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3. R  EGIONS OF   K  NOWLEDGE  

Obiective

Întărirea potenţialului de cercetare al Regiunilor Europene, în particular prin 
încurajarea  şi  sprijinirea  dezvoltării,  în  cadrul  Europei,  de  “research-driven 
clusters”1 regionale care să asocieze autorităţi, universităţi, centre de cercetare, 
întreprinderi şi alţi factori interesaţi.

I. CONTEXT

Iniţiativa “Regions of Knowledge” din FP7 răspunde la nevoia de la nivel European de 
a creşte capacitatea generală a actorilor  regionali  în întărirea dezvoltării  bazate  pe 
ştiinţă şi tehnologie. Scopul său este să permită regiunilor să-şi întărească capacitatea 
pentru investire în, şi realizarea de, cercetare şi activităţi de dezvoltare tehnologică, 
într-un  mod  care  să  poată  să  contribuie  semnificativ  la  dezvoltarea  economică. 
Aceasta va maximiza potenţialul pentru o implicare de succes a actorilor regionali în 
European Research Area (ERA).

În acest scop, Regions of Knowledge va sprijini cooperarea, dezvoltarea şi integrarea 
de  regional  research-driven  clusters2

 pe  o  bază  transnaţională.  Pentru 
implementarea acestui Work Programme, nu este necesar ca regiunile să fie definite 

1 Grupări regionale orientate spre cercetare. Vezi şi cluster.
2 Research-driven clusters trebuie să fie compuşi din cel puţin trei tipuri de entităţi juridice (aşa numitul 
'triple helix'), respectiv:
• Entităţi  juridice  care  efectuează  cercetare  (universităţi,  orgnizaţii  de cercetare  şi  organisme de 

cercetare orientate spre profit); entităţile naţionale care efectueză cercetare pot fi acceptate dacă 
structural or organizaţională este divizată la nivel regional  şi dacă structura regională implicată 
este situată în aceeaşi regiune ca şi ceilalţi componenţi ai cluster-ului;

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

• Autorităţi egionale/locale (guverne locale şi regionale, agenţii de dezvoltare regională); entităţile 
naţionale pot fi acceptate ca să reprezinte autorităţile regionale fie in State Membre mici, formate 
dintr-o singură regiune NUTS II (plus Slovenia care are două regiuni NUTS II) sau dacă structural 
or organizaţională este divizată la nivel regional şi reprezentarea lor regională este localizată în 
(sau  este  însărcinată  efectiv)  aceeaşi  regiune  ca  şi  ceilalţi  componenţi  ai  cluster-ului;  entităţi 
regionale specializate, cum ar fi de exemplu agenţii regionale de sănătate, pot fi acceptate dacă ele 
sunt însărcinate cu proiectarea şi/sau implementarea politicii regionale relevante.

Unde este  potrivit,  research-driven  clusters  pot  implica  de asemenea,  suplimentar  faţă  de  cele  trei 
categorii  anterioare,  alte  entităţi  regionale/locale  cum sunt  oficii  de transfer  tehnologic,  camere  de 
meserii,  comerţ  şi  industrie,  entităţi  financiare  (cum  ar  fi  băncile  şi  băncile  de  economii)  şi  de 
asemenea  consultanţi  în  management  (în  ce  priveşte  consultanţii  specializaţi  activi  în  sectorul 
tehnologic sau economic pot fi acceptaţi ca reprezentând partea de business a 'triple helix'). Un parc de 
ştiinţă este considerat de asemenea ca şi un actor suplimentar, în afară de cazul când este stability în 
propunere că acesta reprezintă un research-driven cluster regional conform cu termenii din secţiunea 
"approach for 2010" de la pag. 5.
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prin  graniţe  administrative  şi  nici  în  acord  cu  nomenclatura  statistică  europeană 
NUTS.

Ca  urmare  a  recomandărilor  din  liniile  directoare3 adoptate  de  Scientific  and 
Technical  Research Committee al  EU (CREST) şi  a  Comunicatului  către  Comisie 
privind  "Competitive  European  Regions  through  research  and  innovation:  a  
contribution  to  more  growth  and  more  and  better  jobs"4,  acţiunea  "Regions  of 
Knowledge" va căuta de asemenea să promoveze sinergii între politicile regionale şi 
de  cercetare,  în  primul  rând  prin  sprijinirea  dezvoltării  de  strategii  de  cercetare 
regionale  pe care autorităţile  regionale  le pot integra în strategia lor de dezvoltare 
economică  ca  şi  bază  pentru  utilizarea  crescută  şi  mai  focalizată  a  Fondurilor 
Structurale  precum şi a fondurilor IPA (Instruments  for Pre-accession Assistance), 
pentru  investiţii  şi  activităţi  de  R&D.  Activităţile  vor  fi  implementate  în  strânsă 
cooperare cu Competitiveness and Innovation Programme (CIP), în special în ceea ce 
priveşte Programul de Antreprenoriat şi componentele sale PRO INNO Europe® şi 
Europe INNOVA. Vor fi  de asemenea  explorate  sinergii  cu European Institute  of 
Technology (EIT).

De aceea, acţiunea "Regions of Knowledge" urmăreşte să:

• Întărească cooperarea  trans-naţională, inclusiv trans-frontalieră, dintre  grupările  
regionale orientate spre cercetare, în arii sau tematici de interes comun, fie legate 
de provocările privind globalizarea pieţelor, schimbarea tehnologică sau evoluţia 
cadrului cercetării în contextul european, precum şi ca o învăţare mutuală între 
actorii  regionali  (entităţi  juridice  care  realizează  cercetare,  entităţi  de business, 
autorităţi regionale/locale)5;

• Îmbunătăţirea  legăturilor  dintre  autorităţile  regionale,  entităţi  juridice  care 
realizează cercetare şi comunitatea locală de business, nu numai ca parteneri în 
dezvoltarea unor obiective specifice sau politici RTD regionale, ci de asemenea ca 
şi parteneri asociaţi în iniţiative naţionale sau europene;

• Dezvoltarea  de  planuri  de  acţiune  comune  la  nivel  European,  pentru  a  creşte 
competitivitatea  economică  regională  prin  activităţi  de  cercetare  şi  dezvoltare 
tehnologică  în  sectoare  de  business  tradiţionale  sau  nou  apărute  şi  prin 
mobilizarea  posibilităţilor  financiare  şi  a  altor  forme  de  sprijin  oferite  de 
autorităţile  naţionale/regionale,  sectorul  privat  şi  prin  Programele  Comunităţii 
(Research Framework Programme, CIP şi Structural Funds), în principal pentru a 
exploata  sinergiile  dintre  programele  regionale,  naţionale  şi  Comunitare  pentru 
cercetare şi dezvoltare economică;

• Sprijinirea internaţionalizării grupărilor regionale orientate spre cercetare;
• Asigurarea  mentoratului  pentru  regiunile  cu  un  profil  al  cercetării  mai  puţin 

dezvoltat, pentru a sprijini capacitatea lor în realizarea şi dezvoltarea de grupări  
regionale orientate spre cercetare.

3 "Coordinating  the  Framework  Programme  and  the  Structural  Funds  to  support  Research  and 
Development" – CREST 1203/07 – 01.06.2007.
4 COM(2007) 474 final and SEC(2007)1045 – 16.08.2007.
5 Cooperarea  trans-frontalieră  pentru  implementarea  acestui  Work  Programme  nu  este  limitată  la 
regiuni trans-frontaliere eligibile (NUTS level III)  ale Territorial Cooperation Objective al Cohesion 
Policy  şi  se  referă  la  regiuni  adiacente  în  general.  Un  research-driven  cluster  regional  înfiinţat 
dealungul graniţei a două ţări diferite va fi considerat ca un cluster pentru implementarea acestui Work 
Programme.

2

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/basicnuts_regions_en.html


USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

O atenţie specială va fi dată abordărilor inovative, care să întărească competitivitatea 
globală şi dezvoltarea sustenabilă a activităţii economice. Totuşi, trebuie subliniat că 
clusterii6 trebuie să fie bazaţi întradevăr pe cercetare şi dezvoltare.

Abordarea pentru 2010

Propunerile  depuse pentru acţiunea "Regions of Knowledge" şi proiectele selectate 
vor fi coordinate numai, fie de grupările regionale orientate spre cercetare înfiinţate 
ca şi entităţi juridice, sau de autorităţile regionale/locale (sau oricare entitate regională 
pe care ele au manadatat-o ca să implementeze politica sa de dezvoltare economică şi/
sau cercetare şi inovare7), implicate în clusterii existenţi.

Clusterul,  ca  întreg,  poate  fi  reprezentat  printr-o  entitate  juridică;  propunerea  va 
demonstra că aceasta se conformează definiţiei unei grupări regionale orientate spre  
cercetare.

Dacă o astfel de entitate juridică nu există, se propun două posibilităţi:

a) există un aranjament juridic8 între membrii pentru ca un membru al clusterului 
să aibe permisiunea să reprezinte juridic pe toţi ceilalţi şi reprezentantul avut 
în vedere trebuie să aibe un mandat clar de a reprezenta şi acţiona în numele 
tuturor celorlalţi membri ai “grupării orientate spre cercetare”. Sau,

b) în  cazurile  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, care sunt parte a clusterului, vor fi partenerii direcţi 
ai consorţiului proiectului.

În  toate  cazurile,  fiecare  membru  al  clusterului  direct  implicat  în  activităţile 
proiectului va fi clar identificat în propunere.

Clusterii implicaţi vor demonstra în propunerea lor statutul lor curent privind rolul, în 
termini  ca  de  exemplu,  de  apartanenţă  (entităţi  de  business  şi  cercetare),  forţa  de 
muncă (inclusiv cercetătorii), numărul de studenţi, cifra de afaceri sau GDP generat, 
investiţii străine directe,  cheltuiala pentru R&D, proiecte în colaborare, spin-offuri, 
start-upuri şi patente generate, precum şi serviciile oferite membrilor lor şi finanţarea 
acestora.  Entităţile  partenere  care  realizează  cercetare  trebuie  să  fie  deja,  şi 
demonstrabil,  implicate  în  activităţi  de  RTD  sprijinite  de  programe  naţionale, 
regionale  sau  europene,  care  sunt  strâns  legate  de  arii  tehnologice  sau  ştiinţifice 
relevante economic.

6 Grupare - vezi cluster.
7 Sau agenţii regionale specializate, însărcinate cu proiectarea şi/sau implementarea politicii regionale 
relevante pentru proiect (vezi nota nr.2).
8 Poate  fi  un  aranjament  juridic  existent  sau  un  aranjament  juridic  specific  elaborate  înainte  de 
trimiterea 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.
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Clusterii implicaţi vor indica de asemenea în propunerea lor potenţialul de creştere şi 
competitivitate prevăzut în sectorul ţintă, prin cooperarea propusă. Mai mult, proiectul 
propus va viza tematica stabilită în acest Work Programme “Regions of Knowledge” 
şi  va sprijini  consorţiile  de parteneri  reprezentând cel puţin trei  grupări regionale  
orientate spre cercetare, din trei State Membre ale UE diferite şi/sau Ţări Asociate.

Procesul de consultare

Contribuţiile Grupurilor de Experţi au fost luate în considerare şi un  FP7 Advisory 
Group pentru "Regions of Knowledge", reprezentând autorităţi publice şi entităţi de 
cercetare au contribuit de asemenea la pregătirea acestei acţiuni.

Activităţi

The  2010  Work  Programme va  dezvolta  "Cooperarea  transnaţională  dintre 
regional research-driven clusters" prin acoperirea următoarelor activităţi:

• Analiza, dezvoltarea şi implementarea de agende de cercetare
• Mentoratul regiunilor cu un profil de cercetare mai puţin dezvoltat, de către unele 

puternic dezvoltate
• Iniţiative  de  a  îmbunătăţi  integrarea  actorilor  din  cercetare  şi  a  instituţiilor  în 

economii regionale.

II. CONŢINUTUL APELULUI

Activităţile  listate  la  pag.7  a  acestui  Work  Programme  vor  fi  implementate  prin 
următoarele arii:

Aria: 3.1. Cooperare transnaţională între regional research-driven clusters

Acţiunea "Regions of Knowledge" sprijină dezvoltarea,  cooperarea şi integrarea de 
grupări  orientate  spre  cercetare inovative  şi  mature,  în  principal  pentru  a  avea 
investiţii  RTD  mai  multe  şi  mai  bune  la  nivel  regional  şi  pentru  a  sprijini 
competitivitatea  europeană  la  nivel  mondial.  Proiectele  trebuie  să  demonstreze  o 
exploatare  clară  a  potenţialului  din regiunile  lor şi  va ajuta  actorii  din  regiune  să 
folosească  cât  mai  bine instrumentele  UE,  cum sunt  Framework Programmes,  the 
Competitiveness and Innovation Programme sau the Structural Funds.

Bugetul informativ disponibil: EUR 16.95 million.

Tema: REGIONS-2010-1

Conţinut tehnic/scop

În  apelul  2010,  propunerile  vor  sprijini  dezvoltarea  economică,  inclusiv  prin 
sprijinirea creşterii a pieţei primare9 e-health aşa cum este definită prin Lead Market 
Initiative10, prin sprijinirea competitivităţii economiei legate de sănătate.

9 L  ead market  
10 Vezi Comunicatul Comisiei, COM (2007) 860, 21/12/2007
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Obiectivul  general  este  să  se  sprijine capacitatea  inovativă  a  industriilor  europene 
legate de sănătate şi a business-urilor (inclusiv spitale), îmbunătăţind în acelaşi timp 
sănătatea cetăţenilor europeni şi vizând chestiuni de sănătate mondiale, inclusiv boli 
majore, infecţii sau altele (cum ar fi cancerul, boli cardiovasculare, diabet, obezitate, 
boli  cornice  sau boli  legate  de creier),  şi  epidemii  în creştere.  Toate  fazele  pot  fi 
vizate,  de  la  prevenţie  la  diagnostic,  tratament  (inclusiv  prin  noi  terapii,  produse 
farmaceutice  şi  tehnologii  medicale)  şi  monitorizare.  Sunt  de  asemenea  acoperite 
îmbătrânirea  sănătoasă  şi  sănătatea  copilului,  inclusiv  aspecte  nutriţionale/hrană  şi 
urmărirea de îngrijire personalizată a sănătăţii.

Este  dată  atenţie  faptului  că  activităţile  care  ţintesc  clonarea  reproductivă  umană, 
modificarea  intenţionată  a  liniei  germ şi  crearea  de  embrioni  de  cercetare  umani 
pentru cercetare, sau achiziţionarea de celulă stem, sunt excluse de la sprijinul prin 
Programul FP711.

Proiectele vor favoriza abordările inovative şi inter-disciplinare, integrând de exemplu 
nanotehnologii,  biotehnologii,  cercetare  de  noi  (bio)materiale  şi   tehnologii 
informaţionale şi de comunicare pentru sănătate.

Tip de activităţi/muncă

Activităţile listate la pag.  7 a acestui Work Programme şi legate de aria  Cooperării 
transnaţionale vor  fi  implementate  prin  "Coordination  and  Support  Actions" 
(Coordinating Action (CSA-CA), care vor sprijini proiecte care acoperă toţi  dintre 
următorii paşi:

• Analiza  şi  integrarea  agendelor  de  cercetare  ale  actorilor  din  clustere 
regionale
Partenerii proiectului vor efectua o analiză detaliată a stării activităţii  grupărilor 
orientate spre cercetare identificate şi a capabilităţilor regionale suplimentare în 
jurul cărora poate fi realizată cercetarea. Pentru tema selectată, analiza va implica 
identificarea de chestiuni şi componente relevate, inclusiv:

- Existenţa  de politici  RTD regionale,  planuri  şi  activităţi,  evoluţia  şi 
impactul lor;

- Actori  RTD  publici  şi  privaţi,  inclusiv  cei  financiari  (de  exemplu 
banci, business angels), şi infrastructura şi facilităţile;

- Punctele tari şi slabe ale regiunilor în cază, 
în  termeni  ai  capacităţii  lor  de  a  produce, 
transfera şi folosi cunoaştere;

- Politica şi iniţiativele clusterilor regionali 
existenţi;

- Punctele tari ale dezvoltării economice, oportunităţi şi nevoi, şi politici 
de dezvoltare economică;

- Contextul european şi internaţional,  cu o referire la 
posibile  legături  cu  Platforme  Tehnologice  Europene  existente, 
Iniţiative Tehnologice Comune sau alte proiecte europene.

11 Vezi Decizia n° 1982/2006/CE of 18/12/2006, art. 6 (OJ, L 412/1, 30/12/2006)
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Această  analiză  va  acoperi  posibilităţile  de  sinergii  şi  oportunităţile  pentru 
învăţăminte mutuale şi schimb de cele mai bune practici, precum şi posibilităţi de 
mentorat  (obligatoriu)  pentru  capacity  building,  cu  identificarea  clusterilor 
europeni  în  creştere  ţintiţi,  dacă  nu  sunt  deja  identificaţi  în  propunere12,  şi  a 
posibilităţilor de cooperare între actorii regionali implicaţi în grupările regionale  
orientate spre cercetare. Poate de asemenea să acopere pregătirea unei strategii de 
cooperare internaţională, cu identificarea potenţialilor clusteri ţintiţi, din ţări terţe13 

şi a posibilităţilor de cooperare în RTD şi servicii de suport al inovării cu aceste 
clustere.

Aceasta va fi făcută cu implicarea factorilor interesaţi locali în cauză, ca parte a 
proceselor de construire a consensului şi diseminare din jurul proiectului.
Rezultatul va fi un director al cererii şi ofertei RTD, o analiză globală incluzând o 
analiză  SWOT  dintr-o  perspectivă  economică  şi  a  R&D  şi  o  analiză  a 
complementarităţilor partenerilor implicaţi în consorţiu pentru domeniul ştiinţific 
şi tehnologic specific sau sectorul economic ţintit  de proiect.  Ea va include de 
asemenea o analiză a complementarităţilor clusterilor europeni în creştere ţintiţi 
pentru activităţi de mentorat şi, unde este cazul, a clusterilor din ţara terţă ţintiţi 
pentru cooperare internaţională.

• Iniţiative  pentru a  îmbunătăţi  integrarea:  definirea  unui  Plan de  Acţiune 
Comun
Partenerii  proiectului vor defini  un Plan de Acţiune Comun  (JAP) care descrie 
strategia lor pentru orientarea dezvoltării economice prin activităţi de cercetare şi 
dezvoltare tehnologică într-o temă selectată sau sector economic. Acest JAP poate 
conţine activităţi specifice regional. El va include proiectarea de măsuri cum ar fi:

- Creşterea  mobilităţii  cercetătorului,  inclusiv 
mobilitatea între cercetare şi industrie;

- Îmbunătăţirea  şi  folosirea în  comun a  infrastructurii  RTD şi  a  altor 
facilităţi;

- Identificarea  de  proiecte  de  cercetare 
relevante (colaborative) asociate;

- Întărirea  transferului  de  abilităţi  şi 
cunoaştere (inclusiv transfer tehnologic) între entităţi de business 
şi între entităţi de cercetare şi entităţi de business, în particular IMM-
uri, prin interconectarea în reţea;

- Îmbunătăţirea  disponibilităţii  de,  şi  a  accesului  la,  servicii  support 
IMM  şi  inovare,  incluzând  facilităţile  furnizate  prin  Europe 
INNOVA14;

- Facilitarea accesului la finanţarea privată şi/sau publică pentru RTD şi 
inovare, inclusiv prin implementarea achiziţiei pre-comerciale;

- Alte măsuri relevante de business support;
- Activităţi de cooperare internaţională,  cum  ar  fi 

vizite,  conferinţe,  workshopuri,  schimb de personal  al  clusterilor,  în 

12 În acest caz, propunerea va trebui să includă cel puţin un angajament clar de mentorat precum şi 
metodologia şi programul în timp de urmat pentru a-i identifica.
13 Oricare ţară, alta decât Statele Membre sau Ţările Asociate.
14 http://www.europe-innova.org 
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principal pentru a finaliza definirea strategiei internaţionale şi a o testa, 
dacă este necesar.

Oricum, Planul de Acţiune Comun trebuie să includă următoarele măsuri:
- Activităţi de mentorat pentru capacity building în regiuni cu un profil 

al cercetării mai puţin dezvoltat, astfel ca ele să analizeze fezabilitatea 
şi să-şi definească propriul  plan de acţiune pentru înfiinţarea de noi 
grupări regionale orientate spre cercetare;

- Activităţi  de  diseminare  prin  conferinţe,  workshopuri,  publicaţii, 
iniţiative web-based şi orice alte evenimente sau activităţi  relevante, 
inclusiv  măsuri  de  creştere  a  conştientizării  publice,  în  special  în 
rândul actorilor economici din regiunile lor.

Acest Plan de Acţiune Comun va identifica partenerii implicaţi,  obiectivele, 
activităţile (ce este de făcut), responsabilităţile (cine ce face) şi planificarea în 
timp  pentru  cooperarea  trans-naţională  (Europeană)  şi,  dacă  este  relevant, 
internaţională cu ţări terţe.

Acest plan de acţiune va include ţinte  clare în termeni  de outputuri  pentru 
măsurile pe care le listează.

Planul  de Acţiune Comun va defini  de asemenea clar  cum vor fi  finanţate 
diferitele măsuri previzionate, prin folosirea posibilităţilor disponibile la nivel 
naţional  şi  local,  inclusiv  din  sectorul  privat,  sau  la  nivelul  Comunitar 
(Framework  Programmes,  Competitiveness  şi  Innovation  Programme, 
Structural Funds). Planul de Acţiune va face clare complementarităţile dintre 
acţiunile  propuse  şi  programele  de  politică  regională  ale  Comunităţii 
Europene, ale regiunilor în cauză.

• Măsuri spre implementarea Planului de Acţiune Comun
Măsurile specifice identificate pentru implementarea Planului de Acţiune Comun 
(de exemplu mobilitate, infrastructură, întărirea abilităţilor, acces la finanţare, etc) 
nu vor fi finanţate de activitatea “Regions of Knowledge” prin ea însăşi15.

Oricum,  activităţile  suport  legate  de  mentorat,  cooperare  internaţională  şi 
diseminare, vor fi finanţate prin Regions of Knowledge. Alte activităţi pentru a 
sprijini  implementarea  Planului  de  Acţiune  Comun  (de  exemplu  de  plasare  a 
executivilor din bordurile clusterilor sau structura de management, alte schimburi 
de personal sau activităţi de trust-building pentru membrii clusterilor, inteligenţa 
cercetării,  instruiri comune, campanii de recrutare comune pentru personalul de 
cercetare,  identificarea  şi  definirea  proiectelor  de  cercetare  asociate…)  pot  de 
asemenea să fie finanţate16.

Propunerile  vor  arăta  un  echilibru  între  bugetul  devotat  analizei  şi  definirii 
Planului de Acţiune Comun şi cel marcat pentru a doua etapă a proiectului, pentru 
cooperare  internaţională,  activităţi  de  mentorat,  diseminare  şi  măsuri  de 
acompaniere.

15 per se
16 Evenimente de open business partnering nu vor fi  finanţate prin acest apel, dar partenerii pot să 
profite de oportunităţile oferite în acest sens prin Europe INNOVA http://www.europe-innova.org 
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Pentru a sprijini în continuare în viitor implementarea Planurilor de Acţiune Comună, 
beneficiarii Regions of Knowledge este de aşteptat să ia parte la European Cluster 
Alliance17 şi la European Club of Clusters Managers care va fi  înfiinţat  prin PRO 
INNO Europe® Initiative for the Excellence of Cluster Organisations18, pentru a intra 
în legătură cu parteneriatele cluster relevante prin European Innovation Platform for 
Clusters, care va fi înfiinţată prin Europe INNOVA19, precum şi să furnizeze descrieri 
ale  proiectului  şi  date  relevante,  pentru a fi  colectate  în  cadrul   European Cluster 
Observatory.20

Durata:

Este  de aşteptat  ca  proiectele  să  fie  încheiate  în  mod normal  până în  36 de luni. 
Definirea Planului de Acţiune Comun este de aşteptat să fie finalizată în timpul primei 
jumătăţi a duratei proiectului.

Schema de finanţare:

Schema de finanţare aplicată este "Coordination and Support Actions" (Coordinating 
Action  (CSA-CA).  Contribuţia  Comunităţii  care  este  de  avut  în  vedere  pentru 
proiecte va fi aproximativ de la 1 la 3 milioane EUR.

Contribuţia  financiară  a  Comunităţii  poate  atinge  un  maxim de  100% din  totalul 
costului eligibil.

Impact aşteptat:

• Dezvoltarea şi integrarea de grupări orientate spre cercetare în cadrul Europei, în 
principal pentru a promova dezvoltarea economică regională şi competitivitatea 
mondială (costeficienţă crescută, creşteri în locuri de muncă, în FDI, în patente, 
GDP  suplimentar  sau  creştere  în  VA),  într-o  temă  ştiinţifică  şi  tehnologică 
specifică, facilitând prin aceasta în particular emergenţa pieţelor primare;

• Livrarea  de investiţii  în  R&D, la  nivel  regional,  mai  eficace,  prin  definirea  şi 
implementarea  de  strategii  regionale  bazate  pe  nevoiile  de  business,  care  ar 
mobiliza fonduri Europene, naţionale şi regionale şi ar promova sinergii notabile, 
Structural Funds şi CIP.

• Includerea a mai multor regiuni în iniţiativa Regions of Knowledge, în economia 
cunoaşterii  şi în ERA, în special prin mentoratul pentru regiuni cu un profil al 
cercetării mai puţin dezvoltat. Unde este potrivit, livrarea de soluţii de "ghidare" 
pentru acele regiuni.

III. IMPLEMENTAREA APELULUI

17 The European Cluster Alliance este o platformă open care a fost înfiinţată pentru a menţine un dialog 
politic permanent la nivel UE între autorităţi publice naţionale şi regionale responsabile de dezvoltarea 
politicilor de cluster şi administrarea programelor cluster în ţările lor (pentru mai multe detalii, a se 
vedea: http://www.proinno-europe.eu/eca 
18 Informaţii suplimentare vor fi disponibile
19 Informaţii suplimentare vor fi disponibile la: http://www.europe-innova.org 
20 Informaţii suplimentare vor fi disponibile
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Titlul  apelului:  Cooperarea  transnaţională  dintre  regional  research-driven 
clusters

• Identificatorul apelului: FP7-REGIONS-2010-1
• Data publicării: 30 Iulie 200921

• Termen limită: 14 Ianuarie 2010 la ora 17.00.00, Brussels local time22

• Buget orientativ: EUR 16.95 million din bugetul 2010 budget23

• 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  ecoomiei 
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  divizetă  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 
clusterului;  entităţi  regionale  specializate,  cum  ar  fi  de  exemplu 

21 Directoratul-General responsabil pentru apel îl poate publica cu până la o lună anterior sau după data 
de publicare avută în vedere
22 Directorul-General responsabil poate intârzia acest termen limită cu până la două luni
23 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.

9



USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

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  juridic24
 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  dezvoltarea  lor  economică  şi/sau  politica  de 
cercetare şi inovare25), 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:

24 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.
25 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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