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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2019 – „SOLUȚII INTELIGENTE ȘI DURABILE CA SĂ ÎMBĂTRÂNIM BINE″
Program: ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL) – PROGRAM DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ ȘI
ASISTATĂ

Referinta: AAL 2019
Domenii: cercetare, inovare, noi tehnologii, schimbări demografice, economia argintie/silver economy
BUGET ESTIMAT
27.725.400 €
contribuție CE prevăzută:
12.815.400 €, restul reprezintă
contribuții ale statelor
participante la program.
Ratele de cofinanțare sunt
stabilite de fiecare stat
participant

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIEI

24 mai 2019
(ora 17:00 la Bruxelles)

Obiectiv general al programului :

BENEFICIARI
România: (fiecare stat participant
își definește tipul de parteneri
eligibili): întreprinderi (în special
IMM-uri), instituții sociale, de
sănătate și îngrijire, sectorul TIC,
centre de cercetare și universițăți,
asociații, entități publice, etc.

ELIGIBILITATE
ŢĂRI/REGIUNI
state membre ale UE,
Canada, Elveția,
Norvegia (detalii în textul
oficial al cererii)

Informații suplimentare:

Programul AAL este o inițiativă de finanțare comună a statelor partenere ale Asociației  Cei care doresc să
AAL, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în temeiul articolului 185 din Tratatul depună o propunere de
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
proiect, sunt rugați să
Din 2008, programul AAL a finanțat peste 220 de proiecte tematice în 11 apeluri la consulte pagina
propuneri de proiecte. Cererile de propuneri AAL oferă un mecanism de finanțare orientat proiectelor deja
pentru dezvoltarea de soluții bazate pe TIC ca răspuns la provocările individuale și ale finanțate:
societăṭii, ca factori de stimulare a inovării și creșterii economice.
http://www.aaleurope.eu/projects/
Programul AAL este complementar finanțărilor „Orizont 2020” care privesc îmbătrânirea
activă și sănătoasă/componenta „Schimbări societale” (SC1) și Programul de lucru 2018-  Pentru proiectele de
2020 privind tehnologiile de comunicare și informare.
colaborare mici, sunt
prevăzute 6-9 luni de
Scopul programului este acela de a crește independența persoanelor în vârstă pentru a le implementare și
permite să trăiască mai mult timp la domiciliu, autonome și cu demnitate. Este vorba maximum 300.000€.
despre creșterea calităṭii vieții prin intermediul instrumentelor TIC și a serviciilor la distanță.
Îmbătrânirea populației nu este doar o provocare problemă pentru societate, ci oferă și  Pentru proiectele de
oportunități pentru inovare în sistemele de îngrijire a sănătății, industrie și economie.
colaborare sunt
prevăzute 18-36 de luni
Proiectele selectate vor beneficia de finanțare prin agențiile naționale desemnate de de implementare și un
statele participante și Comisia Europeană. Inițiativa AAL are 22 de țări membre, iar buget maxim de
parteneriatele pentru a construi proiecte se pot realiza doar între părțile interesate din țările 2.500.000€.
participante.
 Consorțiul participant
trebuie să fie compus:
Obiective specifice și tipuri de proiecte:
din cel puţin 3 organizații
independente eligibile
2 tipuri de proiecte pot primi finanțare prin cererea 2019:
(persoane juridice) din
1. Proiecte de colaborare;
cel puțin 3 state
partenere diferite din
2. Proiecte mici de colaborare - ATENṬIE LA ELIGIBILITATE: ROMÂNIA ESTE ELIGIBILĂ
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Scopul acestei cereri pentru propuneri de proiecte este de a sprijini iniṭiativele de
colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare orientate clar spre piață și cu
valoare adăugată pentru diferitele tipuri de utilizatori finali. Din ce în ce mai mult, utilizatorii
finali cer soluții bine integrate, care sunt în mod intuitiv utile, personalizate și iau în
considerare întreaga durata de viață.
Proiectele mici de colaborare oferă posibilitatea cercetătorilor români de a participa la
efortul comun european de dezvoltare a economiei destinate cerinţelor specifice populaţiei
cu vârsta peste 50 ani, ceea ce a fost denumit Silver Economy.
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii și ghidul beneficiarului:
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
consultați TAALXONOMY - Categorii de produse și servicii AAL
Prezentările de la Ziua de informare 2019 pentru AAL:
http://www.aal-europe.eu/replay-the-info-day-2019/
Alte informații specifice României:
https://uefiscdi.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Instituție responsabilă pentru România/Punctul Naṭional de Contact:
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invăṭământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Str. Mendeleev, 21-25
București
Punctul Național de Contact are un rol foarte important în gestionarea finanțărilor AAL și
stabilirea criterilor naționale de eligibilitate. Potențialii parteneri sunt sfătuiți să solicite
informații detaliate înainte de depunerea aplicației.
Persoana de contact pentru România, menționată oficial pe pagina AAL:
Ramona Simionescu
Email general privind cererea în ansamblu: call@aal-europe.eu

cadrul Programului AAL.
 Consorțiul trebuie să
includă cel puțin un
partener de afaceri
eligibil, cel puțin o IMM
care poate fi considerată
partenerul de afaceri și
cel puțin un utilizator
final eligibil.
 Engleza este limba
folosită pentru
depunerea aplicațiilor
(doar online).
 Pentru cererea 2019,
România s-a angajat cu
un buget de 1.000.000
€.

