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Surse de finantare
pentru

Strategia Regionala de Inovare (RIS)
Regiunea Nord-Est Romania

1. Context

Sursele de finantare pentru Strategia Regionala de Inovare au fost identificate luand in
considerare oportunitatea Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei pentru
perioada 2007-2013 precum si instrumentele de finantare nationale, care sunt puse la dispozitie
de Guvernul Romaniei pentru a sprijini sectorul cercetarii -dezvoltarii si inovarii. Pentru acestea
din urma au fost incluse detalii lega te doar de sumele alocate pentru anul in curs (2007), dar au
fost facute referinte privind sursa de informare, astfel incat sa poata fi identificate sumele
corespunzatoare si in anii urmatori.

La nivel national au fost elaborate sapte programe operationale  sectoriale (POS-uri),
instrumente care vor fi folosite pentru realizarea prioritatilor trasate prin Cadrul Strategic
National de Referinta (CSNR) si prin Planul National de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste
documente strategice la nivel national urmare sc consolidarea si aplicarea in Romania a
politicilor de coeziune sociala si economica si a celor de dezvoltare regionala cu adaptarea
corespunzatoare a acestora la politicile europene si la strategia Lisabona, orientata cu
precadere spre cresterea economica si crearea de locuri de munca.

 Principalele surse de finantare identificate pentru sectorul de inovare in Romania sunt:

- Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Comptetitivitatii Economice 2007 -
2013

- Programul Operational Regional 2007 -2013

- Programul Operational de Cooperare Transnationala pentru Sud -Estul Europei (SEE)
2007 – 2013

- Programul Cadru 7

- Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV C

2. Descrierea programelor de finantare

2.1 Programul Operational Sectorial  “Cresterea Competit ivitatii
Economice”
Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti
pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE . Tinta este o
crestere medie anuala a productivitatii pe angajat de cca. 5, 5 %. Aceasta va permite Romaniei
sa atinga un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE pana in anul 2015.

Obiectivele specifice sunt:
1. Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv
2. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinde rilor
3. Cresterea capacitatii C&D si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv
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4. Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel
privat (cetateni, intreprinderi)

5. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic promovarea
surselor regenerabile de energie

6. Promovarea potentialului turismului romanesc

POS CCE raspunde pe de o parte primei prioritati a PND 2007 – 2013: „Cresterea
competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere”si pe de alta parte
prioritatii a doua a CSNR, respectiv „Cresterea competitivitatii economice pe termen lung”,
contribuind in acelasi timp si la implementarea tuturor celorlate prioritati ale CSNR.

Reponsabilitatea implementarii programului apartine Autoritatii de Management pentru POS
CCE, respectiv Directia Programe cu Orgazatii Internationale din cadrul MEC.

Organismele Intermediare desemnate pentru realizarea eficienta a programului sunt: Agentia
Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), Ministerul Educatiei si
Cercetarii – Departamentul Cercetare (MEdC), Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei (MCTI), Ministerul Economiei si Comertului - Directia Generala Politica Energetica, si
Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT) din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului.

Axa prioritara 1 - Un sistem inovativ de productie

Domeniul major de interventie 1.1. - Investitii productive si pregatirea pentr u concurenta
pe piata a intreprinderilor, in special a IMM -urilor

Operatiunea a. Sprijin pentru intarirea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
tangibile si intangibile

a.1) Investitii pentru intreprinderi mari (pana la 5 miloane de Euro)

• Crearea unei noi unitati (unitate de productie/instalatie) pentru extinderea capacitatii de
productie;
• Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
• Diversificarea productiei unei unitati existente prin noi produse si ser vicii;
• Modernizarea intreprinderii, inclusiv modificari in procesul de productie din cadrul unui
amplasament existent;
• Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, licente, sau know how.
a.2) Investitii in bunuri tangibile si intangibile pentr u IMM-uri (intre 200.000 si 1.5 milioane Euro)

• Crearea unui nou amplasament (unitate de productie/instalatie) pentru extinderea capacitatii
de productie;
• Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productiei;
• Diversificarea productiei unui amplasament existent prin noi produse si servicii aditionale;
• Modernizarea intreprinderii inclusiv schimbari in procesul de productie a unui amplasament
existent;
• Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, licente, sau know h ow.
a.3) Investitii mici in bunuri tangibile si intangibile pentru IMM -uri (sub 200.000 Euro)

• Modernizarea intreprinderii inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament
existent;
• Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, li cente, sau know how.
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Operatiunea b. Sprijin pentru achizitionarea serviciilor calificate pentru implementarea
standardelor europene

• implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii (ex. ISO 9001);
• crearea sau modernizarea si acredit area laboratoarelor de incercari si etalonari;
• implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului (EMAS) sau certificarea voluntara
de mediu (ISO 14001);
• etichetare ecologica a produselor si serviciilor;
• activitati de pregatire a personalului exclusiv in legatura cu investitiile mentionate mai sus

Operatiunea c. Sprijin pentru accesul la piete noi si internationalizare

• proiecte de marketing si promovare
• accesul la retele de afaceri
• participarea la targuri internationale, expozit ii si misiuni economice.

Valoarea maxima a grantului (euro)

 Operatiunea a
- Ajutor pentru investitii pentru intreprinderile mari: max. 5 mil. Euro
- Ajutor pentru investitii pentru IMM-uri: min. 200.000 Euro, max. 1,5 mil. Euro
- Ajutor pentru investitii  mici ale IMM-urilor: sub 200.000 Euro

 Operatiunea b
- Plafonul maxim eligibil pentru fiecare certificare sau standard (ISO, EMAS, Eco -labelling) este de

10.000 Euro.
- Plafonul maxim eligibil pentru laboratoare este de 100.000 Euro

 Operatiunea c.
-proiecte de marketing si promovare - max. 10.000 Euro;
-acces la retele de afaceri – max 30.000Euro;
-participare la targuri internationale, expozitii si misiuni economice – 200.000 Euro.

Solicitanti: intreprinderi mari si IMM

Domeniul major de interventie 1.2. - Accesul la credit si instrumente de finantare pentru
IMM-uri

Operatiunea a. Sprijinirea dezvoltarii functiei de co -garantare a Fondului National de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
Constituirea fondului de co-garantare in cadrul Fondului National de Garantare pentru IMM, care sa
sprijine fondurile locale de garantare.

Operatiunea b. Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare
Dezvoltarea fondurilor locale de co -garantare existente si infiintarea de noi fonduri pentru gara ntiile IMM-
urilor.

Operatiunea c. Instrumente de finantare inovative (capital de risc, equity, venture, etc)
Infiintarea fondurilor de capital de risc, venture, equity.
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Valoarea maxima a grantului (euro)

a) Fondul de co-garantare max. 6 mil euro
b) Fonduri locale de garantare max . 1,5 mil. euro (pentru fiecare fond)
c) Instrumente financiare inovative max. 10 mil. euro (pentru fiecare fond)
Solicitanti: fonduri de garantare a creditelor

Domeniul major de interventie 1.3. – Dezvoltarea antreprenoriala

Operatiunea a. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

a1) Sprijin pentru incubatoare de afaceri existente sau pentru infiintarea de noi incubatoare

 investitii in constructia infrastructurii initiale
 retehnologizarea/modernizarea/consolidarea infrastructurilor existente, inclusiv spatii de lucru, birouri,
facilitati sociale comune, reabilitare termica si electrica a infrastructurii existente, extinderea infrastructurii
existente, construirea de noi infrastructuri, achizitionarea de materiale de constructie si se rvicii tehnice
pentru designul proiectului
 investitii initiale, inovative, cu potential mare de crestere (seed) in mijloace fixe noi (masini, echipamente
si utilaje), inclusiv punerea lor in functiune
crearea de noi companii si dezvoltarea IMM -urilor existente in cadrul incubatoarelor de afaceri
achizitionarea de servicii de consultanta specializate, consiliere, instruire, transfer de know - how,
seminarii, grupuri de lucru

a2) Sustinere pentru companiile noi, inovative, cu potential mare de crestere (seed ) si start-
upuri

 investitii initiale, inovative, cu potential mare de crestere (seed) in sectoarele productive si servicii pentru
activitati productive, schimbari fundamentale ale produsului, procese tehnologice si de productie
achizitionarea de servicii de consultanta cu valoare adaugata si crearea de noi locuri de munca in
legatura cu noile investitii
 investitii in licente pentru produse noi sau procese tehnologice si produse software dedicate
companiilor.

Operatiunea b. consultanta pentru IMM

Se vor sustine, prin granturi, intreprinderile care acopera o parte din costurile serviciilor de
consultanta avand ca scop, printre altele, implementarea strategiei de dezvoltare bazata pe
solutii inovative si crearea de noi produse/servicii.

Operatiunea c. sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere.

Se va sustine procesul de concentrare, atat orizontal cat si vertical, care poate duce la
importante avantaje competitive, legate de:

 imbunatatirea calitatii si competitivitatii pro duselor si serviciilor prin care companiile beneficiare sa
devina furnizori pe termen lung

 crearea unor grupuri de furnizori, constand atat in companii cat si organizatii non profit,
organizate in cadrul lantului de furnizori

 promovarea sistemelor de productie integrate care implica companii mari, institute de cercetare si
dezvoltare, furnizori dinamici si inovatori si organizatii de dezvoltare economica locale.

Valoarea maxima a grantului (euro)
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 sustinerea investitiilor hard in lucrari de infrastructur - 3.500.000 euro
 sustinerea investitiilor tangibile si intangibile pentru achizitia de investitii noi inovative, cu potential

mare de crestere (seed) in echipamente noi, masini, utilaje - 50.000 euro
 servicii de consultanta pentru IMMuri - 10.000 euro
 activitati de consiliere si instruire - 10.000 euro
 sustinerea intreprinderilor pentru integrarea in lanturile furnizori sau clustere - 100.000 euro

Solicitanti

 Operatiunea a: autoritatile publice locale, ONG –uri, companii cu investitii initiale, inovative, c u
potential mare de crestere (seed), start -up

 Operatiunea b: IMM-uri
 Operatiunea c: autoritatile locale, intreprinderi, ONG-uri, universitati, institute de cercetare

Axa prioritara 2: Cresterea competitivitatii economice prin cercetare - dezvoltare
si inovare

Domeniul major de interventie 2.1. - Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute
de cercetare - dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate
aplicabile

Operatiunea a: Sprijinirea parteneriatului intre intreprind eri si institutii de
cercetare/universitati in proiecte de C -D

 activitati de cercetare industriala (aplicativa) si activitati de dezvoltare experimentala;
 transfer de cunostinte si diseminarea informatiilor;
 inregistrare brevete (pentru institutii publice  si pentru IMM-uri).

Operatiunea b : Sprijinirea proiectelor complexe de CD care vor atrage specialisti din
strainatate

 activitati de cercetare-dezvoltare (in principal cercetare industriala/aplicativa si dezvoltare
experimentala/precompetitiva);

 transfer de cunostinte si diseminare informatii;
 inregistrare brevete (pentru institutii publice si pentru IMM -uri).

Valoarea eligibila a proiectului (euro ) - min. 200.000,  max. 1.000.000

Solicitanti - Universitati, institutii de cercetare, intreprinderi, ONG cu  activitate CD

Domeniul major de interventie 2.2 - Investitii in infrastructura de CDI

Operatiunea a: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD
(laboratoare, centre de excelenta)

 achizitionarea in scopuri de cercetare de  aparatura, instrumente noi;
 modernizarea si/sau repararea dotarilor existente pentru C -D;
 achizitionarea de hardware si software pentru C -D;
 achizitia de bunuri intangibile (licente, brevete, know -how etc);
 amenajarea sau modernizarea cladirilor si labora toarelor C-D;
 crearea de noi facilitati C-D (institute/centre/laboratoare C-D);
 acreditarea laboratoarelor de masurari, incercari, etc.;
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 angajare de personal tehnic pentru intretinerea echipamente, pe durata proiectului.

Operatiunea b: Dezvoltarea de poli  de excelenta

 investitia initiala (cladiri, echipamente)
 investitii in active fixe intangibile (rezultate C -D, licente, know-how etc.)
 realizare de activitati de cercetare -dezvoltare
 inregistrare de brevete
 achizitionare de servicii de consultanta pentru i ntreprinderi (IMM-uri)
 elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung a polului, care sa subsumeze un numar de
 proiecte comune de C-D-I intre partenerii polului de excelenta;
 transfer de tehnologie si inovare.

Operatiunea c: Dezvoltarea unor retel e de centre CD, coordonate la nivel national si
racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

 achizitia de servere si calculatoare, componente hardware si orice alte elemente necesare pentru
conectarea si participarea cu resurse la  retele internationale tip GRID sau GEANT;

 amenajarea de cladiri pentru asigurarea conditiilor climatice si a surselor de tensiune alternativa
pentru functionarea in bune conditii si in mod continuu a echipamentelor;

 achizitia de licente software necesare;
 angajarea de personal specializat pentru mentinerea si supravegherea continua a functionarii

echipamentelor (pe durata proiectelor).

Valoare maxima a grantului

 Operatiunea a

Proiecte mici: 300.000 – 3.000.000 euro
Proiecte mari: 3.000.000 – 10.000.000 euro
Proiecte speciale (institut CD nou): 10.000.000 – 20.000.000 euro

 Operatiunea b - 20.000.000 euro

 Operatiunea c - 500.000 euro

Solicitanti - Universitati, institute de cercetare, IMM -uri, intreprinderi mari, centre de
consultanta, centre de formare si/sau perfectionare resurse umane, ONG cu activitati de
cercetare, entitati de TTI si, eventual, autoritati locale

Domeniul major de interventie 2.3. – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare -
dezvoltare si inovare

Operatiunea a: Sprijin pentru activitati de inovare a start -up-urilor si spin-off-urilor de
hightech

 realizarea de activitati C-D independente
 adaptarea si dezvoltarea rezultatelor C -D pentru aplicarea lor in productie
 achizitionarea de bunuri intangibile (rezultate C -D, know-how, brevete, licente etc.)
 inregistrarea de brevete
 dezvoltarea de prototipuri
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 achizitionarea de servicii C-D
 achizitionarea de servicii de consultanta pentru inovare (pentru afaceri, financiare, juridice,

pentru protectia drepturilor intelectuale etc.)

Operatiunea b: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu asigurarea de noi
locuri de munca pentru CD

 achizitionarea de instrumente, echipamente pentru activitatea de C -D din intreprinderi
 achizitionarea de echipamente si licente de tehnologia informa tiilor utilizate exclusiv in scopuri C -

D
 achizitionarea de bunuri intangibile (rezultate C -D, know-how, brevete, licente, etc.)
 amenajarea si/sau modernizarea cladirilor si laboratoarelor C -D.

Operatiunea c: Promovarea inovarii in cadrul firmelor

 achizitia si adaptarea drepturilor de aplicare a rezultatelor C -D la conditiile specifice ale
intreprinderii

 activitati de cercetare-dezvoltare (industriala/aplicativa si cercetare precompetitiva/ dezvoltare
experimentala), independente, achizitionate sau realizat e in colaborare cu institutii C-D si/sau
universitati

 dezvoltare independenta de tehnologii, produse, servicii si introducerea lor in productie
 achizitia de masini si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in

ciclul productiv, dimensionata la volumul real de productie
 servicii de consultanta pentru inovare (pentru IMM -uri)
 inregistrare de brevete.

Valoarea maxima a grantului (euro)

 Operatiunea a - 200.000 pe 3 ani (de minimis)
 Operatiunea b

- proiecte mici: 300.000 – 3.000.000
- proiecte mari: 3.000.000 – 10.000.000

 Operatiunea c - Max. 1.000.000

Solicitanti - Intreprinderi, start-up-uri si spin-off-uri de high-tech, in conformitate cu criteriile de
eligibilitate

Axa prioritara 3 – TIC pentru sectoarele privat si public

Domeniul major de interventie 3.1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

Operatiunea a
Sprijinirea accesului IMM-urilor la Internet si la serviciile conexe. Prin aceasta operatiune se are
in vedere oferirea de sprijin IMM-urilor pentru conectarea la Internet prin conexiuni broadband1
(de banda larga) si achizitionarea de hardware si software corespunzatoare.
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Operatiunea b
Sprijin pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice pentru construirea retelelor
broadband, in special in zonele de esec al pietei.

Operatiunea c
Sprijin pentru autoritatile locale pentru realizarea de telecentre (info -chioscuri) mai ales in
zonele de esec al pietei, prin intermediul conexiunilor broadband.

Valoarea maxima a grantului (Euro)

 Operatiunea a – 100.000 euro
 Operatiunea b – 1.000.000 euro
 Operatiunea c - 100.000 euro

Solicitanti - firme, APL, ONG.

Domeniul major de interventie 3.2 – Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice
moderne (e-guvernare, e-educatie si e-sanatate)

Operatiunea a - Realizarea de portaluri
 e-learning
 e-sanatate
 un portal pentru informarea cetatenilor in legatura cu locurile de munca disponibile prin

intermediul unor puncte publice de acces.

Operatiunea b – Sustinerea conexiunilor broadband pentru:
 scoli (primare, gimnaziale si licee)
 administratia publica.

Operatiunea c – Sisteme electronice integrate pentru:
 servicii medicale
 la nivelul administratiei publice, necesare pentru cresterea prezentei on -line.

Operatiunea d – Realizarea de sisteme GIS pentru cresterea inter operabilitatii sistemelor
informationale.

Valoarea maxima a grantului (Euro)

 Operatiunea a - 1.500.000
 Operatiunea b - 1.000.000
 Operatiunea c - 5.000.000
 Operatiunea d - 15.000.000

Solicitanti: firme (mediul de afaceri), comunitatile locale si persoane le fizice.

Domeniu major de interventie 3.3 – Dezvoltarea e-economiei

Operatiunea a
 Introducerea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning).
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 Introducerea de software pentru design/productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului
de viata al produselor.

 Introducerea sau dezvoltarea sistemelor inteligente pentru afaceri si pentru managementul
informatiei.

 Introducerea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management).

Operatiunea b
 Introducerea de sisteme pentru comertul electronic.
 Introducerea de sisteme pentru afaceri intre companii.
 Introducerea de sisteme pentru licitatii electronice.

Operatiunea c

 Introducerea de sisteme pentru tranzactii electronice securizate.

Valoarea maxima a grantului (Euro)
 Operatiunea a - 1.000.000
 Operatiunea b - 500.000
 Operatiunea c - 500.000

Solicitanti – firme private

2.2.Programul Operational Regional 2007 -2013 (varianta ianuarie
2007)

Axa prioritara 3. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Domeniu de interventie 3. 1 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

Obiectivul acestei masuri este crearea si/sau imbunatatirea structurilor regionale si locale de
sprijinire a afacerilor, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor,  re vigorarea si
dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Alocari financiare

MASURA  3.1: – ALOCARI FINANCIARE INDICATIVE (MEURO)
Costuri totale Public - FEDR Public – Buget de

stat si local
Privat

Total 56.28 47.84 8.44 0
Nota: Alocarea financiara indicativa prezentta mai sus s -a calculat pe baza variantei de lucru POR
2007-2013 si prin aplicarea coeficientului indicativ de 16.05% pentru Regiunea Nord -Est

Marimea alocarilor financiare

 Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro;
 Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro

Activitati indicative
 Construirea/ reabilitarea/ extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de productie, servicii, cu

exceptia celor destinate incubatoarelor de afaceri;
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 Reabilitarea/extinderea sistemului de  strazi din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de
acces (limita maxima 1 000m);

 Crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza (statii de tratare a apei,
unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canal izare)

 Cablare, retele de internet broadband, etc.;
 Demolare cladiri;
 Activitati de promovare;
 Extinderea structurilor de sprijinire a afacerilor (îndepartarea deseurilor, curatare);
 Alte activitati adiacente necesare crearii/dezvoltarii structurilor de a faceri.

Durata maxima de implementare a unui proiect: 36 luni

Solicitanti si prevederi de cofinantare

 Autoritatea publica locala :
- Contributie FEDR  85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %

 Societati Comerciale – Intreprinderi Mari :
- Contributie FEDR: maxim 50;

 Societati Comerciale – Intreprinderi Mijlocii  :
- Contributie FEDR: maxim 60%;

 Societati Comerciale – Intreprinderi Mici  :
- Contributie FEDR: maxim 70%;

Domeniu de interventie 3. 2 Reabilitarea siturilor industriale

Obiectivul acestei masuri este reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca
scop depoluarea propriu-zisa a zonelor, atragerea investitiilor,  revigorarea si dezvoltarea
economiilor locale si a celei regionale.

Alocari financiare

MASURA  3.2: – ALOCARI FINANCIARE INDICATIVE (MEURO)
Costuri totale Public - FEDR Public – buget de

stat si local
Privat

Total 42.21 35.88 6.33 0
Nota: Alocarea financiara indicativa prezentta mai sus s -a calculat pe baza variantei de lucru POR
2007-2013 si prin aplicarea coeficien tului indicativ de 16.05% pentru Regiunea Nord -Est

Marimea alocarilor financiare

 Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro;
 Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro

Activitati indicative
 Curatarea suprafetelor site-urilor industriale poluate si neutilizate si îmbunatatirea terenurilor;
 Demolarea cladirilor si planarea terenului;
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 Reabilitarea/extinderea cladirilor pentru activitati de productie si prestari servicii
 Crearea/ reabilitarea/ extinderea/ construirea infrastructurii de utili tati publice (retele de

alimentare cu apa, gaze naturale, electricitate, retele de canalizare);
 cablare, retele internet broadband
 Decontaminarea terenurilor
 Activitati de depoluare
 Elaborarea de studii de depoluare
 Activitati de preluare, transport si de pozitare deseuri si substante toxice
 Depoluarea unor amplasamente contaminate cu deseuri periculoase;
 Ambalarea si transportul deseurilor periculoase ;
 alte activitati adiacente necesare pentru reabilitarea siturilor industriale si pregatirea pentru noi

activitati economice.

Durata maxima de implementare a unui proiect: 36 luni

Solicitanti si prevederi de cofinantare: autoritati ale administratiei publice locale;

Domeniu de interventie 3. 3 Sprijinirea initiativelor antreprenoriale locale/regionale
pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor

Obiectivul acestei masuri este infiintarea de noi microintreprinderi si cresterea competitivitatii si
a eficientei celor existente in vederea dezvoltarii sectoarelor cu potential de crestere economica
din regiune.

MASURA  3.3: – ALOCARI FINANCIARE INDICATIVE (MEURO)
Costuri totale Public - FEDR Public – buget de

stat si local
Privat

Total 51.26 35.88 0 15.38
Nota: Alocarea financiara indicativa prezentta mai sus s -a calculat pe baza variantei de lucru POR
2007-2013 si prin aplicarea coeficientului indicativ de 16.05% pentru Regiunea Nord -Est

Marimea alocarilor financiare
 Costul total minim al unui proiect : 20.000 Euro;
 Costul total maxim al unui proiect: 500.000 Euro;

Activitati indicative
 Achizitionarea de echipamente si tehnologii productive moderne, servicii, constructii;
 Achizitionare sisteme IT (echipamente si soft);
 Utilizarea de noi tehnologii în activitatile curente ale microîntreprinderii;
 Relocalizarea  microîntreprinderilor în structuri de af aceri;
 Constructia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spatiilor de productie a microîntreprinderilor;
 Activitati specifice de dezvoltare.

Durata maxima de implementare a unui proiect: 18 luni

Solicitanti si prevederi de cofinantare: microintreprinderi cu activitati  de productie / servicii /
constructii din localitati  cu potential de crestere economica, in afara spatiului rural (densitatea
populatiei sub 150 locuitori / kmp)

2.3  Programul Operational Interregional INTERREG IV C 2007 -2013
de introdus obiectiv

ARIA GEOGRAFICA ELIGIBILA
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 Statele Membre U.E. (25) + (Romania + Bulgaria)
 Norvegia + Elvetia
 Tarile Candidate (Croatia + Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei + Turcia)

PRIORITATE RELEVANTA INOVARII

Prioritatea 1 - Inovatie si economia cunoasterii

Domenii de interventie:
 Cercetare si dezvoltare;
 Inovatare (iino-learning);
 Anteprenoriatul si IMM;
 Informare si tehnologia comunicatiei

Potentiali beneficiari
 Autoritatile publice regionale şi locale
 Agentiile de dezvoltare regionala
 Universitatile, institutele de cercetare
 Parcurile tehnologice, incubatoare de afaceri, centre de inovatie
 Institutii şi organizatii pentru protectia mediului
 Organisme responsabile pentru managementul riscului
 Autoritatile din domeniul transportului public
 Autoritatile din domeniul turismului
 Autoritatile responsabile cu protectia patrimoniului cultural

2.4 Programul Operational de Cooperare Transnationala pentru Sud -
Estul Europei (SEE) 2007 – 2013
PRIORITATI LEGATE DE INOVARE

Axa prioritara 1: Dezvoltarea capacitatii inovative

Dezvoltarea capacitatii de inovare ar trebui sa ia diferite forme de sprijin:

– Sa adreseze oportunitatile programului SEE prin actiuni de sprijin pentru cre area de retele,
cu accent pe actiunile construite pe polurile de activitate existente in scopul exploatarii
potentialului regional de tehnologie si inovaresi intarirea retelelor de cooperare tehnologica.

– Sa stimuleze la modul general inovarea (“grass-root approach”) cu accent pe intarirea si
capacitarea contextului inovarii si promovarea constientizarii publice.

Grupurile tinta sunt in principal : colectivitatile de actori pentru sprijinirea afacerilor; actorii de
inovare si TT; guvernele locale, regionale si nationaleprecum si actori din domeniul culturii si
educatiei.

Programul nu este destinat finantarii directe a afacerilor.

Arii de interventie
1.1 Dezvoltarea retelelor de tehnologie si inovare in domenii specifice
Scopul este pregatirea, crearea sau restr ucturarea retelelor orientate catre tehnologie si inovare
in domenii specifice de tehnologie in sectoare industriale si de servicii relevante pentru SEE.
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Cooperarea ar trebui sa genereze proiecte in dezvoltarea capacitatii tehnologice si de inovare
pentru produse, procese si servicii imbunatatite, in domenii de tehnologie specifice si ar trebui
sa fie active pe termen lung pentru o utilizare mai intensiva a tehnologiei si inovarii in SEE. De
aceea, o atentie deosebita ar trebui acordata aplicarii tehnologi ei si inovarii la nivel local si
regional.

Activitatile ar trebui sa mearga dincolo de interesele singulare si sa arate un caracter real de
cooperare cu beneficii mutuale. In contextul retelelor orientate catre tehnologie si inovare
implementarea proiectelor pilot de cooperare conectate ar putea fi conectate cu investitii la
scara mica.

Grupurile tinta pentru aceasta arie de interventie sunt actorii/infrastructurile de tehnologie si
inovare, inclusiv educatia tertiara (dar nu retele intre institutii academ ice pure).

1.2 Dezvoltarea mediul de sprijin pentru antreprenoriatul inovativ
Scopul este pregatirea si/sau crearea (sau restructurarea) retelelor de utilizare mai eficienta a
posibilitatilor din aria economica de Sud -Est si pentru servicii colective imbunatat ite de sprijinire
a afacerilor si inovarii pentru IMM-uri.

De aceea retelele ar trebui sa schimbe, sa dezvolte, sa promoveze si sa aplice (in proiecte pilot)
masuri “soft " corespunzatoare, e.g. pentru mai buna exploatare a oportunitatilor de piata in
SEE, asigurand accesul IMMla informatiile relevante, sprijin pentru transferul tehnologic,
incurajarea firmelor micro si familialede a dezvolta spiritul antreprenorial, mobilizarea start -
upurilor, administrarea drepturilor de proprietate intelectuala si indust riala precum si a celor de
proprietate asupra patentelor, inlesnirea accesului la forme corespunzatoare de finantare si
promovarea aptitudinilor si cunostintelor necesare pentru inovare.

Activitatile pot sprijini dezvoltarea “managementului pentru inovare” , “sprijinului pentru inovare si
a “administrarii inovarii” prin analiza si monitorizarea performantei inovarii precum si dezvoltarea
si coordonarea politicii de inovare.

Grupurile tinta specifice pentru aceasta arie de interventie sunt actorii/infrastruct urile de sprijnire
a afacerilor cu referinta la IMM-uri.

1.3 Dezvoltarea constiintei publice fata de inovare
Scopul este crearea constiintei publice asupra importantei progresului tehnologic prin actiuni
transnationale in spatiul SEE. Un sistem modern de promo vare a inovarii necesita intelegerea
majoritatii cetatenilor. Imaginea si succesul locatiilor tehnologice depinde si de modul in care
climatul economic este deschis noilor dezvoltari. Intr -o societate, care in mod tendentios expune
in mod pozitiv “noul”, si ideile inovative vor deveni mai usor general acceptatesi vor atrage
cercetatorii si intreprinderile.

Activitatile ar trebui de exemplu sa sprijine formarea imaginii spatiului SEE ca un spatiu de
crestere si inovare, care incurajeaza tinerii sa dezvolte s piritul antreprenorial, cu entuziasm
pentrueducatia stiintifica, care administreaza lipsa de informatii in aria tehnologiei si inovarii,
reduce temerile legate de noile tehnologii, acorda o atentie speciala subiectelor generale pentru
cresterea participarii femeilor in tehnologie si inovare.

Grupurile tinta specifice pentru aceasta arie de interventie sunt actori/infrastructuri de sprijin a
culturii si educatiei, actori/infrastructuri de sprijinire a afacerilor, actori/infrastructuri de
tehnologie si inovare, guverne regionale.

ALOCATII FINANCIARE PE PROGRAM TOTAL 2007 -2013 (milioane Euro, indicativ)
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An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

ROMANIA 10.5 9.1 9.1 9.8 9.8 10.5 11.2 70

Alocare financiara pe Prioritatea 1 (2007 -2013) – finantare comunitara 22 milioane Euro

Tari eligibile sa participe in programul SEE:

Tara Eligible area Relatii cu UE Prospects
Albania Tot teritoriul Pactul de Stabilizare si Asociere (SAA) Potential

Candidat
Austria Tot teritoriul Stat Membru UE
Bosnia-
Herzegovina

Tot teritoriul Fara relatie contractuala cu UE, preferinte
comerciale autonome ale UE, negocieri
asupra SAA din 25/11/2005

Potential
Candidat

Bulgaria Tot teritoriul Nou Stat Membru UE

Romania Tot teritoriul Nou Stat Membru UE

Croatia Tot teritoriul SAA (semnat in 2001, implementare din
Feb. 2005), negocierile de aderare au
inceput in 3-10-2005

Statut de
Candidat

Fosta Iugoslavie
- Republica
Macedonia
(FYROM)

Tot teritoriul SAA (semnat in 2001, implementare din
2004), din 17.12.2005 FYROM este Tara
Candidata, dar fara negocieri

Statut de
Candidat (fara
negocieri)

Grecia Tot teritoriul Potential Candidat

Ungaria Tot teritoriul Potential Candidat

Italia Regiuni: Lombardia, Prov
Autonoma Bolzano/Bozen,
Prov. Autonoma Trento,
Veneto, Friuli-Venezia-Giulia,
Emilia Romagna, Umbria,
Marche, Abruzzo, Molise,
Puglia Basilicata

Potential Candidat

Serbia Tot teritoriul Preferinte de comert autonomedin 2000,
negocieri asupra SAA din 10/2005

Candidat
Potential

Muntenegru Tot teritoriul Preferinte de comert autonomedin 2000,
negocieri asupra SAA din 10/2005

Candidat
Potential

Slovacia Tot teritoriul Stat membru UE

Slovenia Tot teritoriul Stat membru UE

Turcia Regiuni: Bati Marmara, Istanbul Tarif unional din 1996, negocieri de
aderare din 2005

Candidat

Moldova Tot teritoriul Parteneriat de Cooperare (PCA) din Iulie
1998

Ucraina Cjermovestka Oblast, Ivano-
Frankiviska Oblast,
Zakarpatska Oblast, Odessa
Oblast

Parteneriat de Cooperare (PCA) din Iulie
1998
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2.5 PROGRAMUL CADRU 7  (PC7) PE SCURT
PC7 reprezintă abrevierea pentru Al Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare
Tehnologică. Acesta este instrumentul principal al UE pentru finanţarea cercetării în Europa şi
se va desfăşura din 2007 pană în 2013.

Bugetul CE pentru următorii şapte ani es te de 50,5 miliarde €, iar bugetul Euratom pentru
următorii cinci ani este de 2,7 miliarde €1.

PC7 a fost creat pentru a răspunde necesităţilor şi competitivităţii locurilor de muncă din
Europa. PC7 sprijină cercetarea în zone de prioritate selectate – scopul fiind de a face, sau
păstra, UE ca lider mondial în aceste sectoare.

PC7 este constituit din 4 blocuri principale de activitate ce formează 4 programe specifice, plus
un al cincilea program special de cercetare nucleară:

 Cooperare - Cercetare colaborativă
 Idei - Consiliul European de Cercetare
 Oameni - Potenţial Uman, Acţiuni Marie Curie
 Capacităţi - Capacităţi de Cercetare
 Cercetare nucleară şi instruire

Analiza indicatorilor (milioane de euro) din cadrul PC7

 Cooperare €32 365
 Idei €7460
 Oameni €4728
 Capacităţi €4217
 Euratom €2751
 JRC €1751

ROGRAMUL Cooperare -  www.ec.europa.eu/research COOPERARE

Buget: 32 miliarde de €

În cadrul programului „Cooperare”, se va acorda sprijin în domeniul cercetării ştiinţifice
proiectelor internaţionale de cooperare p entru Uniunea Europeană şi dincolo de graniţele sale.

În cadrul a zece arii tematice, corespunzătoare principalelor domenii ale cunoaşterii, programul
va promova progresul ştiinţei şi tehnologiei. Cercetarea va fi susţinută şi consolidată pentru a
face faţă cerinţelor europene din domeniile sociale, economice, de mediu, de sănătate publică
şi industriale europene, ca şi pentru a deservi interesele publice şi pentru a susţine ţările în curs
de dezvoltare.

Programul „Cooperare” susţine acţiunile de cercetare în următoarele domenii:

• Sănătate

• Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie

• Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei

• Nano–ştiinţe, nano–tehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie

• Energie

• Mediu (inclusiv schimbările climatice)

www.ec.europa.eu/research


16

• Transport (inclusiv aeronautică)

• Ştiinţe socio-economice şi umaniste

• Spaţiu

• Securitate

SĂNĂTATE

Buget: 6 miliarde de € (2007 - 2013)

Obiectivul programelor de cercetare în domeniul sănătăţii este ameliorarea sănătăţii cetăţenilor
europeni, precum şi creşterea şi intensificarea competitivităţii şi capacităţii inovative a industriei
şi afacerilor din domeniul sănătăţii la nivel european. Problemele globale de sănătate, ca de
exemplu epidemiile în curs de apariţie, vor fi de asemenea analizate. Colaborarea euro peană
cu ţările în curs de dezvoltare va permite acelor ţări să îşi dezvolte capacităţile de cercetare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cetăţenii vor beneficia de programul de cercetare european în domeniul sănătăţii deoarece
accentul se va pune pe: transferarea rezultatelor cercetării (ca de ex. transferul descoperirilor
fundamentale în aplicaţii clinice, dezvoltarea şi validarea a noi metode de tratamente pentru
promovarea sănătăţii şi prevenire, incluzând promovarea instrumentelor de diagnosticare a
îmbătrânirii normale, a instrumentelor de diagnostic şi a tehnologiilor medicale, precum şi a
sistemelor de îngrijire medicală durabile şi eficiente

Cercetarea clinică va aborda un număr de boli, cum ar fi cancerul, bolile cardiovasculare,
infecţioase, mentale, neurologice şi în special acele boli care sunt asociate cu îmbătrânirea,
cum ar fi maladiile Alzheimer şi Parkinson. Prin încercări internaţionale în multiple centre de
cercetare, implicând numărul cerut de pacienţi, va fi posibilă crearea de medic amente şi
tratamente într-o perioadă mai scurtă de timp.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Programul de cercetare în domeniul sănătăţii finanţat la nivel european se va focaliza pe:

• Biotehnologie, instrumente generice şi tehnologii medicale pentru  sănătatea umană

- Cercetare completă

- Detecţie, diagnoză şi monitorizare

- Predicţia oportunităţii, securităţii şi eficienţei terapiilor

- Abordări şi intervenţii terapeutice inovative

• Transferarea rezultatelor cercetării pentru asigurarea sănătăţii um ane

- Integrarea informaţiilor şi proceselor tehnologice

- Cercetarea privind bolile cerebrale şi conexe, dezvoltarea umană şi îmbătrînirea

- Transferarea rezultatelor cercetării în tratarea bolilor infecţioase (HIV/AIDS, malarie,

tuberculoză, SARS, gripă aviară)

- Transferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli

cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare, alte afecţiuni cronice care includ afecţiuni
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reumatice, artrită şi distrofii musculare.

• Optimizarea asigurării condiţiilor de sănătate pentru cetăţenii europeni

- Transpunerea rezultatelor clinice în practica medicală

- Calitatea, eficienţa şi solidaritatea sistemelor de sănătate, inclusiv a sistemelor de

sănătate aflate în tranziţie şi a strategiilor de îngrijire la d omiciliu.

- Îmbunătăţirea prevenirii îmbolnăvirilor şi o mai bună utilizare a medicamentelor

- Utilizarea adecvată a noilor terapii şi tehnologii medicale

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

IMM–urile bazate pe cercetare sunt principalii fact ori economici de presiune pentru îngrijire
medicală, biotehnologie şi tehnologii medicale. Cercetarea biomedicală la nivel european va
contribui la creşterea competitivităţii industriilor europene farmaceutice şi a sistemului de
îngrijire medicală. Astfel,  este imperativ ca UE să creeze un mediu care să conducă la inovaţie
în sectorul public şi privat.

ALIMENTAŢIE, AGRICULTURĂ ŞI BIOTEHNOLOGII

Buget: 1.9 miliarde de € (2007 - 2013)

Avansarea cunoaşterii în managementul durabil, producţia şi utilizarea resur selor biologice
(microbiologice, plante şi animale) va asigura baza pentru produse mai sigure, eco -eficiente şi
competitive precum şi servicii pentru agricultură, pescuit, alimentaţie umană şi animală,
sănătate şi industria lemnului. Sunt anticipate contri buţii importante la implementarea politicilor
şi reglementărilor actuale şi de perspectivă în sectorul sănătăţii publice, al sănătăţii animalelor şi
plantelor şi al protecţiei consumatorului. Noi surse de energie regenerabilă vor fi susţinute sub
incidenţa conceptului unei bioeconomii europene bazate pe cunoaştere.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cercetarea ştiinţifică, industria şi societatea se vor alătura pentru a înfrunta problemele sociale,
economice şi de mediu ale unui management durabil al res urselor biologice. Acestea vor utilize
de asemenea progresele realizate în biotehnologia microbiană, a plantelor şi a animalelor
pentru a dezvolta produse şi servicii noi, mai sănătoase, eco -eficiente şi competitive.

Dezvoltarea rurală şi de coastă vor fi vizate prin susţinerea economiilor locale, conservându -se
în acelaşi timp patrimoniul şi diversitatea culturală.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Va fi susţinută cercetarea cu privire la siguranţa alimentelor şi a lanţurilor alimentare, la bolile d e
alimentaţie, la preferinţele consumatorilor în materie de hrană şi la impactul alimentelor şi
nutriţiei asupra sănătăţii.

Activităţile de cercetare vor include:

• Producţia şi managementul durabil al resurselor biologice ale solului, pădurilor şi mediilo r
acvatice: promovarea cercetării ştiinţifice asupra sistemelor durabile de producţie; producţia de
plante şi animale şi sănătatea; ocrotirea animalelor; pescuitul şi acvacultura, inclusiv
exploatarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii acestora.

• Instrumente pentru implementarea de strategii relevante, politici şi legislaţie care să susţină
bio-economia europeană bazată pe cunoaştere.
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• Integritatea şi controlul lanţului alimentar („de la furculiţă la fermă”) vor face obiectul cercetării
ştiinţificeîn domeniul alimentar, al sănătăţii şi bunăstării.

• Ştiinţele vieţii şi biotehnologiile pentru produse şi procese ne -alimentare durabile vor dezvolta
recolte şi resurse silvice îmbunătăţite, rezerve de hrană, produse marine şi tehnologii de
biomasă pentru energie, mediu, şi produse cu înaltă valoare adăugată precum materialele şi
produsele chimice.

Câteva Platforme Tehnologice Europene contribuie la stabilirea de priorităţi de cercetare
commune în diferite domenii, precum tehnologiile şi procesele alimentar e, genomica plantelor,
silvicultura şi industria lemnului, sănătatea globală a animalelor, şi creşterea animalelor de
fermă.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Crearea unei Bioeconomii Europene urmează să deschidă drumul inovaţiilor şi al tr ansferului
tehnologic eficient, urmărind să includă toate industriile şi sectoarele economice care produc,
gestionează şi exploatează resursele biologice precum şi serviciile aferente din industriile de
aprovizionare sau de consum. Aceste activităţi sunt a liniate strategiei europene referitoare la
ştiinţele vieţii şi biotehnologie, şi se aşteaptă ca ele să promoveze competitivitatea agriculturii şi
biotehnologiei europene, a companiilor de profil în domeniul agro -alimentar şi în particular a
IMM-urilor de înaltă tehnologie, odată cu îmbunătăţirea bunăstării sociale şi a prosperităţii.

TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE (TIC)

Buget: 9.1 miliarde de € (2007 - 2013)

TIC joacă un rol important în consolidarea inovaţiei, creativităţii şi competitivităţii în to ate
sectoarele industriale şi de servicii. Intrăm într -o nouă fază de dezvoltare care va duce la
creştere şi dezvoltare durabilă în deceniile care urmează; totuşi, această creştere va fi
realizabilă numai în măsura în care investim începând de acum în cerc etarea şi în inovaţia
legată de următoarea generaţie de tehnologii.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

TIC deschid numeroase oportunităţi pentru cetăţenii şi consumatorii europeni. Există o mare
varietate de aplicaţii incluzând prevederi pentru de îngri jirea sănătăţii, sistemele de transport,
precum şi sistemele interactive inovative pentru recreere şi învăţare. Inovaţiile în TIC pot
contribui la îmbunătăţirea procesului de prevenire bolilor şi la siguranţa îngrijirii medicale, pot
facilita participarea activă a pacienţilor şi pot oferi o îngrijire personalizată. De asemenea se pot
rezolva probleme asociate cu îmbătrânirea populaţiei.

Care este beneficiul pentru cercetători:

În cadrul PC7, activităţile de cercetare în domeniul TIC vor acoperi priorităţi s trategice în
domeniile dezvoltate din punct de vedere industrial şi tehnologic în Europa, cum ar fi reţelele de
comunicaţie, computerizarea aplicată, nano – electronica şi tehnologiile pentru conţinutul
audiovizual.

Domeniile de cercetare vor include:

• Stabilitatea şi securitatea infrastructurii reţelelor şi serviciilor

• Performanţă şi siguranţa sistemelor electronice şi a componentelor

• Sisteme personalizate de TIC

• Managementul conţinutului digital
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Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

TIC sunt responsabile pentru aproape jumătate din cîştigurile în productivitate ale economiilor
actuale. Cîştigurile sunt datorate atât bunurilor şi serviciilor bazate pe TIC cu o mare valoare
inovativă, cât şi îmbunătăţirii proceselor de afaceri prin difuzar ea, adoptarea şi utilizarea TIC în
întreaga economie. Sectoarele care utilizează în mod intensiv TIC includ: producţia industrială,
automotoare, sectorul aerospaţial, farmaceutică, echipament medical, sectorul agroalimentar,
precum şi servicii financiare, media şi comerţul cu amănuntul. Beneficiile raportate de societăţile
comerciale, ca rezultat al unei utilizări crescute a TIC, includ o dezvoltare mai rapidă a
producţiei, reducerea costurilor şi a cheltuielilor, tranzacţii mai rapide şi mai sigure, relaţi i mai
bune cu clienţii şi furnizorii, nivele perfecţionate de servicii şi sprijin pentru clienţi şi oportunităţi
crescute de colaborare.

PC7 va facilita crearea de noi forme de desfăşurare a aplicaţiilor şi proceselor economice prin
reţea precum şi noi abordări din domeniul ingineriei pentru aplicarea TIC în producţie.

ΝΑΝΟŞTIINŢE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ŞI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE

Buget: 3.5 miliarde de € (2007 - 2013)

Activitatea Nanotehnologiilor, Materialelor şi a Tehnologiilor de Producţie are o puternică
relevanţă socio-economică. Nanotehnologiile aduc soluţii noi şi pot avea performanţe mărite în
întregul sector de producţie, precum şi în domeniile sanitar, medical, agricultură.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Crearea de procese noi de producţie poate însemna o reducere de emisii poluante şi o folosire
mai raţională a resurselor naturale. În acelaşi timp, inovaţiile de produse de consum mai sigure
şi mai de încredere, de vehicule maipuţin poluante, în combinaţie cu inovaţiile din industria de
construcţii, doresc să întâmpine necesităţile populaţiei şi să le îmbunătăţească calitatea de
viată, reducând riscurile şi ameliorând sănătatea şi bunăstarea. Promovarea unor modele de
consum durabil conduce la îmbunătăţirea sănătăţii, conştiinţa person ală şi schimbarea de
comportament a cetăţenilor.

Introducerea rezultatelor nanotehnologiei prezintă de asemenea un nou spectru de riscuri şi de
probleme de natură etică ce vor fi abordate. Problemele etice se referă la integritatea şi
demnitatea umană (ex. „cipuri” care monitorizează sau controlează comportamentul oamenilor),
riscuri asociate cu pericole de sănătate şi de mediu.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Nanoştiinţe şi Nanotehnologii

Obiectivul este crearea de materiale şi sisteme cu propriet ăţi şi comportament predefinit, bazate
pe cunoştinţe îmbunătăţite şi experienţa sporită, la scară nano. Aceasta va conduce la o nouă
generaţie de produse şi servicii pentru o întreagă gamă de aplicaţii, minimalizând în acelaşi timp
orice potenţial impact advers asupra mediului şi a sănătăţii.

Materiale

Cercetarea se va concentra pe crearea de suprafeţe multifuncţionale şi materiale cu proprietăţi
ajustate şi cu performanţe previzibile pentru noi produse şi procese, precum şi pentru repararea
lor.

Producţie nouă

Baza pentru inovaţie în aceasta zonă va consta în cunoştinţe noi şi aplicarea lor în producţie
durabilă şi modele de consum. Acest fapt atrage după sine condiţiile potrivite pentru inovarea
continuă (în activităţi industriale şi sisteme de producţie, incluzând design, construcţie,
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aparatură şi servicii) şi pentru dezvoltarea de „bunuri” generice de producţie (tehnologii, dotări
de organizare şi de producţie, precum şi resurse umane), întrunind în acelaşi timp cerinţele de
securitate şi de protecţie a mediului.

Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii industriale

Integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor celor trei domenii de cercetare de mai sus este esenţială
în urgentarea transformării industriei şi economiei europene, prin adoptarea unei perspective
convingătoare, sigure şi responsabile la nivel social. Cercetarea se va concentra pe aplicaţii şi
soluţii noi, ca răspuns la provocările majore, precum şi la cerinţele RTD, identificate prin
diversele Platforme Europene de Tehnologie menţionate anterior.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Competitivitatea industrială sporită şi produsele de înaltă calitate vor proteja locurile de muncă
europene şi în consecinţă, vor promova coeziunea socială şi economică. Noile Platforme
Tehnologice, prin strategiile lor pan-europene, vor scoate de asemenea în evidenţă aspecte
sociale. Scopul general va fi de a maximaliza valoarea adăugată pentru Europa. Noile
reglementări şi standarde au fost întotdeauna un produs anex al progresului tehnologiei
industriale, iar aceste „platforme” le vor moderniza şi consolida cu siguranţă în diversele zone
ale activitătilor umane.

ENERGIE

Buget: 2.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Sistemele de energie se confruntă cu provocări majore. Urgenţa de a identifica şi dezvolta
soluţii adecvate şi convenabile este justificată de tendinţele alarmante ale cererii globale de
energie, de caracterul finit al rezervelor convenţionale de petrol şi gaze naturale, precum şi de
nevoia de a ţine în frâu emisiile de gaze de seră. Aceste acţiuni vor reduce într-un mod eficient
consecinţele devastatoare ale schimbărilor climatice, instabilitatea preţurilor petrolului (în
special pentru sectorul transporturilor, extrem de dependent de petrol) şi instabilitatea
geopolitică în regiunile furnizoare de petr ol.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cetăţenii vor beneficia de pe urma cercetării în domeniul energiei prin costuri mai accesibile ale
acesteia şi printr-o utilizare mai eficientă a energiei furnizate de diverse surse. În consecinţă,
acest lucru va contribui la reducerea cauzelor schimbărilor climatice, ceea ce va fi spre
beneficial direct al tuturor.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cercetătorii vor contribui la transformarea sistemului energetic actual într -unul mai durabil mai
puţin dependent de carburanţii din import. Rezultatul final va fi o îmbinare diversificată de surse
de energie, în special cele regenerabile, purtători de energie şi surse nepoluante. Eficienţa
energetică, care include raţionalizarea consumului şi a stocurilor de ener gie, va fi intensificată,
pentru a face faţă astfel problemelor stringente legate de securitatea aprovizionării şi
schimbările climatice.

Activităţile în sectorul energetic includ:

• Hidrogen şi celule de combustie

• Producerea de electricitate din surse r egenerabile

• Producţia de combustibili regenerabili

• Energie regenerabilă pentru încălzire şi răcire
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• Captarea CO2 şi tehnologii de stocare pentru producţia de energie fără emisii de noxe (emisii
zero)

• Tehnologii curate pentru cărbune

• Sisteme energetice inteligente

• Eficienţa energetică şi economia de energie

• Cunoaştere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Industria europeană a atins supremaţia mondială în ceea ce priveşte anumite tehnologii de
generare a energiei şi de eficienţă energetică. Este pionierul tehnologiilor energetice
regenerabile, precum energia solară, bioenergia şi energia eoliană. UE este de asemenea un
competitor mondial în ceea ce priveşte tehnologiile de generare  şi distribuţie a energiei şi are o
capacitate importantă de cercetare în domeniul captării şi izolării carbonului. Pentru a se
menţine pe această poziţie, industriile europene trebuie să îşi continue eforturile prin cooperare
internaţională.

MEDIU (inclusiv Schimbările Climatice)

Buget: 1.8 miliarde de € (2007 - 2013)

Problemele puse de presiunile crescânde, naturale şi umane, asupra mediului şi a resurselor
sale impun o abordare coordonată la nivel pan -european şi internaţional.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Este nevoie să înţelegem mai bine şi să facem faţă problemelor precum sunt schimbările
climatice şi să identificăm tehnologiile de mediu, pentru a îmbunătăţi atât managementul
resurselor naturale cât şi a celor artificiale. Aceste activităţi vo r răspunde nevoilor politicii
energetice precum estimările impactului pe termen lung al politicilor UE şi continuarea acţiunilor
protocolului Kyoto şi a acţiunilor post -Kyoto referitoare la schimbările climatice.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Un management durabil al mediului şi a resurselor sale necesită o cercetare interdisciplinară şi
integrată în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor noastre asupra interacţiunilor dintre climă,
biosferă, ecosisteme şi activităţile umane. Aceasta ne va ajuta să dezvoltăm noi tehnologii,
instrumente şi servicii de mediu.

Programul „Mediu” va fi implementat în următoarele activităţi şi domenii:

Schimbări climatice, poluare şi risc

• Presiuni asupra mediului şi climatului

• Mediul înconjurător şi sănătatea

• Catastrofe naturale

Managementul durabil al resurselor

• Conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale şi a biodiversităţii

• Managementul mediului acvatic marin

Tehnologii de mediu
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• Tehnologii de mediu pentru observarea, simularea, p revenirea, atenuarea, adaptarea,
remedierea şi restaurarea factorilor de mediu naturali şi artificiali.

• Protecţia, conservarea şi sporirea patrimoniului cultural

• Evaluarea, verificarea şi testarea tehnologiilor

Mijloace de observare şi evaluare a Pămân tului

• Sisteme de observare a pământului (Terrei) şi oceanului, metode de monitorizare a mediului şi
dezvoltare durabilă.

• Metode de prognoză şi instrumente de evaluare pentru dezvoltarea durabilă

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Întărirea poziţiei UE pe pieţele internaţionale în ceea ce priveşte tehnologiile de mediu va
contribui la un consum şi o producţie durabilă, aducând o creştere susţinută prin oportunităţile
de afaceri şi competitivitatea crescută, protejând în acelaşi timp patrim oniul nostru cultural şi
natural. O atenţie sporită va fi acordată tehnologiilor de aprovizionare cu apă şi a celor de
salubritate, chimiei durabile, construcţiilor şi silviculturii, în asociere cu Platformele Tehnologice
europene. Dimensiunea socio-economică va influenţa dezvoltarea şi introducerea lor pe piaţă,
precum şi aplicaţiile ulterioare.

TRANSPORT

Buget: 4.1 miliarde de € (2007 - 2013)

Transportul este unul din punctele forte ale Europei – sectorul de transport aerian contribuie la
2,6% din PIB –ul UE cu 3, 1 milioane de locuri de muncă, iar sectorul de transport la suprafaţă
produce 11% din PIB – ul UE cu o ocupaţie a locurilor de muncă de 16 milioane de persoane.
Dar transportul este de asemenea responsabil şi pentru emiterea a 25% din totalul can tităţii de
CO2 emis în UE.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pe durata PC7, cel puţin 4 miliarde de € vor fi alocate pentru a finanţa cercetarea UE în
vederea dezvoltării unor sisteme de transport european mai sigur, mai ecologic şi mai
„inteligent” în beneficiul tuturor cetăţenilor. Cercetarea din domeniul transportului va avea un
impact direct asupra altor domenii importante cum ar fi comerţul, competiţia, gradul de angajare,
mediu, coeziune, energie, securitate şi piaţă internă.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Necesitatea de a crea reţele noi de transport şi infrastructuri în Europa este în creştere iar
costurile de dezvoltare se măresc. Dezvoltarea lor la nivel european poate deveni o realitate
numai prin activităţile de colaborare ale diver şilor participanţi la programul RTD (= Cercetare şi
Dezvoltare Tehnologică).

Este imperativă abordarea diferitelor provocări politice, tehnologice şi socio –economice într-o
manieră eficientă din punct de vedere al costului, referitor la teme ca „vehiculul curat şi sigur” al
viitorului, interoperabilitatea şi intermodalitatea în special cu privire la transportul de căi ferate şi
cel naval. De asemenea, dezvoltarea de tehnologii care să sprijine sistemul Galileo şi aplicaţiile
sale va fi esenţială în aplicarea strategiilor europene.

Activităţile care urmează a fi analizate în perioada PC7 vor fi:
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• Aeronautica şi transportul aerian (reducerea de emisii, cercetare cu privire la motoare şi
carburanţi alternativi, managementul traficului aerian, aspecte cu privir e la siguranţa
transportului aerian, aviaţia eficientă din punct de vedere al mediului)

• Transportul de suprafaţă durabil – căi ferate, drumuri şi naval (dezvoltarea de motoare curate
şi eficiente şi de motopropulsoare, reducerea impactului transportului asupra schimbărilor
climatice, transportul naţional şi regional intermodal, vehicule curate şi sigure, crearea de
infrastructură şi menţinere, arhitectură integrativă)

• Sprijin către sistemul european global de navigaţie prin satelit – Galileo şi EGNOS (servicii de
navigaţie şi sincronizare, utilizarea eficientă a navigaţiei prin satelit)

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Investiţiile în cercetarea din domeniul transportului sunt necesare pentru ca industriile de
transport european să aibă asigurat un avantaj tehnologic care să le permită să devină
competitive la nivel global. În plus, activităţile de cercetare în domeniul transportului din PC7 vor
produce în cadrul IMM – urilor un grad mai mare de inovaţie cu un acces îmbunătăţit la
programele de cercetare pan-europene şi la beneficiile respective.

ŞTIINŢELE SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE

Buget: 610 milioane € (2007 - 2013)

Europa se confruntă cu o serie de provocări sociale şi economice şi de aceea o mai bună
înţelegere a acestora şi abordarea  lor efectivă prin crearea de strategii potrivite este foarte
importantă. Tradiţia îndelungată a Europei în acest domeniu de cercetare precum şi abordarea
socială, economică şi culturală diferită oferă o ocazie unică pentru desfăşurarea acestui tip de
cercetare la nivelul Uniunii Europene.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pe durata PC7, cercetarea efectuată de Uniunea Europeană în cadrul ştiinţelor socio -
economice şi umaniste promite să studieze şi să ofere răspunsuri la întrebările referitoare la
schimbarea demografică şi la calitatea vieţii, educaţie şi posibilităţi de angajare spre direcţiile
economice de actualitate, interdependenţa globală şi transferul de cunoştinţe, bunăstarea
democraţiilor şi participarea politică, diversitatea culturală şi valo ri.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Legătura dintre cercetare şi strategie este păstrată prin asigurarea faptului că temele examinate
reprezintă o prioritate la nivel european şi sunt direcţionate de strategiile comunitare. De fapt,
cercetarea la nivelul UE are avantaje speciale, deoarece poate dezvolta informaţii care sunt
necesare pentru a accentua gradul de cunoaştere cu privire la teme complexe.

Temele de cercetare care vor fi analizate în cadrul PC7 vor fi alese din următoarele domenii:

• Creşterea, gradul de angajare şi competitivitatea într -o societate de cunoaştere (strategii de
inovaţie, de competitivitate şi a pieţei de muncă, educaţie şi formare pe durata întregii vieţi,
structuri economice şi productivitate)

• O combinaţie între obiective economice, sociale şi de mediu dintr -o perspectivă europeană
(modele socio-economice în cadrul Europei şi în întreaga lume, coeziune economică şi socială
între regiuni, dimensiunile sociale şi economice a strategiilor de mediu)

• Direcţii majore în societate şi implicaţiile lor (schimbare demografică, reconcilierea între familie
şi lucru, sănătate şi calitatea vieţii, strategiile tineretului, excluderea socială şi discriminarea)

• Europa în lume (comerţ, migrare, sărăcie, criminalitate, conflict şi rezolu ţie)
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• Cetăţeanul în Uniunea Europeană (participare politică, cetăţenie şi drepturi, democraţie şi
responsabilitate, media, diversitatea culturală şi moştenire, religii, atitudini şi valori)

• Indicatori socio-economici şi ştiinţifici (utilizarea şi valoar ea indicatorilor în crearea de strategii
la nivel macro şi micro)

• Activităţi de prevedere (implicaţiile viitoare ale gradului de cunoştinţă global, migrare,
îmbătrânire, risc şi domeniile de emergenţă în cercetare şi ştiinţă)

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

În cadrul PC7, industria şi IMM-urile vor fi încurajate în mod activ să participe în toate domeniile,
în special cele care se desfăşoară sub programul de Cooperare. Temele analizate de Ştiinţele
Socio-economice şi Umaniste le oferă op ortunitatea duală de a opera pe de o parte ca
participanţi în crearea de informaţie în cadrul echipelor şi pe de altă parte ca receptori ai
informaţiei prin punerea acesteia în aplicaţie.

SPAŢIU

Buget: 1.4 miliarde de € (2007 - 2013)

În ultimii 20 de ani, Europa a devenit un pionier în domeniul tehnologiei prin aplicaţii ca
Observarea Pământului şi Galileo. Europa a investit în explorarea spaţiului prin misiuni cu
costuri eficiente şi iniţiative realizate în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană asigurâ ndu-şi
un loc strategic în acest domeniu.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Recent, Uniunea Europeană a decis să investească în GMES (Monitorizarea Globală pentru
Mediu şi Securitate) care va avea un rol instrumental în administrarea consecinţelor deza strelor
naturale şi schimbărilor climatice. Galileo, printre altele aplicaţii, va sprijini dezvoltarea căutării şi
a mecanismelor de salvare (SAR = Search and Rescue Mechanism).

Cercetarea finanţată de UE va contribui la dezvoltarea Strategiei Spaţiale Eur opene. Aceasta,
la rândul ei, va sprijini strategiile Comunitare în domeniile de agricultură, mediu, peşte şi
pescuit, transport şi telecomunicaţii, fie prin instrumente de observare a spaţiului fie prin soluţii
bazate pe cercetarea din spaţiu.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Ştiinţa bazată pe cercetarea din spaţiu este o forţă importantă care conduce la noi dezvoltări
tehnologice care au un impact asupra vieţii noastre cotidiene.

Activităţile de cercetare în perioada desfăşurării PC7 vor fi alese din următoarele domenii:

• Cercetarea din spaţiul în serviciul societăţii europene (dezvoltând sisteme de observare prin
satelit şi servicii GMES pentru administrarea mediului, securităţii, agriculturii, silviculturii şi
meteorologiei, protecţiei civile şi  managementului de risc)

• Explorarea spaţiului (procurarea de sprijin pentru iniţiativele realizate prin colaborare cu ESA
(Agenţia Spaţială Europeană) sau agenţiile spaţiale naţionale, eforturi coordonate pentru
dezvoltarea telescoapelor spaţiale)

• Cercetarea şi Dezvoltarea Tehnologică pentru o infrastructură Spaţială mai puternică
(cercetare pentru a sprijini nevoile pe termen lung cum ar fi transportul spaţial, bio –medicina,
ştiinţele vieţii şi ştiinţele fizice în spaţiu)

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:
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Spaţiul este un sector industrial strategic aflat în creştere iar aplicaţiile sale sprijină activitatea
economică şi serviciile guvernamentale. Companiile europene, printre care IMM – urile fiind
majoritare, sunt factorii principali pe piaţa comercială globală de producţia de sateliţi, servicii de
lansare, operaţii de satelit şi furnizori de servicii necesare pentru partea ulterioară a cercetării.
Pentru a susţine o industrie competitivă sunt necesare noi cercetări şi tehnologii iar spri jinul
oferit prin PC7 promite să creeze aceste oportunităţi.

SECURITATE

Buget: 1.3 miliarde de € (2007 - 2013)

Securitatea europeană este o precondiţie pentru prosperitate şi libertate. Trebuie abordată
necesitatea unei strategii de securitate comprehensiv e ce cuprinde atât măsuri de securitate
civile cât şi de apărare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Trebuie să investim în cunoaştere şi să dezvoltăm noi tehnologii pentru a ne proteja cetăţenii de
pericole cum ar fi terorismul, dezastrele naturale şi crimele şi, în acelaşi timp, să le respectăm
dreptul la intimitate şi să le protejăm drepturile fundamentale.

Pe durata PC7, cercetarea finanţată de UE va aborda teme referitoare la securitatea civilă
(antiterrorism şi management de criză) şi va contribui la o întreaga gamă de strategii
comunitare, aşa cum sunt transportul, mobilitatea, protecţia civilă, energia, mediul şi sănătatea.
Colaborând şi coordonând eforturile pe scară largă europeană, UE poate înţelege şi răspunde
mai bine la riscurile dintr-o lume în schimbare.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cercetarea legată de securitate va trebui să genereze cunoştinţe noi şi să promoveze aplicarea

de tehnologii noi în domeniul securităţii civile.

Securitatea în cadrul PC7 va aborda următoarele zone:

• Securitatea cetăţenilor (soluţii tehnologice pentru protecţie civilă, bio -securitate, protecţie
împotriva crimei şi terorismului)

• Securitatea infrastructurilor şi utilităţilor (examinând şi asigurând infrastructurile în zone
precum ICT, transport, energie şi servicii în domeniul financiar şi administrativ)

• Supraveghere inteligentă şi securitatea graniţelor (tehnologii, utilaje, instrumente şi metode
pentru protejarea controlului de frontieră europeană pe uscat şi de coastă)

• Restaurarea securităţii în caz de criză (tehnologii şi comunicare, coordonare în sprijinul actelor
civile, sarcini umanitare şi de salvare)

• Integrarea sistemelor de securitate, interconectivitate şi interoperabilitate (adunarea de
informaţie pentru securitatea civilă, protecţia confidenţialităţii şi a urmăririi tranzacţiilor)

• Securitate şi societate (acceptarea soluţiilor de securitate, aspecte socio -economice, politice şi
culturale ale securităţii, eticii şi valorilor, a mediului social şi ale percepţiilor securităţii)

• Structurarea şi coordonarea cercetării de securitate (coordonare între eforturile europene şi
internaţionale de cercetare de securitate în zonele de cercetare civilă, de securitate şi de
apărare)

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:
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Cercetarea de securitate va consolida competitivitatea industriei europene de securitate,
stimulând cooperarea furnizorilor şi utilizatorilor de soluţii pentru securitatea civică. Va atrage,
de asemenea, cele mai bune deprinderi intelectuale şi tehnologice de -a lungul Europei, prin
implicarea activă a IMM-urilor.

PROGRAMUL Idei - www.ec.europa.eu/research IDEI

Buget: 7.4 miliarde de €

Programul “Idei” găzduieşte toate activităţile ce vor fi implementate de către Consiliul European
de Cercetare (CEC). CEC se va bucura de u n mare grad de autonomie pentru a dezvolta o
cercetare de frontieră de înalt nivel la scară europeană, bazându -se pe excelenţă în Europa şi
ridicându-i profilul pe plan internaţional.

Acest program va intensifica caracterul dinamic, creativitatea şi excele nţa cercetării europene la
graniţa cunoaşterii.

IDEI – Consiliul European de Cercetare (CEC)

Buget: 7.4 miliarde de € (2007 - 2013)

Programul “Idei”, implementat prin Consiliul European de Cercetare (CEC), va sprijini nivelul de
competitivitate al Europei,  aducându-şi contribuţia în a atrage şi păstra cei mai talentaţi oameni
de ştiinţă, sprijinirea cercetărilor cu asumare de risc şi cu impact puternic şi promovarea
cercetării ştiinţifice de nivel mondial în domenii noi şi în rapidă formare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Ţările cu cercetare foarte avansată sunt în poziţia de a oferi o calitate de viaţă mai bună
cetăţenilor lor şi în acelaşi timp îşi menţin poziţia economică şi avansul în competitivitatea lor la
nivel global.

Pe perioada PC7, programul de IDEI va finanţa cercetarea de frontieră a UE. Conceptul din
spatele ideilor este ca cercetătorii de prima clasă să fie plasaţi în a identifica noi oportunităţi şi
direcţii la graniţele cunoaşterii. Acestea, în schimb vor avea un feedback în societate şi îşi vor
găsi drumul spre industrie şi spre piaţă şi se vor transpune în inovaţii sociale mai largi în viitor.

Care este beneficiul pentru cercetători:

CEC va avea o poziţie unică ca organizaţie finanţatoare pan -europeană, desemnată să sprijine
cele mai bune ştiinţe şi burse în toate domeniile de cercetare prin concurs deschis şi direct. Se
doreşte să se consolideze caracterul dinamic al Europei, devenind mai atractivă pentru oamenii
de ştiinţa de vârf atât din Europa şi din ţările lumii a treia, cât şi p entru investiţii industriale.

Două tipuri de burse CEC vor fi disponibile, ambele funcţionând în sens ascendent fără priorităţi
predeterminate, în toate domeniile de cercetare:

• Bursele CEC pentru Cercetători Independenţi Începători  (Burse CEC pentru începători).
Obiectivul este de a oferi sprijin carierelor independente ale cercetătorilor remarcabili. Ei sunt fie
localizaţi fie se mută în ţări ale UE sau associate şi se află în stadiul de a îşi stabili prima lor
echipă sau program de cercetare, indiferent  de naţionalitate.

• Bursele CEC pentru Cercetători Avansaţi (Burse CEC pentru avansaţi).  Obiectivul este de
a sprijini proiecte excelente de cercetare de frontieră, cu cercetători stabiliţi în cadrul statelor
membre EU şi a ţărilor asociate, indiferent de  naţionalitate.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

www.ec.europa.eu/research


27

Proiectele vor fi finanţate pe baza propunerilor prezentate de cercetători atât din sectorul de stat
cât şi din cel privat pe teme la alegerea lor şi evaluate pe baza unicului criteriu de ex celenţă.

Cercetarea de frontieră este un motor cheie de bunăstare şi progres social, întrucât oferă noi
oportunităţi pentru avansul ştiinţific şi tehnologic şi este instrumental în producerea de noi
cunoştinţe ce vor conduce la viitoare aplicaţii si pieţe.

PROGRAMUL Oameni - www.ec.europa.eu/research OAMENI

Buget: 4.7 miliarde de €

Programul „Oamenii” oferă personalităţilor posibilitatea de a urma o carieră în domeniul
cercetării. Cercetătorii Europeni ar trebui încurajaţi să rămână în Europa şi în acelaşi timp cei
mai buni cercetători din lume ar trebui să fie atraşi de excelenţa şi infrastructurile cercetării
Europene. Pornind de la experienţele pozitive cu „Acţiunile Marie Curie”, programul „Oamenii”
ar trebui să încurajeze personalităţile să se iniţieze în profesia de cercetător; să structureze
instruirea lor în domeniul cercetării prin oferirea unor opţiuni şi să încurajeze mobilitatea în
cadrul aceluiaşi sector de activitate. Mobilitatea cercetătorilor nu este importantă doar pentru
progresul lor în carieră, ci este de asemenea vitală pentru transferul de cunoştinţe între ţări şi
sectoare de activitate.

OAMENI: Instruirea şi dezvoltarea carierelor cercetătorilor

Buget: 4.7 miliarde de € (2007 - 2013)

Este nevoie de cercetători bine instruiţi şi calificaţ i pentru a putea ameliora bunăstarea
cetăţenilor noştri si favoriza creşterea economică. Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pentru a fi competitivi la nivel global, este nevoie de cat mai mulţi oameni care să urmeze o
carieră în cercetare şi cărora să l e oferim bazele pentru o piaţă de muncă deschisă. De aceea,
Europa trebuie transformată într -un continent atractiv care va susţine inovaţia, cunoaşterea,
crearea de cunoştinţe şi va încuraja cercetătorii să rămână.

În decursul PC7, o serie de acţiuni finan ţate de UE, vor susţine instruirea continuă, cercetarea şi
mobilitatea oamenilor de ştiinţă cu calificare înaltă în interiorul Europei şi în restul lumii.

Întrunind obiectivele de mai sus, vom încuraja proliferarea centrelor de excelenţă în UE şi
contribuţia lor în noi arii de cercetare şi tehnologie.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Având la bază experienţa plină de succes a acţiunilor Marie Curie, programul “Oameni” va
perfecţiona potenţialul uman în cercetarea şi dezvoltarea europeană, acoperind toate stagiile
vieţii profesionale ale unui cercetător, de la instruirea iniţială până la studiu pe viaţă şi
dezvoltarea carierei.

Următoarele tipuri de acţiuni sunt planificate în perioada PC7:

• Instruirea iniţială a cercetătorilor va fi oferită prin reţ elele Marie Curie, care le vor perfecţiona
deprinderile de cercetare şi îi vor ajuta să se alăture grupurilor de cercetare deja stabilite. În
paralel, instruirea complementară le va mări perspectivele de carieră, atât în sectoarele de stat
cât şi în cele private.

• Instruire pe viaţă şi dezvoltarea carierei prin burse individuale şi programe de cofinanţare la
nivel internaţional, naţional şi regional. Acestea oferă cercetătorilor experimentaţi ocazia să
dobândească noi deprinderi, să îşi sporească mobilitat ea şi să se reintegreze în cercetare.

www.ec.europa.eu/research
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• O dimensiune internaţională va fi atinsă prin burse internaţionale de intrare şi de ieşire, cu
scopul de a spori talentele de cercetare în afara Europei şi de a găzdui colaborări de cercetare
cu beneficii reciproce cu cercetători din afara Europei.

Activitatea va include de asemenea, măsuri de a contracara „fluxul de creiere” şi de a crea
reţele de cercetători europeni care lucrează în străinătate.

• Acţiuni specifice vor fi implementate pentru a sprijini formarea une i pieţe de muncă pentru
cercetători autentic europeană, aşa cum ar fi înlăturarea obstacolelor de mobilitate şi sporirea
perspectivelor lor de cariera. Instituţiilor publice li se vor oferi stimulente pentru a promova
mobilitatea, calitatea şi profilul cercetătorilor lor, precum şi premii pentru a putea mări conştiinţa
publică a acţiunilor Marie Curie şi a obiectivelor acestora.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Participarea industriei şi a IMM-urilor este prevăzută prin toate acţiunile Mari e Curie. Implicarea
industriei va fi puternic sprijinită prin acţiuni direcţionate la instruirea iniţială a cercetătorilor. În
paralel, o altă acţiune va avea ca scop construirea unei colaborări pe termen lung între
academii, industrii şi IMM-uri. Obiectivul este de a stimula mobilitatea dintre sectoare şi de a
intensifica schimbul de cunoaştinţe prin parteneriate mixte de cercetare. Recrutarea de
cercetători experimentaţi în astfel de parteneriate va fi consolidată de secundariatul (detaşarea)
de personal între sectoare şi prin organizarea de evenimente.

PROGRAMUL Capacităţi - www.ec.europa.eu/research

Buget: 4.2 miliarde de €

Programul „Capacităţi” urmăreşte să îmbunătăţească folosirea şi dezvoltarea infrastructurilor din
domeniul cercetării, odată cu întă rirea capacităţilor inovative ale IMM-urilor de a beneficia de pe
urma cercetării. Programul este conceput să sprijine grupurile regionale orientate spre cercetare
şi în acelaşi timp să elibereze potenţialul de cercetare în regiunile de convergenţă şi în r egiunile
cele mai îndepărtate ale Uniunii Europene. Va fi asigurat sprijinul pentru acţiuni şi măsuri
orizontale de întărire a cooperării internaţionale. În fine, societatea Europeană şi ştiinţa ar trebui
să se apropie de iniţiativa programului „Capacităţi ”.

Programul „Capacităţi” va opera pe şapte arii largi:

• Infrastructuri de cercetare;

• Cercetare în beneficiul IMM-urilor;

• Regiuni ale cunoaşterii şi sprijin pentru grupurile regionale orientate spre cercetare;

• Potenţialul de cercetare al Regiunilor de Convergenţă;

• Sprijin pentru dezvoltarea coerentă a politicilor de cercetare

• Ştiinţa în societate;

• Cooperare internaţională.

INFRASTRUCTURI DE CERCETARE

Buget: 1.8 miliarde de € (2007 - 2013)

Infrastructurile de cercetare joacă un rol din ce în ce mai important în cunoaştere, tehnologie şi
în exploatarea acestora. Este necesară crearea unei game largi de expertiză şi crearea unor căi
de acces la scara europeană pentru o comunitate largă de oameni de ştiinţă şi industrii.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:
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Câteva exemple de infrastructuri de cercetare includ: surse de radiaţie, baze de date în
geomică şi în ştiinţe sociale, observatoare pentru ştiinţele mediului, sisteme de imaging, camere
curate pentru crearea de materiale noi sau nanoelectronice,  infrastructuri electronice de
informatică şi comunicare, şi telescoape. Aceste dotări, resurse sau servicii, au puterea de a
reuni oameni şi investiţii şi de a contribui la dezvoltarea economică naţională, regională şi
europeană. De aceea, ele sunt import ante pentru cercetare, educaţie şi inovaţie.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cele mai avansate infrastructuri de cercetare necesită o gamă largă de expertiză pentru a se
dezvolta. În acelaşi timp, ele oferă posibilitatea de a crea medii bogate de cercetare şi de a
atrage cercetători din diferite ţări, regiuni şi discipline. Mii de oameni de ştiinţă şi studenţi de la
universităţi, institute de cercetare sau industrii din Europa şi străinătate beneficiază de
infrastructuri de cercetare.

Infrastructurile de cercetare pot fi considerate drept Centre strategice de Excelenţă pentru
cercetare şi instruire, precum şi catalizator în parteneriatele public - private din domeniul
cercetării. Avantajul colaborărilor interdisciplinare şi instituţionale constă în interacţiunile
personale dintre cercetătorii din diverse ţări şi discipline şi cu diverse locuri de muncă. Întrucât
activităţile din aceste dotări se află la graniţele ştiinţei, ele stimulează interesul tinerilor şi îi
motivează să urmeze cariere ştiinţifi ce.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Industria foloseşte dotările pentru infrastructurile de cercetare în colaborare cu cercetătorii.
Construirea şi întreţinerea lor creează efecte importante de cerere şi ofertă. Astfel de capacităţi
de inovaţie pot fi văzute prin mobilitatea cercetătorilor din domeniul public în cel privat şi noile
tehnologii aplicate în crearea de instalaţii de cercetare de nivel mondial, sau produse derivate
şi/sau companii noi. Fără îndoială, infrastructurile de cerceta re stimulează impactele industriale
şi joacă un rol important în crearea unei interfeţe între ştiinţă şi industrie. Infrastructurile de
cercetare au de asemenea, şi impacte socio -economice, de exemplu, acolo unde există
infrastructuri de cercetare pan-europene, adesea se află şi „noduri tehnologice” sau aşa
numitele parcuri tehnologice. Astfel de centre strategice de transfer de cunoştinţe oferă atât
posibilitatea mai bună pentru contacte în cercetarea interdisciplinară cat şi o mai mare atracţie
pentru firmele de înalta tehnologie. Ca urmare, diversele regiuni adesea concurează pentru a
atrage noi instalaţii, iar acest fapt poate reprezenta o oportunitate de a mări interacţiunea public
- privată în finanţarea activităţilor de cercetare.

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM-uri)

Buget: 1.3 miliarde de € (2007 - 2013)

IMM-urile reprezintă o mare parte a economiei şi industriei Europei. Cele 23 milioane de IMM -
uri din UE reprezintă 99% din totalul afacerilor şi acoperă până la 80% din locurile de muncă în
anumite sectoare industriale, cum ar fi, de exemplu, sectorul textil.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

IMM-urile europene reprezintă o sursă esenţială pentru dezvoltare, creare de locuri de muncă,
capacitate antreprenorială, inovaţie, precum şi coeziune eco nomică şi socială. De aceea, este
esenţial să le utilizăm potenţialul prin cercetare şi inovaţie tehnologică, ceea ce le va putea
ajuta să supravieţuiască şi să prospere pe termen lung. O relaţie mai strânsă a acestora cu
comunitatea de cercetare va confer i o valoare sporită economiei europene, o mai mare
dezvoltare şi oportunităţi de muncă mai numeroase.

PC7 propune acţiuni de sporire a participării IMM -urilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi
oferă măsuri ce vor facilita accesul acestora la rezul tatele cercetării. Alte avantaje pentru IMM -
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urile participante la PC7 vor include rate mai mari de finanţare, o ofertă mai largă de scheme de
finanţare, achiziţionarea de noi cunoştinţe şi potenţial crescut pentru noi produse şi servicii.

Care este beneficiul pentru cercetători:

În cadrul PC7, IMM-urile îşi pot consolida poziţia generală prin participarea în reţele şi prin
construirea de relaţii cu parteneri internaţionali, acces la centrele de excelenţă în cercetare şi
dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi  a inovaţiei.

Vor fi încurajate acţiuni în toate domeniile ştiinţei şi tehnologiei, folosind o abordare de jos în
sus. Vor fi implementate două măsuri dedicate IMM -urilor:

(i) Cercetare pentru IMM-uri: cu scopul de a sprijini mici grupuri de IMM -uri innovative în
rezolvarea de probleme tehnologice comune sau complementare.

(ii)Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri: în vederea sprijinirii asociaţiilor şi grupărilor de IMM -uri
în dezvoltarea de soluţii la probleme care sunt comune unui număr larg de IMM -uri din sectoare
specifice.

Aceste două măsuri se adresează în principal comunităţii largi de IMM -uri care au capacitate de
inovaţie dar posibilităţi limitate de cercetare. În vederea sporirii gradului de participare al IMM -
urilor şi al beneficiilor acestora, se va consolida caracterul de subcontractare al acestor măsuri.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

În cadrul PC7, IMM-urile vor fi permanent încurajate să participe în cadrul tuturor acţiunilor de
cercetare, în special în ceea ce priveşte tem ele programului de "Cooperare". Implicarea IMM -
urilor în Iniţiativele Tehnologice Comune (ITC) va fi încurajată oriunde este considerată potrivită
o astfel de activitate.

O caracteristică cheie a PC7 este simplificarea regulilor şi a procedurilor. Măsurile  preconizate
vor acoperi întregul ciclu de finanţare, incluzând diversele elemente ale schemelor de finanţare,
regulamente administrative şi financiare, proceduri, lizibilitatea şi claritatea documentelor.

Regulamentele propuse pentru participarea la PC7 s pecifică o rată de finanţare de 75%
pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare ale IMM -urilor, faţă de rata de 50% aplicabilă
în prezent în PC6. Acest fapt ar trebui să contribuie la creşterea atractivităţii Programului
Cadru pentru IMMuri , datorită reducerii dificultăţilor financiare. Mai mult, principiul
actual de „responsabilitate financiară colectivă” este înlocuit în propunerea pentru PC7
cu un fond de garanţie care va acoperi riscurile financiare ale participanţilor
problematici.

REGIUNI DE CUNOAŞTERE

Buget: 126 milioane € (2007 - 2013)

Regiunile sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca actori importanţi în cercetarea şi
dezvoltarea din UE. Resursele locale joacă un rol activ în efortul ştiinţific şi în inovaţie în
favoarea societăţii.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Acţiunile efectuate în acest domeniu vor face posibil ca regiunile europene să îşi intensifice
capacitatea de investigaţie şi derulare a activităţilor de cercetare. Acesta poate fi benefică
pentru regiuni din punct de vedere local, dar şi o modalitate de a maximiza potenţialul lor pentru
o implicare eficientă în proiectele de cercetare europeană.

Politica de cercetare şi activităţile la nivel regional depind de multe ori de dezvoltarea
„grupurilor” care unesc factori publici şi p rivaţi. Acţiunea Pilot a programului „Regiuni de
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Cunoaştere” a demonstrat dinamica acestei evoluţii şi necesitatea de sprijini şi încuraja
dezvoltarea unor asemenea structuri regionale.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Încurajarea reţelelor transnaţionale de regiuni şi a grupurilor care au ca obiectiv principal
cercetarea va ajuta la maximizarea potenţialului regional, creând un mediu dinamic care
poate atrage sau reţine pe cei mai buni cercetători. Aceste grupuri vor reuni universităţi,
centre de cercetare, companii sau autorităţi regionale, consilii sau agenţii de dezvoltare.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Industria în general şi IMM – urile în special sunt parteneri esenţiali în proiectele de cercetare
de succes ale UE. Sprijinind regiunile pentru a-şi mări capacitatea de investiţie în cercetare şi
dezvoltare se vor consolida competitivitatea şi capacităţile de absorbţie a cunoştinţelor.

Corelarea cu politica regională a Comunitatii precum şi programele majore naţionale şi
regionale, în special cu privire la convergenţă şi regiunile îndepărtate ale UE.

Activitatea Regiunilor de Cunoaştere va încuraja cooperarea regională şi post frontalieră în
domeniul cercetării, indiferent dacă regiunile respective intră sub convergenţa sau obie ctivul de
competitivitate regional.

POTENŢIAL DE CERCETARE ÎN ZONELE DE CONVERGENŢĂ

Buget: 370 milioane € (2007 - 2013)

Europa are nevoie să îşi exploateze potenţialul de cercetare, în special în zonele mai puţin
avansate, situate la distanţa de centrul e uropean de cercetare şi dezvoltare industrială. O
strategie de includere ar putea aduce beneficii materialului social precum şi comunităţii de
cercetare şi industriei, atât la nivel local cât şi la nivelul Zonei Europene de Cercetare.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Profitând de cunoştinţele şi de experienţa existente în alte zone ale Europei, această acţiune
caută să îşi actualizeze potenţialul de cercetare, acolo unde este necesar, oferind sprijin sub
forma de investiţii, personal, reţele sau consil iere.

Acest efort este direcţionat către cercetătorii şi instituţiile din aceste zone, în sectorul public sau
privat.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Comunitatea de cercetare din zonele de convergenţă şi îndepărtate va fi sprijinită după cum
urmează:

• Schimburi de personal de cercetare la nivel transnaţional, în ambele sensuri, între organizaţiile
selectate în zonele de convergenţă, şi una sau mai multe organizaţii partenere; sprijinul
centrelor selectate de excelenţă existentă sau în formare, pen tru recrutarea de noi cercetători
experimentaţi din alte ţări europene

• Achiziţionarea şi dezvoltarea de echipamente de cercetare, precum şi crearea unui mediu
material ce oferă posibilitatea exploatării potenţialului intelectual în centrele selectate de
excelenţa existentă sau în formare din zonele de convergenţă

• Organizarea de seminarii si conferinţe pentru a facilita transferul de cunoştinţe; activităţi
promoţionale precum şi iniţiative ce au ca scop diseminarea şi transferal rezultatelor cercetării
în alte ţări şi pe alte pieţe internaţionale.
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• „facilităţile de evaluare” prin care orice centru de cercetare din zone de convergenţă poate
obţine o evaluare expertă independentă şi internaţională a nivelului general al calităţii cercetării
şi al infrastructurilor de cercetare.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Pentru realizarea completă a Zonei Europene de Cercetare din Uniunea extinsă, toate regiunile
trebuie să participe şi să fie sprijinite, dacă este necesar. Această strategie aduce ben eficii
direct IMM-urilor şi organizaţiilor industriale din zonele de convergenţă.

Prin Politica Regională a Comunităţii, vor fi necesare corelatii importante. Acţiuni sub acest
capitol vor identifica cerinţe şi oportunităţi pentru consolidarea capacităţilo r de cercetare ale
centrelor de excelenţă existente şi în formare din zonele de convergenţă, ce pot fi îndeplinite de
Fondurile Structurale şi de Coeziune.

De asemenea, vor fi necesare sinergii şi prin programul de Competitivitate şi Inovaţie, pentru a
promova comercializarea regională a cercetării şi dezvoltării, în colaborare cu industria.

ŞTIINŢA ÎN SOCIETATE

Buget: 280 milioane € (2007 - 2013)

'Ştiinţa in Societate” îşi propune să construiască o punte peste spaţiul dintre profesioniştii din
domeniul ştiinţific şi cei fără studii ştiinţifice, şi să promoveze ideea de cultură ştiinţifică la nivelul
publicului larg. De aceea, unele dintre iniţiative, au ca scop trezirea curiozităţii tinerilor pentru
ştiinţă şi consolidarea studiului ştiinţific la toate nive lele.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

În timp ce ştiinţa şi tehnologia au o influenţă din ce în ce mai mare asupra vieţii noastre
cotidiene, ea poate părea absentă din grijile zilnice a unei mari părţi a publicului şi a
politicienilor. Aspectele polemice referitoare la tehnologiile în formare, trebuie adresate de către
societate pe baza unei dezbateri bine informate ce va conduce la alegeri şi hotărâri solide. De
aceea, un alt factor determinant, este încurajarea dialogului social în ceea ce priveşte politica
de cercetare; stimularea organizaţiilor societăţii civile pentru ca ele să devină mai implicate în
cercetare; dezbaterea şi promovarea valorilor comune, oportunităţilor egale şi a dialogului
social.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Iniţiativa preluată în cadrul „Ştiinţei în Societate” va oferi sprijin unor probleme de tipul
consolidării şi perfecţionării sistemului ştiinţific european. Acesta include „autoreglarea” şi
dezvoltarea unei politici în ceea ce priveşte rolul universităţilor. Se v a consolida rolul cercetării
în universităţi şi angajamentul lor în provocările globalizării.

Este prevăzută continuarea şi expansiunea ulterioară a cercetărilor referitoare la participarea
femeilor si bărbaţilor în aceste activităţi, inclusiv integrarea d imensiunii abordării în funcţie de
sex în toate zonele de cercetare.

O atenţie specială va fi acordată comunicării dintre lumea ştiinţifică şi audienţa largă a
politicienilor, mass-mediei şi a publicului larg. Aceasta, se va realiza parţial prin sprijinul
colaborării strânse dintre oamenii de ştiinţă şi profesioniştii din domeniul massmediei.

Eforturi ulterioare vor fi făcute pentru a stabili punctele cheie în încercarea de a face cercetare
în mod etic şi în lumina drepturilor fundamentale. Se vor lua iniţi ative pentru o mai bună
conducere a sistemului european de cercetare şi inovaţie.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:



33

Prin stimularea tinerilor în a urma studii ştiinţifice, necesităţile personalului industrial pot fi mai
bine sprijinite pe termen lung. Se va promova progresul femeilor în cariere ştiinţifice, alături de o
mai mare punere în valoare a talentelor lor profesionale şi ştiinţifice.

Cadrele etice pentru activităţile de cercetare împreuna cu o cultură deschisă la dezbateri în
ceea ce priveşte cercetarea şi locul acesteia în societate, vor fi consolidate pentru a spori
încrederea cetăţenilor în activităţile industriale de cercetare.

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA COERENTĂ A POLITICILOR DE CERCETARE

Buget: 70 milioane € (2007-2013)

Europa are nevoie să îşi consolideze coerenţa strategiilor de cercetare la nivel regional,
naţional şi european şi să îşi mărească potenţialul în producţie şi utilizarea de cunoştinţe pentru
a deveni mai competitivă şi să furnizeze soluţii la câteva provocări căro ra le face faţă azi.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Investiţia publică în cercetare va deveni mai eficientă din punct de vedere al costurilor printr -o
mai bună monitorizare şi coordonare a strategiilor în Europa. Se estimeaza că o mai bună
colaborare între cei care creează strategii la nivel naţional, regional şi european va duce la
identificarea unor bune practici şi a unui mai bun proces de dezvoltare de politici. Aceasta ar
îmbunătăţi condiţiile pentru desfăşurarea cercetării şi în cele din urmă s ă consolideze
potenţialul Europei de a crea locuri de muncă şi dezvoltare. Va furniza de asemenea o mai
corectă evaluare a impactului cheltuielilor publice în cercetare asupra eficientizării investiţiilor
private şi asupra competitivităţii.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Acţiunile sunt în principal destinate celor care creează strategii dar în final vor ameliora
condiţiile pentru desfăşurarea cercetării. O singură acţiune specifică va dezvolta în continuare
strategia europeană pentru resurse umane  şi mobilitatea în cercetare printr -un număr de
iniţiative de strategie regionale, naţionale şi Comunitare cum ar fi finanţarea de programe,
legislaţie, recomandări şi directive. Obiectivul comun al acestor iniţiative este stimularea
cercetătorilor de a rămâne în Europa şi să atragă creierele de vârf din întreaga lume.

Ïn perioada de derulare a FP 7, vor fi sprijinite următoarele activită ţi:

• Monitorizarea, analiza şi evaluarea impactului strategiilor de cercetare publică şi a strategiilor
industriale. Dezvoltarea de indicatori va furniza informaţii şi probe în definirea, implementarea şi
evaluarea lor în cadrul coordinării transnaţionale de strategii.

• Consolidarea, pe bază voluntară, a coordinării strategiilor de cercetare într -o dublă manieră: în
primul rând, prin acţiunile care sprijină aplicarea metodei deschise de coordonare (OMC) şi în al
doilea rând, prin încurajarea iniţiativelor de cooperare transnaţională asumate la nivel naţional
sau regional cu privire la teme de interes comun.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare să ajungă la 3% din PIB în UE până în 2010, din
care 2/3 ar trebui să provină din surse private şi îmbunătăţirea gradului de eficienţă, este o
prioritate principală a strategiei de la Lisabona cu privire la dezvoltare şi locuri de muncă.

De aceea, este esenţială consolidarea sprijinului public pentru cercetare şi al efectului său de
eficientizare al investiţiilor cu sprijinul actorilor din domeniul privat. În plus, identifi carea
măsurilor cele mai potrivite pentru încurajarea cercetării şi a dezvoltării investiţiilor în IMM –uri,
în special în acelea cu potenţial de creştere ridicat, va contribui la investiţii mai mari în
cercetare.
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Buget: 185 milioane € (2007 - 2013)

Mai mult de 100 de ţări din întreaga lume sunt implicate în Programele de Cercetare ale UE.

Aceste activităţi vor continua în cadrul programului de „Cooperare” a PC7 care acoperă acţiunile
de cooperare internaţională în 10 domenii temat ice şi trans-tematice. Acestea vor fi
implementate în coordonare cu programele „Cooperare”, „Oameni” şi „Capacităţi”ale FP 7.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cercetarea internaţională şi dezvoltarea vor contribui la producţia de bunuri publice global e şi
vor ajuta la micşorarea diferenţelor care există între diferite ţări din lume. Există deja o cantitate
importantă de cunoaştere ştiinţifică în lume care ameliorează standardul de viaţă al celor care
locuiesc în ţările în curs de dezvoltare precum şi p e cel al cetăţenilor europeni. Acolo unde este
posibil, Programul Cadru va contribui de asemenea la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare al
Mileniului până în anul 2010.

Care este beneficiul pentru cercetători:

O mai mare participare a cercetătorilor şi  a instituţiilor de cercetare din ţările terţe care aplică
restricţiile necesare în problemele de securitate pentru a respecta aspectele de confidenţialitate
în cadrul sectoarelor tematice. Ele vor fi încurajate să profite de ocazie – şi printr-o cercetare în
cooperare sau prin parteneriat.

Acţiuni de cooperare specifice în fiecare domeniu tematic dedicate ţărilor terţe în cazul
interesului reciproc, să coopereze pe subiecte specifice selectate pe baza nevoilor şi nivelelor
tehnologice şi ştiinţifice. Aceste acţiuni sunt asociate ori cu înţelegeri de cooperare bilaterală ori
cu dialoguri multilaterale între UE şi aceste ţări sau grupuri de ţări şi vor servi ca instrumente
privilegiate pentru aplicarea cooperării între UE şi aceste ţări. În special, aceste ac ţiuni sunt:

• Acţiuni care au ca scop consolidarea capacităţilor de cercetare a ţărilor candidate şi a ţărilor
învecinate

• Activităţi de cooperare care urmăresc ţările în curs de dezvoltare şi în curs de aderare
accentuându-se nevoile lor specifice în dif erite sectoare ca de exemplu sănătate, agricultură,
pescuit şi mediu şi aplicarea acestora în condiţiile financiare adaptate capacităţilor lor.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM -uri:

Cooperarea internaţională sub PC7 va integra în continuare UE în comunitatea internaţională şi
astfel va sprijini evoluţia cercetării şi a tehnologiei în acele ţări care îşi construiesc propria
capacitate de cunoaştere. Acestea vor duce, pe de o parte, la îmbogăţirea cercetării europene
cu cunoştinţe generate în lume, iar pe de altă parte, va intensifica cunoaşterea de tehnologie şi
ştiinţă precum şi competenţa societăţilor şi companiilor în ţările în curs de dezvoltare.

Euratom in PC7 - www.ec.europa.eu/research

Buget: 2.7 miliarde de €

Comunitatea Europeană de Energie Atomică (Euratom) adoptă un Program Cadru separat
pentru activităţile de cercetare nucleară şi instruire. Perioada iniţială de cinci ani poate fi extinsă
la maximum de şapte ani, din 2007 până în 2013.

PROGRAMUL CADRU EURATOM

Buget: 2.7 miliarde de € (2007 - 2011)

www.ec.europa.eu/research
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Programul cadru pentru cercetare nucleară şi activităţi de instruire va cuprinde cercetare
comunitară, dezvoltare tehnologică, cooperare internaţională, diseminare a informaţiilor tehnice
şi activităţi atât de exploatare cât şi instruire.

Sunt planificate două programe specifice:

• Cercetarea energiei de fuziune , cu obiectivul de a dezvolta această tehnologie pentru o
sursă de energie sigură, durabilă, demnă de încredere din punct de vedere al mediului şi viabilă
din punct de vedere economic. Activităţile vor include realizarea unui Reactor Termonuclear
Experimental Internaţional (RTEI = ITER) (ca infrastructură de cercetare internaţională),
cercetarea şi dezvoltarea funcţionării RTEI, activităţile tehnologice de pregătire a Reactorului de
Demonstraţie a Fuziunii Nucleare (=DEMO), pregătirea unui Centru Internaţional de Iradiere a
Materialelor pentru Fuziune (IFMIF = CIIMF).

Cercetarea şi dezvoltarea a activităţilor pe un termen mai lung sunt de asemenea planificate,
precum şi resursele umane, in iţiativele de educaţie şi instruire.

• Fisiunea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor  având ca obiectiv îmbunătăţirea mai
ales a performanţelor de siguranţă, a eficienţei resurselor şi a eficacităţii costului fisiunii
nucleare precum şi a celorlalte utilizări ale radiaţiilor în industrie sau medicină. Activităţile vor
include:

- Gestionarea deşeurilor radioactive

- Sistemele reactorului

- Protecţia împotriva radiaţiilor

- Infrastructurile

- Resursele umane, mobilitatea şi instruirea

www.ec.europa.eu/research

Tot ceea ce trebuie să ştiţi despre cercetarea Europeană şi despre Zona de Cercetare
Europeană. Completaţi indiciul cuvântului cheie şi dispozitivul de căutare vă va face uşor de
găsit ceea ce căutaţi:

www.ec.europa.eu/research

www.ec.europa.eu/research/fp7

www.ec.europa.eu/research/enquiries

CORDIS

Informaţii şi instrumente pentru participanţii la programele R&D finanţate de UE, inclusiv
Programul Cadru 7 .

www.cordis.europa.eu

www.cordis.europa.eu/fp7

www.ec.europa.eu/research
www.ec.europa.eu/research
www.ec.europa.eu/research/fp7
www.ec.europa.eu/research/enquiries
www.cordis.europa.eu

