
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOG SURSE DE 

FINANȚARE  
NOIEMBRIE 2019 

 



1 | P a g e  
 
Catalogul surselor de finanțare, realizat în cadrul proiectului „Creșterea excelenței Clusterului IMAGO-MOL prin 
dezvoltarea documentelor de planificare strategică CDI CEX – IMAG” 
 

 

 

 

 

CE SE POATE 
FINANȚA 

 

Investiții pentru cercetare-dezvoltare, activități de inovare și activități de 

exploatare în clusterele innovative 

 

 INVESTIȚII ÎN FACILITĂȚI CD COMUNE ALE CLUSTERULUI 

 achiziţionarea de teren; 

 construcţie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare 

destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD; 

 achiziţionarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri şi/sau spaţii, 

instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc; 

 achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD; 

 

 ACTIVITĂȚI DE INOVARE ÎN CLUSTER (eligibile dacă și numai dacă 

organizația clusterului și solicitantul, acolo unde acesta e o entitate diferită, 

respectă definiția IMM) 

 obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale 

care aparțin organizației clusterului; 

  detașarea de personal cu înaltă calificare la solicitant; 

 achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării; 

 achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării; 

 

 ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE A CLUSTERULUI: 

 animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații 

și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de 

sprijin pentru întreprinderi; 

 promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi 

sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate; 

  gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare; 

  organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru 

a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și 

cooperarea transnațională. 

CINE POATE 
APLICA? 

Organizația clusterului sau un membru mandatat (SRL, INCD, Universitate, 

Cameră de Comerț) 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

 

Min. 500.000 euro, max. 7.500.000 euro (dacă sunt doar activități de inovare 

nu va depăși 5.000.000 euro) 

 

Pentru servicii de inovare și activități de sprijin al inovării intensitatea poate 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020  

1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare 

DENUMIRE 

PROGRAM 
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ajunge la 100% conform  schema de minimis (max.200.000 euro) 

Cofinanțare beneficiar:  

 35% pentru investiții  

 50% pentru inovare  

 50% pentru exploatare  

SURSA DE 
INFORMARE 

http://www.poc.research.gov.ro/ 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

Tip de competitie: la termen, in 3 luni de la deschiderea apelului  

 

http://www.poc.research.gov.ro/
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 

 Dotarea cu active corporale, necorporale; 

 

În cadrul acestui apel de proiecte, finanțarea nerambursabilă se acordă sub 

formă de ajutor de stat regional pentru investiții. 

 

Investitie inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat 

regional, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de: 

 crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza 

prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în 

scopul demarării activității vizate prin proiect. 

 extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel 

puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de 

producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune 

menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și 

creșterea volumului producției ca urmare a investiției. 

 diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost 

fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune ca 

noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate. 

CINE POATE 
APLICA? 

Microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii din mediul urban sau intreprinderi 

mijlocii din mediul rural  

 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

 

Minim 1 milion Euro și maxim 5 milioane Euro  

 

Co-finanțare: între 10 și 30% în funcție de categoria de intreprindere 

SURSA DE 
INFORMARE 

https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-2.2-apel-2019 

 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

24.12.2019 – 24.03.2020 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 -2020 

PI 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor 

 

DENUMIRE 

PROGRAM 
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea 

cunoștințelor bazate pe cercetare în România  în parteneriat cu organizații din 

Norvegia. 

 

Activitati de cercetare fundamentale, dezvoltare experimentala si cercetare 

industriala in domeniile: 

 Sănătate: 

 Dezvoltarea de strategii orientate către pacient pentru a lupta împotriva 

cancerului; 

 Medicina translațională în medicina regenerativă, neruodegenrativă și 

boli rare;  

 Îmbunătățirea sănătății publice prin implementarea de strategii de 

prevenție bazate pe dovezi; 

 Incluziunea și promovarea populației rome.  

 TIC: 

 Securitatea cibernetică, protecția datelor cu caracter personal, protecția 

infrastructurilor și serviciilor critice; 

 Tehnologii, instrumente și metode de dezvoltare de software - 

inteligență artificială (AI) și cloud computing; 

 Tehnologii avansate de robotică, mecatronică și fabricație aditivă 

(imprimare 3D,bio-imprimare) 

  Biotehnologie: 

 Biotehnologie pentru agricultură, acvacultură, silvicultură și producție de 

biomasă; 

 Biotehnologie industrială și alimentară; 

 Biotehnologie pentru sănătate, medicamente și industrii conexe; 

 Biotehnologie de mediu integrată. 

CINE POATE 
APLICA? 

Organizații de cercetare – Promotori de proiect  

Organizații de cercetare și/ sau companii – Parteneri de proiect 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

Minim 500.000 Euro si maxim 1,2 milioane Euro  

 

SURSA DE 
INFORMARE 

https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

16 decembrie 2019 

EEA GRANTS 

Proiecte Colaborative de Cercetare 

 

DENUMIRE 

PROGRAM 

https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru personalul 

din domeniul medical (nivel regional, județean) (ex. medici, asistenți, alt 

personal relevant implicat în asigurarea calității serviciilor etc.) implicați în 

derularea programelor de sănătate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli 

cardiovasculare, chirurgie, ATI); 

 Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practică, a procedurilor 

precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare 

profesională aferente programelor de sănătate în domeniul cardiologiei 

pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI); 

 Dezvoltarea de module de formare în domeniul programelor de sănătate în 

domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI). 

 

CINE POATE 
APLICA? 

Autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale, cu 

competențe în cardiologie pediatrică 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

 

Maxim 5  milioane Euro  

 

SURSA DE 
INFORMARE 

 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-

competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-

chirurgie-ati/#null 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

 

Apel nelansat 

 

 

  

 

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020  

Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.8 Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul 

medical 
 

DENUMIRE 

PROGRAM 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/#null
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/#null
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/#null
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Furnizarea programelor şi serviciilor de sănătate esenţiale de prevenție, 

depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal; 

 Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor 

de îngrijire a gravidei și copilului. 

CINE POATE 
APLICA? 

 Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, 

cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 

 Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care 

desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, 

județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea 

sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de 

asigurări de sănătate; 

 Autorități ale administrației publice locale; 

 Autorități publice - spitalele publice din rețeaua autorităților administrației 

publice locale; 

 ONG-uri relevante; 

 Furnizori de servicii medicale în sistemul public/ contract cu CASS. 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

 

Maxim 2 milioane Euro per regiune  

 

SURSA DE 
INFORMARE 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-

public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-

specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-

a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D 

TERMEN 
LIMITĂ DE 
APLICARE 

 

Apel nelansat 

  

 

 

 

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea numărului de 
persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 

către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 

pentru principalele patologii 

DENUMIRE 

PROGRAM 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea numărului de 
persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 

către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 

pentru principalele patologii 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru 

identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular; 

 Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru 

specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru 

identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular; 

 Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening 

pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular; 

 Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al 

serviciilor de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc 

cardiovascular; 

 Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de screening pentru 

furnizarea de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu 

factori de risc cardiovascular. 

CINE POATE 
APLICA? 

 Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 

 Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului 

Sănătății cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 

 Institut sau instituție medicală publică care deține secție de cardiologie. 

Aceasta trebuie să fie unitate cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Ministerului Sănătății sau administrației publice locale; 

 Universități publice de Medicină și Farmacie; 

 ONG-uri relevante organizate ca societăți profesionale care desfășoară 

activități educaționale şi de cercetare în domeniul screening-ului şi 

prevenției cardiovasculare. 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

Maxim 20 milioane Euro  

 

SURSA DE 
INFORMARE 

http://mfe.gov.ro/pocu-20-milioane-euro-pentru-prevenirea-bolilor-

cardiovasculare/ 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

 

29.11.2019 

 

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea numărului 

de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

DENUMIRE 

PROGRAM 

http://mfe.gov.ro/pocu-20-milioane-euro-pentru-prevenirea-bolilor-cardiovasculare/
http://mfe.gov.ro/pocu-20-milioane-euro-pentru-prevenirea-bolilor-cardiovasculare/
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul 

terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor 

de învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de 

învăţare de calitate (ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, 

promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile pieţei 

muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate 

conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;  

 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din 

învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce privește 

conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare moderne şi 

flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire 

la agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de 

bune practice;  

 Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale 

personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării 

formării inițiale/continue a acestuia în relație cu domeniile de formare 

stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se bazează 

inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în 

completarea celor de la nivel național;  

 Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională. 

CINE POATE 
APLICA? 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 

Parteneri pot fi: 

 ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 

 Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și 

private. 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

Maxim 1,5 milioane Euro  

 

SURSA DE 
INFORMARE 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

Apel nelansat 

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

PI 10.ii, Obiective specifice 6.9 si 6.10 - Măsuri de optimizare a ofertelor 
de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 

DENUMIRE 

PROGRAM 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Propunerile ar trebui să dezvolte instrumente, platforme sau servicii care să 

utilizeze informațiile furnizate de cele mai relevante mijloace de diagnostic 

pentru o anumită zonă, rezultând într-o evaluare exactă, detaliată, 

structurată, sistemică și prioritară a stării de sănătate la un pacient. 

 Soluțiile propuse ar trebui să integreze diverse surse de date, cum ar fi 

fișele medicale, diagnostice in vitro și / sau in vivo, imagistică medicală, -

omics date, teste funcționale (laborator pe chip) etc., ținând cont, în 

același timp, de nevoile reale a practicienilor din domeniul sănătății și ar 

trebui să fie testate și validate în setările din viața reală în centrele pilot, 

facilitând viitoarea evaluare a tehnologiei medicale. 

 Aceste instrumente / platforme / servicii ar trebui să contribuie la 

îmbunătățirea diagnosticului și a deciziei clinice, nu numai să integreze 

datele existente și ar trebui să implice soluții inteligente de interfață om-

calculator pentru a facilita utilizarea lor zilnică în practica clinică. Pot fi 

luate în considerare orice date medicale relevante pentru o anumită boală 

(date textuale, măsurători numerice, semnale înregistrate, imagini etc.). 

Scopul este de a orienta dezvoltarea soluțiilor către nevoile concrete ale 

pacienților și ale sectorului public, având cetățeanul și furnizorii de servicii 

medicale în centru. 

CINE POATE 
APLICA? 

Orice tip de organizație 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

 8 – 15 milioane euro 

 

SURSA DE 
INFORMARE 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-

2020 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

7 aprilie 2020 

 

 

 

HORIZON 2020 
Apel - SC1-BHC-06-2020: Digital diagnostics – developing tools for 

supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data 

DENUMIRE 

PROGRAM 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Propunerile ar trebui să se concentreze pe identificarea celor mai bune 

practici și dezvoltarea și validarea intervențiilor, prevenirea infecțiilor și 

planurile de management clinic pentru tratarea infecțiilor bacteriene 

rezistente în condiții de prevalență ridicată. Cercetarea trebuie să țină 

cont de varietatea și capacitățile infrastructurilor locale de asistență 

medicală / nosocomiale și de tendințele modelelor de rezistență la nivel 

local, național și internațional, precum și de diferențele de sex și / sau 

de sex, atunci când sunt relevante. În plus, cercetarea trebuie să 

conducă la planuri de management care să țină seama de comunități, 

precum și de diferențe între diferiți agenți patogeni și determinanți de 

rezistență. 

 Costurile și beneficiile planurilor de prevenire a infecției și de gestionare 

clinică care trebuie elaborate ar trebui evaluate, precum și fezabilitatea 

punerii în aplicare a acestora.  

 Cercetarea practicilor și provocărilor pentru introducerea unor astfel de 

noi planuri de prevenire și gestionare a infecțiilor este esențială, iar 

implementarea lor practică, întrucât acțiunile pilot, în 2 sau mai multe 

regiuni europene cu niveluri de prevalență ridicate este încurajată, 

ținând cont în același timp că prevenirea infecției și clinica Planurile de 

management care urmează să fie dezvoltate ar trebui să fie aplicabile 

pentru arii geografice mari. Pot fi cercetate și abordate potențialele 

provocări ale adoptării intervențiilor / planurilor de management de 

către sistemele naționale de sănătate și este recomandată cooperarea 

cu AMR și infecțiile asociate asistenței medicale (JAMRAI), ECDC și 

Comitetul de securitate sanitară al UE. 

CINE POATE 
APLICA? 

Orice tip de organizație 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

 10 – 15 milioane euro 
 

SURSA DE 
INFORMARE 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-
2020 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

7 aprilie 2020 

HORIZON 2020 
 

Apel - SC1-BHC-34-2020 New approaches for clinical management 
and prevention of resistant bacterial infections in high 

prevalence settings 

DENUMIRE 

PROGRAM 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

 Propunerile ar trebui să introducă soluții inovatoare prin date, tehnologii 

digitale, avansate sau noi, servicii, produse și schimbări organizaționale 

care să conducă la sisteme de sănătate și îngrijire mai eficiente. Aceste 

soluții inovatoare pot aborda una sau mai multe condiții și pot explora 

modalități de a induce măsuri preventive adecvate personalizate (de 

exemplu, schimbări de comportament, dietă, intervenții, medicamente, 

prevenție primară) din modele predictive avansate. Schimbarea durabilă 

a comportamentului se referă la eforturile de schimbare a obiceiurilor 

personale ale oamenilor pentru prevenirea bolilor, stimularea 

persoanelor sănătoase să-și monitorizeze parametrii de sănătate și 

astfel scăderea riscului de a dezvolta afecțiuni (cronice). 

 Propunerile ar trebui să se bazeze pe utilizarea datelor generate de 

către persoane fizice, profesioniști din domeniul sănătății și alți furnizori 

de servicii (inclusiv, dar fără a se limita la datele colectate prin 

dispozitive IoT, dispozitive portabile, dispozitive mobile etc. colectate în 

afara mediului controlat al studiilor clinice) de către cetățeni, asistență 

medicală profesioniști, autorități publice și industrie, în vederea 

dezvoltării unor abordări personalizate de predicție, prevenire și 

intervenție timpurie a riscurilor, care să satisfacă nevoile persoanelor și 

să conducă la rezultate mai bune pentru sănătate. 

 Propunerile ar trebui să includă, de asemenea, acțiuni care vizează 

creșterea nivelului de educație în domeniul sănătății, precum și 

promovarea competenței profesioniștilor din domeniul sănătății și 

asistenței medicale în servicii noi, orientate către date, prin utilizarea de 

soluții digitale pentru a crește cunoștințele despre boli și pentru a le 

ajuta în interpretarea simptomelor și efectelor (de exemplu, cu 

vizualizări precum tablouri de bord etc.), în special cu semne de 

avertizare timpurie și informații medicale. Semnele de avertizare 

timpurie se transmit către persoane sănătoase care monitorizează mai 

mulți parametri ai corpului, de ex. să abordeze stiluri de viață sănătoase 

și să crească nivelul de activitate fizică sau să detecteze deteriorarea 

stării la pacienții deja bolnavi. 

CINE POATE 
APLICA? 

Orice tip de organizație 

HORIZON 2020 
Apel - SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, 

prevention and intervention based on Artificial Intelligence and 

Big Data technologies 

 

DENUMIRE 

PROGRAM 
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VALOAREA 
FINANȚĂRII 

4 – 6 milioane euro 

 

SURSA DE 
INFORMARE 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-02-

2020 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

 

22 aprilie 2020 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-02-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-02-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-02-2020
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

Programul EIT Health Headstart aduce o oportunitate pentru start-up-uri,  

de a concura într-o competiție globală, promovând soluții la provocările pe 

care le reprezintă îmbătrânirea. 

 

NAM’s Healthy Longevity Global Grand Challenge caută idei și inovații  

îndrăznețe, din orice arie pentru a îmbunătăți bunăstarea fizică, mentală și 

socială pentru oameni, pe măsură ce îmbătrânesc. 

 

Toate proiectele trebuie să vizeze următoarele domenii:  

 Spre căi de îngrijire holistică 

 Crearea mediului care să permită transformarea asistenței medicale 

 Utilizarea puterii datelor din lumea reală (RWD) 

 Stimularea îngrijirii la domiciliu 

 De la locul de muncă la locul de sănătate: conducerea angajatorilor în 

îmbunătățirea sănătății 

 Sprijinirea vieții sănătoase prin introducerea schimbărilor de 

comportament 

CINE POATE 
APLICA? 

Companii start-up 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

50.000 euro 

 

SURSA DE 
INFORMARE 

 

https://www.eithealth.eu/-/headstart-programme-adds-longevity-challenge-

to-its-opportunities-for-2020 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

 

16 martie 2020 

 

 
EIT Health Longevity Global Grand Challenge 

 

DENUMIRE 

PROGRAM 

https://www.eithealth.eu/-/headstart-programme-adds-longevity-challenge-to-its-opportunities-for-2020
https://www.eithealth.eu/-/headstart-programme-adds-longevity-challenge-to-its-opportunities-for-2020
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

C-Voucherul este în căutarea unor companiile care doresc să-și transforme 

lanțurile lor valorice liniare curente în cele circulare. 

Scopul este de a îmbunătăți competitivitatea afacerilor și de a obține o 

eficiență mai mare a resurselor prin, de exemplu: 

 Simbioză industrială; 

 Eficienta resurselor  materiale; 

 Resurse și eficientă energetică; 

 Produse biologice; 

 Extinderea ciclului de viață al produsului; 

 Economie performantă; 

 Divizarea economiei; 

 Platformă economică. 

 

C-Voucher prioritizează următoarele tehnologii pentru a fi utilizate în 

proiecte: 

 de tip Digital (mobil, cloud, social, analiză de date mari, securitate 

cibernetică, blockchain) 

 de tip Hibrid (sisteme de urmărire și retur, imprimare 3D) 

 Inginerie (proiectare modulară, fabricație avansată, reciclare avansată, 

științe ale vieții și materialelor, nanotehnologii) 

CINE POATE 
APLICA? 

IMM-uri din statele membre ale Uniunii Europene și din statele asociate 

programului Orizont 2020 care își desfășoară activitatea în unul dintre 

domeniile: 

 industria prelucrătoare, 

 industria agro-alimentară, 

 industria textilă, 

 domeniul sănătății, 

 domeniul maritim. 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

Etapa I: 13 companii vor primi 2 000 euro pentru a participa la atelierul de 3 

zile(C-Voucher Bootcamp); 

 

Etapa II:  În urma atelierului vor fi alese 6 companii ce vor primi câte un 

voucher de până la 58 000 euro atât pentru transformarea și implementarea 

tehnologiei, cât și pentru o inovație completă a afacerii, ce aduce beneficii 

economiei circulară. 

Proiectul oferă servicii de consultanță în afaceri și acces la soluții de 

 
Programul de Accelerare C-Voucher pentru susținerea IMM-

urilor - Ediția 2019 

 

DENUMIRE 

PROGRAM 
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finanțare. 

SURSA DE 
INFORMARE 

https://smes-open-call.fundingbox.com/ 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

31 decembrie 2019 

 

https://smes-open-call.fundingbox.com/
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CE SE POATE 
FINANȚA 

 

Se promovează colaborarea, inovarea și antreprenoriatul transfrontalier și 

trans-sectorial în diferite regiuni și lanțuri de valoare. Coordonarea și 

facilitarea sunt conduse de organizații de cluster și alte organizații 

intermediare, urmând o abordare sistemică care combină diferite resurse, 

instrumente și instrumente. Actorii de inovare, în special IMM-urile care se 

consolidează reciproc, vor fi sprijiniți în vederea creării de noi lanțuri de 

valoare industriale care să favorizeze dezvoltarea industriilor emergente în 

Europa. 

Fiecare propunere trebuie să demonstreze capacitatea de: 

 validare a ideilor pentru proiecte de inovare structurate, conduse de 

IMM-uri din diferite sectoare și țări, în colaborare cu alți actori inovatori 

și facilitarea coordonării către noi lanțuri de valoare industriale prin acest 

spațiu de colaborare. 

 să sprijine activitățile de inovare și / sau să canalizeze un mix de diferite 

măsuri de sprijin antreprenoriale și de inovare (cum ar fi mentorat, 

coaching, inovare și vouchere de asistență tehnică etc.) direct către 

actorii inovatori ai proiectelor de inovare validate pentru a sprijini în 

continuare dezvoltarea acestora, integrare și demonstrație la scară largă 

într-o manieră strategică. Cel puțin 75% din totalul bugetului propus 

este alocat pentru a sprijini inovarea în mod direct a IMM-urilor, prin 

care IMM-urile beneficiază fie prin participarea la consorțiu, fie prin 

primirea de sprijin financiar și / sau de altă natură în calitate de terță 

parte (întreprindere)  

CINE POATE 
APLICA? 

Organizații de cluster, alte organizații intermediare, organizații de cercetare, 

companii din țările eligibile 

VALOAREA 
FINANȚĂRII 

2,5 – 5 milioane de euro 

SURSA DE 
INFORMARE 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-

2018-2020 

TERMEN LIMITĂ 
DE APLICARE 

2 aprilie 2020 – first stage 

8 septembrie 2020 – second stage 

 

 
Horizon 2020 - Cluster facilitated projects for new industrial 

value chains 

DENUMIRE 

PROGRAM 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020

