Proiecte EUREKA Tradiţional (Network), EUREKA-Cluster, Eurostars

Scop:
Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizaţii de cercetare, la
programe internaţionale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulaţia ideilor
şi a cunoştinţelor, accesul la reţele transnaţionale de colaborare.
Tipuri de proiecte:
1 Proiecte EUREKA Tradiţional (Network): Un proiect EUREKA Tradiţional (Network) este
implementat de către un consorţiu constituit la nivel internaţional care îşi propune să dezvolte
un nou produs, serviciu sau tehnologie orientate către piaţă. Proiectele EUREKA sunt proiecte
unitare, dar desfăşurarea lor poate fi modulară. Pentru implementarea proiectelor fiecare ţară
contribuie tehnologic şi financiar prin participanţii săi atunci când proiectul o cere. Apelul
pentru depunerea proiectelor este continuu, acestea fiind dezvoltate liber de către parteneri.
2. Proiecte EUREKA Cluster: Clusterele EUREKA sunt inţiative industriale strategice pe
termen lung, care facilitează colaborarea între companiile mari, IMM-uri, institute de cercetare
şi universităţi. Activitatea acestora se concentrează pe dezvoltarea şi comercializarea
exploatării de noi tehnologii în scopul de a asigura menţinerea Europei într-o poziţie importantă
pe piaţa mondială. Ele au de regulă un mare număr de participanţi şi ţintesc să dezvolte
tehnologii generice de importanţă majoră pentru competitivitatea europeană. Planurile şi
proiectele clusterelor sunt adaptate continuu ca răspuns la schimbările tehnologice rapide şi
cerinţele pieţei. Clusterele sunt iniţiate de mediul industrial în strânsă colaborare cu autorităţile
naţionale finanţatoare, fiecare cluster având un plan tehnologic ce defineşte domeniile
strategice cele mai importante. Apelurile pentru depunerea proiectelor sunt periodice, de regulă
de două ori pe an.
3 Proiecte Eurostars: Programul Eurostars este un Program european comun dedicat IMMurilor ce realizează activităţi de cercetare dezvoltare şi este co-finanţat de Comunitatea
Europeană şi cele 33 de state membre Eurostars. Programul este concentrat pe nevoile IMMurilor şi pe dezvoltarea de noi produse, servicii şi tehnologii, precum şi accesul la pieţele
transnaţionale şi internaţionale. Participanţii la proiectele Eurostars sunt IMM-uri ce realizează
cercetare dezvoltare. Proiectele se depun pe parcursul apelurilor deschise de două ori pe an.

Criterii de eligibilitate:
În cadrul proiectelor Eureka, dacă coordonatorul proiectului este o insitituţie din Romănia aceasta
trebuie sa fie înprindere mică, mijlocie sau mare cu activitate principală sau secundară de cercetare.
Ca şi partener în cadrul unui proiect pot participa atât întreprinderi, cât şi orgaizaţii de cercetare.
Buget competiție: 30.000.000 lei.
Buget proiect: Finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor este :


maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Traditional (Network) pe baza Acordului de
parteneriat, a statutului de proiect EUREKA și a selecției în urma unei sesiuni de evaluare
naționale;



maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster, pe baza Acordului de parteneriat, a
adresei oficiale de la Secretariatul clusterului care dovedeşte că proiectul a fost propus
pentru finanțare și a selecției în urma unei sesiuni de evaluare naționale;



maxim 700.000 lei / an / proiect Eurostars, pe baza Acordului de parteneriat european şi
adresa oficială de la Secretariatul Eurostars, care atestă faptul că proiectul a fost aprobat
pentru finanţare.

Durată proiect: Pentru cele trei tipuri de proiecte EUREKA durata este de maxim 36 luni. La
această durata se adaugă o perioadă de monitorizare a efectelor economice de până la 36 de luni.

