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BUGET TOTAL TERMEN-LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA APLICAȚIILOR 
CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - 

ȚĂRI/REGIUNI 

  
 18.700.000€;  
cofinanțare între 500.000-
700.000 € și până la 80% din 
totalul costurilor eligibile, 
respectiv 65% pentru tema 
economiei albastre 
 

 
31 ianuarie 2019  

(ora 17:00 la Bruxelles) 
 

  
entități publice și private: autorități publice 
locale, regionale și naționale, universități, 
licee/școli profesionale, camere de comerț, 
companii, fundații, instituții de formare, 
clustere maritime, centre de cercetare, 
parteneri sociali, ONG, asociații, centre de 
orientare profesională, etc.   

 
- statele membre ale UE  
- pentru activitățile 
legate de Sinergia Mării 
Negre sunt eligibile și: 
Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia, Moldova, 
Rusia, Turcia și Ucraina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Apelul se concentrează pe 3 subiecte/tematici: „Laboratoare albastre – soluții inovatoare pentru 
provocările maritime″ (Tema 1), „Cariere albastre în Europa” (Tema 2) și „Economia albastră – să 
investim în inovare” (Tema 3). 
 
Prezenta cerere de propuneri urmărește să accelereze dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii 
maritime a UE și dezvoltarea durabilă a economiei albastre în Europa. Acest obiectiv general este 
împărțit în obiective specifice descrise în fiecare dintre cele 3 tematici care fac parte din această 
cerere de propuneri.  
 

1. Laboratoare albastre – soluții inovatoare pentru provocările maritime – 5.000.000€ 
Această tematică vizează promovarea laboratoarelor inovatoare ("laboratoarele albastre") pentru a 
pilota noi soluții viabile din punct de vedere economic, abordând provocările și oportunitățile maritime 
și marine selectate. Obiectivul acestei acțiuni este sprijinirea tinerilor oameni de știință susținuți de 
cercetători cu experiență, industrie și actori locali, pentru a coopera și a dezvolta tehnologii 
inovatoare, produse și servicii in sprijinul unei economii albastre durabile, conservând resursele 
marine și ecosistemele. 
Pentru a asigura valoarea adăugată a activităților sprijinite de UE, dezvoltarea de soluții trebuie să fie 
adaptată la problemele sau nevoile specifice ale unuia sau mai multor bazine marine sau bazinelor 
submarine care înconjoară coastele UE, spre exemplu Bazinul Mării Negre.  
 

2. Cariere albastre în Europa – 5.000.000€ 
Acestă tematică promovează abordări inovatoare pentru consolidarea cooperării dintre industrie și 
educație pentru a reduce decalajul dintre ofertă și cererea de competențe. Alegerea sectorului și 
acțiunilor solicitantului trebuie să se bazeze pe o analiză a nevoilor pieței muncii și a industriei, 
inclusiv la nivel transfrontalier. Pentru a se asigura că activitățile sprijinite țin seama în mod 
corespunzător de nevoile identificate în mod clar, proiectele ar trebui să reunească părțile interesate 
din partea furnizorilor din industrie, educație și formare (atât la nivel superior, cât și profesional). În 
plus, proiectele ar trebui să sporească vizibilitatea și atractivitatea diferitelor oportunități de carieră în 
economia albastră, în special pentru tineri. 

 
Informații suplimentare: 
 
- Startul acțiunilor 
proiectelor: 1 noiembrie 
2019. 
 
- Cererile (inclusiv 
anexele și documentele 
justificative) trebuie 
depuse folosind 
formularele furnizate în 
cadrul Sistemului de 
transmitere electronică 
(nu documentele 
disponibile pe pagina 
cererii - acestea sunt 
doar pentru informare). 
Detalii în cerere. 
 
- Aplicațiile pot fi depuse 
în oricare limbă oficială a 
UE, dar se preferă 
engleza pentru 
accelerarea evaluării. 
 
- Perioada de 
implementare trebuie să 
se încadreze între 24 și 
36 de luni. 
 
- O listă a proiectelor 
cofinanțate anterior prin 

PROGRAM: FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ṢI AFACERI MARITIME (FEPAM) 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: „ECONOMIA ALBASTRĂ″ 

REFERINȚĂ: EMFF-BlueEconomy-2018 
DOMENII: dezvoltare locală, ocupare, formare și educație, industrie, inovare, etc. 

Tematici și obiective:  

http://www.uncjr.ro/
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3. Economia albastră – să investim în inovare – 8.500.000€ 
Tematica vizează sprijinirea proiectelor demonstrative bazate pe tehnologii inovatoare de 
testare/implementare/extindere a noilor aplicații industriale sau de servicii și soluții pentru economia 
albastră. 
 
 
 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-call-187-million-available-funding  
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/calls/emff-
blueeconomy-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EMFF-BlueEconomy-2018/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  
 
 
 
 
Agenția Executivă pentru IMM-uri – EASME  
Bruxelles 
Adresă de contact pentru detalii și întrebări: EASME-EMFFcalls@ec.europa.eu 
 

FEAMP se regăsește pe 
website-ul agenției 
EASME. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Surse de informare şi documentaṭie: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-call-187-million-available-funding
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/calls/emff-blueeconomy-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EMFF-BlueEconomy-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/calls/emff-blueeconomy-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EMFF-BlueEconomy-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/calls/emff-blueeconomy-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EMFF-BlueEconomy-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/calls/emff-blueeconomy-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EMFF-BlueEconomy-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:EASME-EMFFcalls@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/emff-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/emff-projects

