple  helix').  Un  parc  de  ştiinţă  este  de  asemenea  considerat  un  actor 
spublimentar,  în  afară  de cazul  în  care  este  stabilit  în  propunere că  acesta 
reprezintă o grupare regională orientată spre cercetare.

O  grupare  regională  orientată  spre  cercetare, ca  şi  întreg,  poate  fi 
reprezentată  printr-o  entitate  juridică.  Dacă  o  astfel  de  entitate  juridică  nu 
există, sunt propuse două posibilităţi:

a).  există  un  aranjament  juridic3
 între  membri,  pentru  ca  unui  membru  al 

clusterului să-i fie permis să reprezinte legal pe toţi ceilalţi şi că reprezentantul 
avut în vedere trebuie să aibă un mandat clar de a reprezenta pe toţi ceilalţi 
membri ai 'grupării orientate spre cercetare'. Sau,
b). în cazuri în care nici o entitate juridică nu poate reprezenta clusterul ca 
întreg şi nici un reprezentant nu poate acţiona în numele celorlalţi membri, cel 
puţin o entitate juridică care realizează cercetare, o entitate de business şi o 
autoritate regională/locală, vor fi parteneri direcţi ai consorţiului proiectului.

În  oricare  caz,  fiecare  membru  al  clusterului,  implicat  direct  în  activităţile 
proiectului, va fi clar identitificat în propunere.

Propunerile  depuse  şi  proiectele  selectate  trebuie  să  fie  coordinate,  fie  de  către 
grupări regionale orientate spre cercetare înfiinţate ca şi entităţi juridice, sau de 
către  autorităţi  regionale/locale  (sau  oricare  entitate  regională  pe  care  ei  au 
mandatat-o  ca  să  implementeze  politica  lor  de dezvoltare  economică  şi/sau  de 
cercetare şi inovare4), implicată în clusterii existenţi.

Restricţii privind participarea: Aşa cum este descris mai sus, la 'Numărul minim de 
participanţi'.

Contribuţia Comunităţii de avut în vedere pentru proiecte va fi de aproximativ 1 la 3 
milioane EUR.

• Procedura de evaluare:

3 Poate  fi  un  aranjament  juridic  exitent  sau  un  aranjament  juridic  specific  elaborate  înainte  de 
depunerea propunerii (sau înainte de intrarea în vigoare a acordului de grant) dar scopul său nu poate fi 
limitat la participarea şi la durata proiectului şi trebuie să acopere alte activităţi implementate de către 
cluster.
4 Sau agenţii regionale specializate însărcinate cu proiectarea şi/sau implementarea politicii regionale 
relevante pentru proiect.
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- Criteriile de evaluare (inclusiv ponderi şi praguri) şi sub-criteriile, împreună 
cu criteriile de eligibilitate, selecţie şi atribuire, pentru diferitele scheme de 
finanţare, sunt precizate în Annex 2 la acest Work Programme.

- Evaluarea va urma o procedură într-o singură etapă.
- Propunerile nu vor fi evaluate anonim.
- Propunerile pot fi evaluate de la distanţă.

• Programarea  în  timp  orientativă  a  evaluarii  şi  contractării:  Se  estimează  că 
rezultatele  evaluării  vor fi disponibile  în 4 luni de la data închiderii  apelului;  
semnarea acordului de grant: se estimează că primele acorduri de grant legate de  
un apel să intre în vigoare 9 luni după data închiderii apelului.

• Acordurile  de consorţii:  Participanţii  sunt  încurajaţi,  dar nu este  cerut,  ca să 
încheie un acord de consorţiu.

• Formularele  de  grant  şi  ratele  de  rambursare  maxime  care  vor  fi  oferite,  sunt 
specificate în Annex 3 la Capacities Work Programme.

• Utilizarea ratelor flat pentru costuri de subzistenţă:

În  conformitate  cu  Annex  3  a  acestui  Work  Programme,  acest  apel  prevede 
posibilitatea de a folosi rate flat pentru a acoperi costurile de subzistenţă generate de 
beneficiar în timpul călătoriilor efectuate în cadrul granturilor pentru acţiuni indirecte. 
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea Ghidurile pentru aplicanţi relevante pentru 
acest apel. Ratele flat aplicabile sunt disponibile la următorul website:
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html conform 'Guidance documents/Flat rates 
for daily allowances'.
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