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PROGRAM: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: COFINANȚAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE ALE CONSORȚIILOR INOVATOARE
REFERINȚĂ: COS-PPI-2020-2-04
DOMENII: dezvoltare locală, gestiune publică, inovare, noi tehnologii, măsuri pentru IMM-uri, economie, etc.
BUGET

LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA APLICAṬIEI

CINE POATE SOLICITA
COFINANȚARE

5.000.000 €;
maximum 90% cofinanṭare pentru
colaborare, pregătirea achizițiilor
și activitățile de urmărire a licitației
publice
maximum 30% cofinanţare pentru
achiziționarea efectivă de soluții
inovatoare

19 ianuarie 2021 şi
8 iunie 2021
(ora 17:00 la Bruxelles)
Procesul de evaluare va aplica o
metodologie în două etape. În cadrul etapei
1 a evaluării, solicitanții vor trebui să prezinte
doar o „schiţă a propunerii”.

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

Context, obiective, activități:

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale
UE, ṭări non-UE
participante la
programul COSME

Informații suplimentare:

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) reprezintă coloana vertebrală a economiilor europene:
între 2013 și 2017, aproape 60% din crearea de valoare și două treimi din ocuparea forței de
muncă în UE erau atribuite IMM-urilor.
Achizițiile publice reprezintă aproximativ 14% din PIB-ul UE. Cu toate acestea, accesul la
achizițiile publice rămâne dificil pentru IMM-uri, cărora li se acordă doar 50% din valoarea
contractelor publice peste pragurile UE în materie de achiziții publice, o pondere aflată clar
sub puterea lor în economie.

- Doar primele șase propuneri

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.

- EASME se așteaptă să finanțeze
2 propuneri.

care vor avea succes în etapa 1
vor fi invitate în etapa 2.

- Data indicativă de demarare a
proiectului este prevăzută pentru
ianuarie 2022.

- Aplicația poate fi depusă în
oricare limbă oficială a UE.

- Aplicația trebuie depusă
electronic, informații pe pagina
Sectorul public poate juca un rol important în a ajuta companiile, în special IMM-urile, să oficială a cererii precizată la sursa
depășească un eșec de piață bine cunoscut: găsirea unui prim grup de clienți pentru de informare.
produsele și serviciile lor inovatoare. Inovația este constrânsă de o problemă de tipul „cine a
fost primul, oul sau găina”, prin care furnizorii așteaptă adesea până când există o cerere - Căutare de parteneri pe
demonstrată înainte de a dezvolta noi soluții, în timp ce potențialii cumpărători așteaptă să platforma Comisiei găzduită de
vadă un nou produs sau serviciu care se bucură de un anumit succes înainte de a risca să o platforma „Funding and tender
cumpere singuri. În cadrul sectorului public, responsabilitatea de a identifica și achiziționa opportunities”.
soluții inovatoare pentru a satisface nevoile specifice revine cumpărătorilor publici. În sensul
prezentului apel, cumpărătorii publici trebuie să fie înțeleşi ca entități (fără a se limita doar la - Asistenṭă tehnică: Enterprise
organismele publice) care acționează în numele organismelor publice pentru a procura soluții Europe Network expert.
inovatoare și/sau acționa ca autorități contractante pentru produsul și serviciile achiziționate.
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Obiective:
Această cerere de propuneri este menită să contribuie la obiectivul general de „consolidare a
competitivității și sustenabilităţii întreprinderilor/companiilor din Uniune, în special a IMMurilor”. În particular, se așteaptă ca această cerere de propuneri să contribuie la o creștere
semnificativă a proporției IMM-urilor care au acces la piața achizițiilor publice.

- Consorțiul proiectului trebuie să
fie format din minimum 2 parteneri
care provin din minimum 2 țări ale
UE/participante la COSME.
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.

Cererea are trei obiective principale:
- Primul obiectiv este de a încuraja cooperarea între cumpărătorii publici pentru a promova
utilizarea achizițiilor publice pentru a contribui la dezvoltarea de soluții inovatoare capabile să
le răspundă nevoilor.
- Al doilea obiectiv este creșterea impactului achizițiilor publice asupra inovației. Achizițiile - Proiectele se implementează pe
publice pot fi utilizate ca un instrument pentru a favoriza inovarea în domenii de interes o perioadă de minimum 36 luni și
public puternic, cum ar fi, de exemplu, energia curată/verde (contribuind la obiectivele maximum 48 de luni.
Acordului de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice) sau asistența medicală. La
rândul său, aceasta va încuraja companiile inovatoare din UE, în special IMM-urile, să
dezvolte noi soluții pentru a aborda provocările societale.
- Al treilea obiectiv este de a lega și stabili sinergii cu proiectele de cercetare și inovare
finanțate de UE, ori de câte ori este posibil. Acest lucru poate fi relevant în special prin
sinergiile cu alte proiecte finanțate de Comisie în ceea ce privește achizițiile de inovare.
Următoarele activități sunt obligatorii în cadrul acestei cereri de propuneri:
- Evaluarea nevoilor cumpărătorilor publici;
- Consultarea pieței;
- Angajarea pe piaţă în comun;
- Dezvoltarea capacității și coordonarea între cumpărătorii publici;
- Dezvoltarea specificațiilor;
- Pregătirea și implementarea procedurii de licitație;
- Comunicare privind realizările proiectelor.
Sursă de informare şi documentație:
Portalul Comisiei europene “Funding and tender opportunities”
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană prin EASME - Agenṭia Executivă pentru IMM-uri
Bruxelles
Contact pentru detalii privind această cerere: o EASME-COSME-PPI-2020@ec.europa.eu
Răspunsurile vor fi publicate pe pagina web următoare:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals

