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PROGRAM: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: „COFINANȚAREA DE CONSORȚII PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE DE INOVARE″
REFERINȚĂ: COS-PPI-2018-2-01
DOMENII: dezvoltare locală, gestiune publică, inovare, noi tehnologii, măsuri pentru IMM-uri, economie, etc.
BUGET

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIEI

4.000.000 €;
se poate acorda maximum
60% cofinanțare totală

11 decembrie 2018
(ora 17:00 la Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

autorități locale, regionale și naționale,
organizații non-profit, publice sau private,
universități/instituții de educație, centre de
cercetare, companii și IMM-uri, etc.

Obiective, domenii de interes, activităṭi:
Achizițiile publice reprezintă aproximativ 14% din PIB-ul UE. Cu toate acestea, mai puțin de
jumătate din acest buget este achiziționat de la IMM-uri.
Achiziția Publică de Inovare (IPP – acronim în engleză) se referă în general la orice achiziție
publică care are unul sau ambele aspecte:
- cumpărarea procesului de inovare;
- cumpărarea rezultatelor inovației.
Achizițiile publice de inovare pot începe cu cercetarea și dezvoltarea de produse, servicii sau
procese care nu există încă. Cumpărătorul public devine efectiv parte a ciclului de viață al
inovării încă de la începutul dezvoltării produsului sau al serviciilor. Cumpărătorii publici își
exprimă nevoia printr-o idee, puțin sau deloc concretă a soluției, și sprijină întreprinderile și
cercetătorii inovatori în găsirea unui produs, serviciu sau proces perfect adecvat.
În plus, cumpărătorii publici pot alege produse, servicii sau procese inovatoare care sunt noi
pe piață în loc să reînnoiască sau să reînnoiască contractele de achiziții publice existente.
Se așteaptă ca această cerere de propuneri să contribuie la o creștere semnificativă a
ponderii IMM-urilor care au acces la piața achizițiilor publice. De asemenea, ea va crește
vizibilitatea și conștientizarea avantajelor utilizării inovației pentru un număr tot mai mare de
cumpărători publici.
Obiective:
Această cerere de propuneri are trei obiective principale.

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE,
țări participante la
programul COSME
(lista pe website-ul
programului)

Informații suplimentare:

- Data de demarare a proiectului
este prevăzută pentru 08/2019.
- EASME se așteaptă să finanțeze
3 - 4 propuneri.
- Aplicația poate fi depusă în
oricare limbă oficială a UE.
- Aplicația trebuie depusă
electronic, informații pe Portalul
Participanṭilor.
- Căutare de parteneri: Cordis
database,
- Asistență tehnică posibilă, la
cerere: Enterprise Europe
Network expert.
- O altă sursă utilă de informații
privind proiectele anterioare și
cele existente cofinanțate în
cadrul COSME este disponibilă și
prin COSME Hub.

1. încurajarea cooperării dintre cumpărătorii publici pentru a promova utilizarea achizițiilor
publice și a contribui astfel la dezvoltarea inovației;
2. utilizarea achizițiilor publice ca un mecanism de pilotare a inovării în domenii de interes
public cu impact puternic, cum ar fi, de exemplu, energia curată (contribuția la obiectivele de - Consorțiul proiectului trebuie să
la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice) sau asistența medicală. Acest lucru va fie format din minimum 2 parteneri
încuraja, la rândul său, companiile inovatoare din UE, în special IMM-urile, să dezvolte noi care provin din minimum 2 țări ale
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soluții pentru a răspunde provocărilor societale;
3. conectarea și stabilirea sinergiilor cu proiectele de cercetare și inovare finanțate de UE
(prin programe precum „Orizont 2020”, „COSME” sau alte finanṭări ale UE), ori de câte ori
este posibil.
Această cerere de propuneri urmărește crearea unui consorțiu de cumpărători publici din cel
puțin două țări eligibile. Consorțiile trebuie să conceapă și să pună în aplicare o acțiune
privind achizițiile publice pentru inovare (IPP). Cumpărătorii publici din consorții vor procura
soluțiile (soluțiile) inovatoare identificate, eventual în comun, cu respectarea deplină a
normelor UE și naționale privind achizițiile publice.
Consorțiul solicitant trebuie să demonstreze că soluția (soluțiile) de achiziție preconizată va fi
nouă pentru cumpărătorul public, că soluțiile nu sunt încă disponibile din punct de vedere
comercial la scară largă și că soluția (soluțiile) poate/pot fi de interes pentru cumpărătorii
publici din alte state membre ale UE.
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-publicprocurement-innovation
Prezentările și informațiile de la Info Day organizată pentru această cerere sunt disponibile la
adresa: https://webcast.ec.europa.eu/cosme-info-day
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru IMM-uri – EASME de la Bruxelles
Contact pentru detalii privind această cerere: EASME-COSME-PPI@ec.europa.eu
Contact IT, dacă sunt probleme de depunere a aplicației:
EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu Tel: +32 (2) 2992222 (trebuie să se
menționeze referința cererii)

UE/participante la COSME.
Consorțiile sunt încurajate să
includă un număr limitat de
cumpărători publici (adică nu mai
mult de șase sau șapte),
deoarece parteneriatele mai
extinse și complexe au avut în
trecut tendința de a produce
niveluri mai scăzute de implicare a
partenerilor individuali și zone mai
restrânse de interes reciproc.
Alte organizații care nu sunt
cumpărători publici și care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate
pot adera la un consorțiu, după
cum consideră partenerii că este
potrivit.
- Proiectele se implementează pe
o perioadă de minimum 36 luni și
maximum 48 de luni.

