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Centralizator surse de finanţare

Program
Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

Programul
Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivităţii
Economice

Obiectiv: creşterea
productivităţii
întreprinderilor
româneşti pentru
reducerea decalajelor
faţă de productivitatea
medie la nivelul UE

Axa prioritară 1
- Un sistem de
producţie
inovativ şi
ecoeficient

Domeniul major de
intervenţie 1.1. - Investiţii
productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a
IMM

Operaţiunea a. Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea
sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile

Operaţiunea b. Sprijin pentru
implementarea standardelor
internaţionale

Operaţiunea c. Sprijin pentru
accesul la pieţe noi şi
internaţionalizare

 Operaţiunea a
- Investiţii mici pentru IMM -
uri, cca. 250.000 Euro
- Investiţii mari pentru IMM -
uri, cca. 1.500.000 Euro
- Investiţii pentru firme mari,
cca. 5.000.000 Euro

 Operaţiunea b
- Consultanţă şi certificare,
cca. 10.000 Euro
- Crearea, modernizarea şi
acreditarea laboratoarelor de
încercări şi etalonări, cca.
100.000 Euro

 Operaţiunea c
- Marketing şi proiecte de
promovare, cca. 30.000 Euro
- Participare la târguri
internaţionale, expoziţii şi
misiuni economice, cca.
200.000 Euro
-Servicii de consultanţă, cca.
10.000 Euro

 IMM şi Întreprinderi
mari

  IMM

 Grupuri de firme
sau consorţii, IMM

Domeniul major de
intervenţie 1.2 - Accesul
IMM la finanţare

Operaţiunea a. Sprijin pentru
dezvoltarea fondurilor de garantare

Operaţiunea b. Sprijin pentru
înfiinţarea de firme de capital de risc

 100.000.000 Euro vor fi
acordaţi către Fondul de
Investiţii Jeremie
(administrat de

       Fondul European de
Investiţii).
JEREMIE şi / sau alte
instrumente financiare vor
defini valoarea finanţării
acordate atât

 Fondul de Investiţii
Jeremie
(administrat de
Fondul European
de Investiţii)

 Intermediari
financiari

 IMM aşa cum sunt
definite prin Legea
nr. 346/2004, cu
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Program
Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

intermediarilor financiari cât
şi întreprinderilor.

modificările
ulterioare

Domeniul major de
intervenţie 1.3 – Dezvoltarea
durabilă a antreprenoriatului

Operaţiunea a Dezvoltarea
structurilor de sprijin al afacerilor
(SSA) de interes naţional şi
internaţional

Operaţiunea b Sprijin pentru
consultanţă acordată IMM - urilor

Operaţiunea c Sprijin pentru
integrarea întreprinderilor în lanţurile
de furnizori sau clustere

 Operaţiunea a
- Dezvoltarea SSA de interes
naţional şi internaţional –
80.000.000 Lei
- pentru întreprinderile din
cadrul SSA – 600.000 Lei

 Operaţiunea b
35.000 Lei

 Operaţiunea c
10.000.000 Lei

Operaţiunea a:
- Întreprinderi private;
- Parteneriat între
întreprinderi şi
autorităţile publice
locale sau universităţi
şi institute de C&D;
- ONG - uri;
- Autorităţi publice
locale;
- Întreprinderi găzduite
în cadrul SSA

Operaţiunea b:
microîntreprinderi, IMM
- uri

Operaţiunea c:
- Autorităţile publice
locale
- Întreprinderi
- ONG - uri

Axa prioritară 2:
Creşterea
competitivităţii
economice prin
cercetare -
dezvoltare şi
inovare

Domeniul major de
intervenţie 2.1 - Cercetarea
în parteneriat între
universităţi / institute de
cercetare şi întreprinderi în
vederea obţinerii de rezultate
aplicabile în economie

Operaţiunea a: Proiecte de
cercetare în parteneriat între
universităţi / institute de cercetare şi
întreprinderi

Operaţiunea b: Proiecte de CD de
înalt nivel ştiinţific la care vor
participa specialişti din străinătate

 Operaţiunea a
2.000.000 Lei

 Operaţiunea b
4.000.000 Lei

Universităţi, institute de
cercetare, întreprinderi
cu activitate de C-D,
ONG cu activitate C-D

Domeniul major de
intervenţie 2.2 - Investiţii în
infrastructura de CDI şi
dezvoltarea capacităţii
administrative

Operaţiunea a: Dezvoltarea
infrastructurii C-D existente si
crearea de noi infrastructuri C-D
(laboratoare, centre de cercetare)

Operaţiunea b: Dezvoltarea de poli

 Operaţiunea a
Proiecte mici: 2.000.000 –
9.500.000 Lei
Proiecte mari: 9.500.000 –
65.000.000 Lei

 Operaţiunea b

Operaţiunea a:
Universităţi publice şi
instituţii publice de C-D

Operaţiunea b:
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Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

de excelenţă

Operaţiunea c: Dezvoltarea unor
reţele de centre C-D, coordonate la
nivel naţional şi racordate la reţele
europene şi internaţionale de profil
(GRID, GEANT)

Operaţiunea d: Întărirea capacităţii
administrative

15.000.000 Lei

 Operaţiunea c
1.500.000 Lei

 Operaţiunea d
       300.000 Lei

Întreprinderi sau ONG -
uri care operează polul
(polul este format din
universităţi, instituţii de
C-D, întreprinderi,
ONG - uri cu activitate
de C-D, centre de
perfecţionare, entităţi
TTI, autorităţi locale).

Operaţiunea c:
Universităţi, instituţii de
C-D (calificate ca
organizaţii de
cercetare) şi
RoEduNet ca organism
public.

Operaţiunea d:
Universităţi publice şi
instituţii publice de C-D
(calificate ca
organizaţii de
cercetare) acreditate.

Domeniul major de
intervenţie 2.3 – Accesul
întreprinderilor la activităţi de
cercetare-dezvoltare şi
inovare

Operaţiunea a: Sprijin pentru start-
up-urile şi spin-off-urilor inovative

Operaţiunea b: Dezvoltarea
infrastructurii de C-D a
întreprinderilor, cu crearea de noi
locuri de muncă pentru C-D

Operaţiunea c: Promovarea inovării
în cadrul firmelor

 Operaţiunea a -
600.000 Lei

 Operaţiunea b
- proiecte mici: 1.000.000 –
9.500.000 Lei
- proiecte mari: 9.500.000 –
30.000.000 Lei

 Operaţiunea c
4.000.000 Lei

Start-up-uri şi spin-off-
uri, întreprinderi  cu
activitate de C-D în
conformitate cu
criteriile de eligibilitate

Axa prioritară 3
– Tehnologia

Domeniul major de
intervenţie 3.1 – Susţinerea

Operaţiunea a
Sprijinirea accesului la broadband şi
la serviciile conexe;

 Operaţiunea a
80.000 Lei

IMM - uri, ONG - uri,
autorităţi ale
administraţiei publice
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Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

Informaţiilor şi
Comunicaţiilor
pentru
sectoarele privat
şi public

utilizării tehnologiei
informaţiei Operaţiunea b

Sprijin pentru autorităţile
administraţiei publice locale pentru
realizarea
reţelelor broadband şi a punctelor de
acces public la internet în bandă
largă
(PAPI) în zonele de eşec al pieţei.

Operaţiunea c
Sprijin pentru IMM - uri pentru
realizarea reţelelor broadband şi a
punctelor
de acces public la internet în bandă
largă (PAPI) în zonele de eşec al
pieţei.

Operaţiunea d
Susţinerea conectării unităţilor
şcolare la internet prin conexiuni
broadband

 Operaţiunea b şi c
6.400.000 Lei

 Operaţiunea d
640.000 Lei

locale precum şi forme
asociative ale acestora

Domeniul major de
intervenţie 3.2 – Dezvoltarea
şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice
moderne

Operaţiunea a – Susţinerea
implementării de soluţii de e-
guvernare şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar

Operaţiunea b – Implementarea de
sisteme TIC în scopul creşterii
interoperabilităţii sistemelor
informatice

Operaţiunea c – Susţinerea
implementării de aplicaţii E -
Learning

Operaţiunea a
- Nivel naţional
19.200.000 LEI
- Nivel local
4.800.000 LEI

Operaţiunea b
- Nivel naţional
 8.000.000 LEI
- Nivel local
1.600.000 LEI

 Operaţiunea c
- Nivel naţional
19.200.000 LEI
- Nivel local
4.800.000 LEI

 Operaţiunea d

Autorităţile
administraţiei publice
centrale şi locale,
precum şi forme
asociative ale acestora,
instituţii publice
sanitare
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Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

Operaţiunea d – Susţinerea
implementării de soluţii de e -
sănătate şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar

- Nivel naţional
64.000.000 LEI
- Nivel local
4.800.000 LEI

Domeniu major de
intervenţie 3.3 – Dezvoltarea
e-economiei

Operaţiunea a
Sprijin pentru implementarea
sistemelor informatice integrate şi a
altor aplicaţii
electronice pentru managementul
afacerilor

Operaţiunea b
Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor
de comerţ electronic şi a altor soluţii
electronice pentru afaceri

 Operaţiunea a
96.000 - 960.000 Lei

 Operaţiunea b
160.000 - 1.600.000 Lei

IMM - uri, consorţii de
IMM - uri

Programul
Operaţional
Regional 2007-2013

Axa prioritară 4
Sprijinirea
dezvoltării
mediului de
afaceri regional
şi local

Domeniul de intervenţie 4.1
Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă
regională şi locală

Operaţiunea
Crearea şi / sau extinderea diferitelor
tipuri de structuri regionale / locale
de sprijinire a afacerilor

Activităţile eligibile orientative:
- Construirea / modernizarea /
extinderea de clădiri şi anexe
aferente, exclusiv pentru activităţi de
producţie şi servicii pentru firme;
- Construirea / extinderea
infrastructurii rutiere din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor şi a
drumurilor de acces;
- Crearea / modernizarea /
extinderea utilităţilor de bază din
interiorul structurii  de sprijinire a
afacerilor;
- Crearea infrastructurii necesare
accesului la internet (conectarea la
reţele broadband, cablarea clădirii);
- Dotarea cu echipamente a

 Valoarea totală a
proiectului:

 500.000 -25.000.000 Euro

Autoritate a
administraţiei publice
locale, individual

Societăţi Comerciale
(din mediul urban sau
rural)
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Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

structurilor de sprijinire a afacerilor
construite / modernizate / extinse;
- Promovarea structurii de sprijinire a
afacerilor (activităţi implementate
pentru a asigura atragerea IMM -
urilor şi ocuparea spaţiilor din cadrul
structurii).

Domeniu de intervenţie 4. 2
Reabilitarea siturilor
industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea
pentru noi activităţi

Activităţi eligibile orientative:
- Decontaminarea terenurilor siturilor
industriale poluate, inclusiv preluarea
şi depozitarea substanţelor toxice şi
periculoase şi îmbunătăţirea calităţii
terenurilor;
- Demolarea clădirilor şi planarea
terenului, inclusiv ambalarea şi
transportul deşeurilor;
- Construirea /modernizarea /

extinderea clădirilor pentru activităţi
de producţie şi prestări servicii;
- Construirea / extinderea
infrastructurii rutiere din interiorul
structurii de afaceri şi a drumurilor de
acces;
- Construirea / modernizarea /
extinderea infrastructurii de utilităţi
(alimentare cu apă, gaze naturale,
electricitate, canalizare etc.);
- Crearea infrastructurii necesare
accesului la internet (conectarea la
reţele broadband, cablarea clădirii).

 Valoarea totală a
proiectului:

1.700.000 - 85.000.000 lei

Autorităţi ale
administraţiei publice
locale, individual sau
în parteneriat

Domeniu de intervenţie 4. 3
Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor

Activităţi eligibile orientative:
- Achiziţionarea de echipamente şi
tehnologii noi, moderne  pentru
activităţi de producţie, servicii,
construcţii
- Achiziţionare sisteme IT (hard  şi

 Valoarea totală a
proiectului:

70.000 - 1.700.000 lei

Microîntreprindere
localizată în mediul
urban, care îşi
desfăşoară activitatea
în domeniul producţie
şi / sau serviciilor şi /
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Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

soft);
- Construirea / extinderea /
modernizarea spaţiilor de producţie
ale microîntreprinderilor.

sau construcţiilor

Programul
Operaţional
Interregional
INTERREG IV C
2007-2013

Prioritatea 1 -
Inovaţie şi
economia
cunoaşterii

Aria geografică eligibilă
 Statele Membre U.E (27)
 State partenere cu statut

special Norvegia +
Elveţia

Domenii de intervenţie:
 Inovare, cercetare şi dezvoltare

tehnologică;
 Antreprenoriatul şi IMM - uri
 Societatea informaţională;
 Ocuparea forţei de muncă,

capitalul uman şi educaţie

Alocare financiară pentru
Axa prioritară 1
- finanţare comunitară
177 milioane Euro

Autorităţile publice
regionale şi locale şi
organisme
guvernamentale de
drept public

Programul
Operaţional de
Cooperare
Transnaţională
pentru Sud - Estul
Europei (SEE) 2007
– 2013

Axa prioritară 1:
Sprijinirea
inovării si
antreprenoriatulu
i

1.1 Dezvoltarea
reţelelor
tehnologice şi de
inovare în domenii
specifice

Scopul este pregătirea, crearea sau
restructurarea reţelelor orientate
către tehnologie şi inovare în
domenii specifice de tehnologie în
sectoare industriale şi de servicii
relevante pentru SEE

Alocare financiară pe
Prioritatea 1 (2007-2013) –
finanţare comunitară
44 milioane Euro

Structurile private sau
publice echivalente pot
participa ca parteneri
sau subcontractori în
proiecte.
Eligibilitatea aplicaţilor
va fi specificată în
Ghidul Aplicantului
care va include şi lista
indicativă a tipurilor de
instituţii eligibile.

1.2 Dezvoltarea
unui mediu propice
antreprenoriatului inovativ

Scopul este pregătirea si / sau
crearea (sau restructurarea) reţelelor
de utilizare mai eficientă a
posibilităţilor din aria economică de
Sud - Est şi pentru servicii colective
îmbunătăţite de sprijinire a afacerilor
şi inovării pentru IMM - uri.

1.3 Îmbunătăţirea
condiţiilor cadru şi
deschiderea
drumului către inovare

Scopul este crearea conştiinţei
publice asupra importanţei
progresului tehnologic prin acţiuni
transnaţionale în spaţiul SEE.
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Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

Programul Cadru 7
(PC7)

PC 7 este
instrumentul principal
al UE pentru
finanţarea cercetării în
Europa şi se va
desfăşura din 2007
pană în 2013

Programul
Cooperare -
www.ec.europa.
eu/research

Domeniul Sănătate
• Biotehnologie,
instrumente genetice şi
tehnologii medicale pentru
sănătatea umană

 Cercetare completă
 Detecţie, diagnoză şi

monitorizare
 Predicţia oportunităţii, securităţii

şi eficienţei terapiilor
 Abordări şi intervenţii terapeutice

inovative

 Buget total: 53,2 miliarde
de Euro (2007 - 2013)

Universităţil, centre de
cercetare, corporaţii
multinaţionale, IMM,
administraţii publice,
persoane fizice de
oriunde din lume

Domeniul Sănătăţii
• Transferarea rezultatelor
cercetării pentru asigurarea
sănătăţii umane

- 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
reumatice, artrită şi distrofii
musculare.

Domeniul Sănătăţii
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 domiciliu
- Îmbunătăţirea prevenirii
îmbolnăvirilor şi o mai bună utilizare
a medicamentelor
- Utilizarea adecvată a noilor terapii
şi tehnologii medicale

Domeniul Alimentaţie,
Agricultură şi Biotehnologii

• Producţia şi managementul durabil
al resurselor biologice ale solului,

Buget: 1.9 miliarde de €
(2007 - 2013) pentru tot

IMM-uri, cercetători

www.ec.europa
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Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

pădurilor şi mediilor acvatice
• Instrumente pentru implementarea
de strategii relevante, politici şi
legislaţie care să susţină bio-
economia europeană bazată pe
cunoaştere
• Integritatea şi controlul lanţului
alimentar („de la furculiţă la fermă”)
• Ştiinţele vieţii şi biotehnologiile
pentru produse şi procese ne-
alimentare durabile

domeniul

Tehnologii de Informare şi
Comunicare (TIC)

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

Buget: 9.1 miliarde de €
(2007 - 2013)

Νανοştiinţe,
Nanotehnologii, Materiale
şi noi Tehnologii de
Producţie

Obiectivul este crearea de materiale
şi sisteme cu proprietăţi şi
comportament predefinit, bazate pe
cunoştinţe îmbunătăţite şi experienţă
sporită, la scară nano.

Buget: 3.5 miliarde de €
(2007 - 2013)

Energie Cercetătorii vor contribui la
transformarea sistemului energetic
actual într-unul mai durabil mai puţin
dependent de carburanţii din import.

Activităţile în sectorul energetic
includ:
• Hidrogen şi celule de combustie
• Producerea de electricitate din
surse regenerabile
• Producţia de combustibili
regenerabili
• Energie regenerabilă pentru

Buget: 2.3 miliarde de €
(2007 - 2013)
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Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

încălzire şi răcire
• 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

Mediu (inclusiv Schimbările
Climatice)

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.
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
• Tehnologii de mediu pentru
observarea, simularea, prevenirea,
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

Buget: 1.8 miliarde de €
(2007 - 2013)
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a Pământului
• 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

Transport 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 diverşilor participanţi
la programul RTD (=Cercetare şi
Dezvoltare Tehnologică).

Activităţile care urmează a fi
analizate în perioada PC7 vor fi:
• Aeronautica şi transportul aerian
• Transportul de suprafaţă durabil –
căi ferate, drumuri şi naval
• Sprijin către sistemul european
global de navigaţie prin satelit –
Galileo şi EGNOS

Buget: 4.1 miliarde de €
(2007 - 2013)

Ştiinţele Socio-Economice
şi Umaniste

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
• O combinaţie între obiective
economice, sociale şi de mediu dintr-
o perspectivă europeană
• Direcţii majore în societate şi
implicaţiile lor
• Europa în lume (comerţ, migrare,
sărăcie, criminalitate, conflict şi
rezoluţie)

Buget: 610 milioane € (2007 -
2013)
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Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

• Cetăţeanul în Uniunea Europeană
• Indicatori socio-economici şi
ştiinţifici
• Activităţi de prevedere (implicaţiile
viitoare ale gradului de cunoştinţă
global, migrare, îmbătrânire, risc şi
domeniile de emergenţă în cercetare
şi ştiinţă)

Spaţiu Activităţile de cercetare în perioada
desfăşurării PC7 vor fi alese din
următoarele domenii:
• Cercetarea din spaţiul în serviciul
societăţii europene
• Explorarea spaţiului
• Cercetarea şi Dezvoltarea
Tehnologică pentru o infrastructură
Spaţială mai puternică

Buget: 1.4 miliarde de €
(2007 - 2013)

Securitate Securitatea în cadrul PC7 va aborda
următoarele zone:
• Securitatea cetăţenilor
• Securitatea infrastructurilor şi
utilităţilor
• Supraveghere inteligentă şi
securitatea graniţelor
• Restaurarea securităţii în caz de
criză
• Integrarea sistemelor de securitate,
interconectivitate şi interoperabilitate
• Securitate şi societate
• Structurarea şi coordonarea
cercetării de securitate

Buget: 1.3 miliarde de €
(2007 - 2013)

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

Programul “Idei”
găzduieşte toate

• Bursele CEC pentru
Cercetători Independenţi
Începători (Burse CEC
pentru începători).

• Bursele CEC pentru
Cercetători Avansaţi (Burse
CEC pentru avansaţi).

Buget: 7.4 miliarde de €

www.ec.europa


13

Program
Titlu şi obiectiv

Axa prioritară Domeniul de intervenţie Operaţiuni Valoare grant (Euro) Solicitanţi eligibili

activităţile ce vor
fi implementate
de către Consiliul
European de
Cercetare
(CEC).
PROGRAMUL
Oameni -
www.ec.europa.
eu/research
OAMENI

OAMENI: Instruirea şi
dezvoltarea carierelor
cercetătorilor

• Instruirea iniţială a cercetătorilor va
fi oferită prin reţelele Marie Curie
 • Instruire pe viaţă şi dezvoltarea
carierei prin burse individuale şi
programe de cofinanţare la nivel
internaţional, naţional şi regional
• 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

Buget: 4.7 miliarde de €
(2007 - 2013)

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

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.

Buget: 1.8 miliarde de €
(2007 - 2013)

Întreprinderi Mici şi Mijlocii
(IMM-uri)

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

PC7 propune acţiuni de sporire a
participării IMM-urilor în activitatea
de cercetare ştiinţifică şi oferă măsuri
ce vor facilita accesul acestora la
rezultatele cercetării. Alte avantaje
pentru IMM-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.

Buget: 1.3 miliarde de €
(2007 - 2013)
Regulamentele propuse
pentru participarea la PC7
specifică 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. Mai mult, principiul
actual de „responsabilitate

www.ec.europa
www.ec.europa
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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.

financiară colectivă” este
înlocuit în propunerea
pentru PC7 cu un fond de
garanţie care va acoperi
riscurile financiare ale
participanţilor problematici.

REGIUNI DE CUNOAŞTERE 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.

Buget: 126 milioane € (2007 -
2013)

Potenţial de Cercetare în
Zonele de Convergenţă

Schimburi de personal de cercetare
la nivel transnaţional, în ambele
sensuri, între organizaţiile selectate
în zonele de convergenţă
• 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 şi
conferinţe pentru a facilita transferul
de cunoştinţe;
• „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

Buget: 370 milioane € (2007 -
2013)
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calităţii cercetării şi al infrastructurilor
de cercetare.

Ştiinţa în Societate 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 va consolida rolul
cercetării în universităţi şi
angajamentul lor în provocările
globalizării.

Buget: 280 milioane € (2007 -
2013)

Sprijin pentru Dezvoltarea
Coerentă a Politicilor de
Cercetare

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

Buget: 70 milioane €  (2007-
2013)

Cooperare Internaţională • 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 diferite
sectoare ca de exemplu sănătate,
agricultură, pescuit şi mediu

Buget: 185 milioane €  (2007
- 2013)

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

• Cercetarea energiei de
fuziune

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

www.ec.europa
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Fuziunii Nucleare (=DEMO)
• Fisiunea nucleară şi
protecţia împotriva
radiaţiilor

- Gestionarea deşeurilor radioactive
- Sistemele reactorului
- Protecţia împotriva radiaţiilor
- Infrastructurile
- Resursele umane, mobilitatea şi
instruirea


