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PROGRAM: COSME - Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: PROGRAMUL DE EXCELENṬĂ AL CLUSTERELOR; NOU PROIECT-PILOT CLUSTERXCHANGE
REFERINȚĂ: COS-CLUSTER-2018-03-02
DOMENII DE INTERES: măsuri pentru IMM-uri, dezvoltare locală, inovare, formare, strategii de afaceri, economie-finanțe, etc.
BUGET

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

DEPUNEREA APLICAṬIEI

3.600.000 €
360.000€ maximum/proiect;
până la 75% din totalul
costurilor eligibile (max.
100% pentru țările terțe)

4 aprilie 2019
(orele 17:00 la Bruxelles)

organizații de clustere, rețele de
organizații/entități implicate în afaceri
care sprijină IMM-urile și inovarea

Obiective:
Obiectiv general:
Consolidarea excelenței în gestionarea clusterelor și facilitarea schimburilor și a
parteneriatelor strategice între clustere și ecosistemele specializate din Europa, inclusiv
punerea în aplicare a unui nou program pilot ClusterXchange.
Obiectiv specific:
Obiectivul specific este de a spori colaborarea, crearea de rețele și învățarea pentru clustere
și membrii acestora în vederea profesionalizării serviciilor specializate și personalizate de
sprijinire a afacerilor furnizate sau canalizate către IMM-uri.

state membre ale UE, alte
țări participante la programul
COSME

Informații suplimentare:
- Un consorțiu format din cel puțin
3 entități diferite, stabilite în 3
state membre ale UE sau țări
participante la programul COSME,
este obligatoriu pentru participare.
Dintre aceste entități, cel puțin un
membru al consorțiului trebuie să
reprezinte o organizație stabilită
într-o zonă clasificată ca "mai
puțin dezvoltată" sau "în tranziție",
în conformitate cu harta fondurilor
structurale pentru perioada 20142020.

Scopul alocării financiare prin această cerere este proiectat a fi atins prin: promovarea
competitivității IMM-urilor și sprijinirea întreprinderilor în accesarea cu succes a piețelor
globale prin valorificarea potențialului de inovare și creștere pe care clusterele îl pot oferi;
contribuirea la consolidarea legăturilor dintre ecosistemele europene prin intermediul
clusterelor regionale și sectoriale, pentru a sprijini un proces de parteneriat interregional - Solicitantul trebuie să fie o
durabil și acțiuni comune de colaborare strategică în diferite domenii de specializare persoană juridică, incluzând atât
industrială legate de modernizarea industrială și îmbunătățirea mediului de afaceri; persoane juridice cu scop lucrativ,
promovarea consolidării capacităților clusterelor și promovarea învățării între ele pentru a cât și persoane juridice nonprofit,
ajuta organizațiile membre și membrii lor să dobândească abilitățile necesare și să ia măsuri precum și organisme publice sau
pentru a explora și adopta noi soluții; identificarea de parteneri cu competențe private (complet sau parțial). În
complementare și accesarea de lanțuri valorice care depășesc granițele naționale, pentru a cazul organismelor private,
facilita accesul acestora la centrele de tehnologie și la alte organizații de sprijin la scară acestea trebuie constituite și
mare.
înregistrate în conformitate cu
legislația națională.
Printre acțiunile finanțate:
- Proiectele se implementează pe
* Activități de consolidare a capacităților în domeniul parteneriatelor de excelență: o perioadă de 20-24 de luni.
- evaluarea organizațiilor sau a organizațiilor de clustere prin etichetarea cu „European
Cluster Management Excellence Labelling”, realizat în prezent de Secretariatul European - Partenerii nu pot participa decât
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pentru Analiză a Clusterelor (ESCA);
- acțiuni de formare orientate, pentru managerii de clustere, în domenii identificate pentru
creșterea competențelor;
- activități de formare în domeniul digitalizării și al economiei creative, precum și pentru
utilizarea resurselor/decarbonizare și economia circulară;
- coaching și îndrumare menite să dezvolte capacitățile de gestionare și regrupare strategice
și/sau realizarea de activități bine definite;
- consultarea strategică și colaborarea cu autoritățile regionale;
- analiza potențialului de inovare și de creștere al clusterului;
- analiza lanțului valoric;
-analize intersectoriale și de tendințe privind digitalizarea, economia creativă, precum și
eficiența resurselor/decarbonizarea și economia circulară;
- elaborarea sau actualizarea unei strategii pe termen mediu (orizont de 3-5 ani) pentru
parteneriat, ținând seama de rolurile specifice fiecărui grup de parteneriat;
- elaborarea sau actualizarea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a strategiei,
inclusiv planurile privind calendarul și acțiunile corespunzătoare care urmează să fie puse în
aplicare pe termen scurt și mediu;
- lanțul valoric și analiza pieței, atât în cadrul pieței unice, cât și în contextul lanțurilor valorice
globale, care corespund nevoilor organizațiilor de clustere și se bazează pe rezultatele
identificate ale evaluărilor nevoilor membrilor IMM-urilor, sondaje și/sau metode alternative
de feedback;
- elaborarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de impact pentru a măsura impactul
asupra susținerii creșterii și competitivității membrilor IMM-urilor.
* Activități pentru implementarea proiectului pilot ClusterXchange:
- promovarea programului;
- înregistrarea participanților (organizații gazdă și organizații aflate în vizită);
- evaluarea cererilor organizațiilor implicate în schimbul de experiență;
- crearea de schimburi;
- gestionarea acordurilor de grant, a angajamentelor și a asistenței financiare;
- pregătirea și monitorizarea schimbului;
- managementul, controlul calității și evaluarea;
- conștientizarea activă, crearea de rețele și angajarea/implicarea.
* Activități de conștientizare și extindere:
- elaborarea unui plan de diseminare, conștientizare și comunicare;
- activități și evenimente de difuzare și comunicare, de exemplu pentru implementarea unui
plan de diseminare, conștientizare și comunicare;
- alte activități de conștientizare și informare relevante, justificate în mod corespunzător.
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/cos-cluster-2018-0302;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;s
ortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-

într-un singur proiect depus la
această cerere de propuneri.
- Implementarea proiectului poate
să înceapă din februarie 2020.
- EASME se așteaptă să poată
finanța până la 12 proiecte.
- Aplicația poate fi redactată în
oricare limbă oficială a UE.
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programme
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles – EASME
Întrebările referitoare la această cerere de proiecte pot fi adresate la adresa de email:
EASME-COSME-CLUSTER-EXCELLENCE@ec.europa.eu (maximum 7 zile înainte de
termenul-limită al cererii).
O zi de informare sub forma unui webinar va fi organizată la 12 februarie a.c. la Bruxelles.
European Cluster Collaboration Platforma oferă o bază de date pentru căutare de parteneri.

