COMPETITII DESCHISE iunie 2020: Sursa UEFISCDI https://uefiscdi.gov.ro/
Programul "Active and Assisted Living" AAL
Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020
Obiective:
• crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în

domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
• crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
• asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi
regionale
• sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.
Apelul AAL 2020 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care
oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă
sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).
Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:
•
•
•

să răspundă dorinţelor şi aspiraţiilor utilizatorilor finali: persoanele în vârstă, îngrijitorii acestora,
instituţiile care oferă servicii de îngrijire
să demonstreze un traseu clar către piaţă
să ofere abordări inovatoare pentru desfăşurarea şi adoptarea serviciilor TIC, pentru dezvoltarea noilor
produse TIC / digitale şi integrarea acestora în contextul socio-economic regional.

Proiectele pot lua în considerare o aplicabilitate a soluţiilor propuse şi la alte categorii de populaţie, de
exemplu persoane aflate în pragul pensionării.
Din cauza situaţiei internaţionale create de COVID-19, Programul AAL a decis extinderea perioadei de
depunere a proiectelor până la data de 24 august 2020, ora 17:00 CET.
Buget total alocat RO: 1.000.000 lei
Small Colaborative Projects (AAL-SCP)
Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/small-colaborative-projects-aal-scp
Scop:
Oferirea posibilităţii cercetătorilor români de a participa la efortul comun european de dezvoltare a
economiei destinate cerinţelor specifice populaţiei cu vârsta peste 50 ani - Silver Economy.
Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte, în principal, creşterea potenţialului de piaţă al produselor,
serviciilor şi tehnologiilor din domeniul AAL prin:
• explorarea unor idei, concepte şi abordări noi ce vor putea fi preluate ca tematici în cadrul unor proiecte
viitoare;
• explorarea unor pieţe noi de desfacere;

• identificarea de noi entităţi interesate în tematica AAL, construirea unor colaborări strânse cu utilizatorii

finali.
Tema: Healthy ageing with the support of digital solutions
Apelul AAL 2020 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care
oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă
sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).
Obiective specifice proiectelor AAL-SCP:
•
•
•

explorarea de idei, colaborări şi abordări noi pentru utilizatorii serviciilor TIC destinate persoanelor
în vârstă
propunerea de concepte pentru dezvoltarea ulterioară a soluţiilor TIC inovatoare
evaluarea rapidă a potenţialului de piaţă pentru produsele şi serviciile AAL existente sau cele noi.

Proiectele pot lua în considerare o aplicabilitate a soluţiilor propuse şi la alte categorii de populaţie, de
exemplu persoane aflate în pragul pensionării.
Din cauza situaţiei internaţionale create de COVID-19, Programul AAL a decis extinderea perioadei de
depunere a proiectelor până la data de 24 august 2020, ora 17:00 CET.
Buget total alocat RO: 200.000 lei
ACT – "Accelerating Carbon Capture and Storage (CCS) Technologies"
Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/act-accelerating-ccs-technologies
Acronim: ACT
Finanțator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund
Coordonator: The Research Council of Norway (RCN)
Perioada de implementare: 2016-2020
Proiectele de succes vor facilita apariția CCUS în sectoarele energetice și industriale.
Ambiția ACT de accelerare a timpului de introducere pe piață pentru tehnologia CCUS va necesita implicarea
industrială în activități de cercetare și inovare. Prin urmare, propunerile de proiect care sunt conduse de
partenerii industriali sunt deosebit de binevenite.
Buget total alocat RO: 500.000 lei
Calendar:
Lansare apel : 3 iunie 2020
Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor: 10 noiembrie 2020
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale: 15 martie 2021
BlueBio
Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/bluebio
ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources
Acronim: BlueBio

Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Norges Forskningsråd (RCN) Norway
Perioada de implementare: 2018-12-01/2023-11-30
Aria prioritară: avansarea sistemelor de aprovizionare
Pentru a continua avansarea bioeconomiei albastre, cercetarea și inovarea trebuie să-și sporească atenția
asupra sistemelor de aprovizionare ale lanțurilor valorice ale bioeconomiei albasre din Europa, pentru a-și
debloca potențialul. Propunerile de proiect trebuie sa abordeze în mod clar:
• provocările sistemelor de aprovizionare, putând ajunge la celelalte părți ale lanțului valoric, deoarece
poate fi relevant pentru provocarea sistemului de aprovizionare (furnizori pentru producătorii primari,
producătorii de biomasă, conversie, produse și piață).
• aspecte de logistică și transport de la producători la piețe, de la sortare, manipulare, uscare/răcire și alte
tehnici de conservare sau pre-procesare, care acoperă resursele biologice utilizate pentru alimente, furaje,
produse farmaceutice etc.
Calendar:
Lansare apel : 8 iunie 2020
Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor: 14 septembrie 2020
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale: 15 februarie 2021
Bugetul alocat pentru fiecare competiție ERA-NET/ERA-NET Cofund este aprobat de Autoritatea Națională
pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) la recomandarea UEFISCDI, în calitate de agenție de finanțare.
Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română dintr-un proiect de tip ERA-NET/ERA-NET
Cofund:
- max. 250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnațional;
- max. 200.000 EUR, în situaţia în care România este partener în proiectul transnational.

