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PROGRAM: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020) 

CERERE: CLUSTERE ORIENTATE SPRE INTERNAŢIONALIZARE 

REFERINȚĂ: COS-CLUSINT-2020-3-01 
DOMENII: cooperare şi networking, IMM-uri, strategii, economie, industrii emergente, etc. 

 

BUGET  DATA LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA APLICAṬIEI 
CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
7.500.000 € 

până la 90% din totalul 
costurilor eligibile; 

 

 
2 decembrie 2020  

(orele 17:00 la Bruxelles) 
 

 
orice entitate publică sau privată 
înregistrată legal şi cu personalitate 
juridică, ONG-uri şi organizaţii non-profit, 
clustere şi asociaţii de clustere, reţele de 
afaceri, etc.  

 
state membre ale UE, alte 
țări participante la programul 
COSME (lista actualizată 
aici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Într-o lume globalizată, pentru a prospera, IMM-urile trebuie să profite de noile oportunități de 
piață create pe piețele internaționale și, de asemenea, trebuie să facă față concurenței în 
creștere provenind de la companii situate în țări terțe. Activitățile internaționale le 
consolidează creșterea, sporesc competitivitatea și susțin sustenabilitatea pe termen lung. 
Criza economică datorată recentei pandemii COVID-19 a creat perturbări importante pe 
piețele globale prin întreruperi ale călătoriilor și transporturilor, reconfigurarea cererii 
consumatorilor și disiparea lanțurilor de aprovizionare. 
 
Pentru a debloca oportunități pozitive și răspunsul la cele mai recente provocări de pe piețele 
globale, IMM-urile trebuie să își consolideze eforturile pentru a-și păstra activitățile 
internaționale existente, pentru a intra pe noi piețe generând vânzări crescute, pentru a-și 
face poziția în lanțurile valorice internaționale mai rezistentă și pentru a găsi partenerii 
potriviți pentru a dezvolta și produce produse și servicii competitive la nivel global. Acest 
lucru necesită forme noi și strategice de cooperare internațională, care sunt adesea dificil de 
gestionat individual de către IMM-uri singure. 

 
Clusterele pot ajuta IMM-urile acționând ca „trambuline” pentru crearea accesului la lanțurile 
valorice globale, consolidându-le rezistența pe piețele globale și dezvoltând parteneriate 
strategice pe termen lung. IMM-urile beneficiază de servicii specializate de sprijinire a 
afacerilor ale organizațiilor cluster, cum ar fi organizarea de vizite de studiu internaționale, 
parteneriate și misiuni de „matchmaking”. Aceste servicii permit IMM-urilor să găsească 
parteneri internaționali pentru cercetare și prototipare, precum și să aducă produse și servicii 
pe piețe noi. Astfel, organizațiile de tip cluster pot sprijini IMM-urile să identifice oportunități 
de creștere la nivel mondial, să își sporească excelența, capacitatea de inovare și 
competitivitatea lor globală. 

 
Această acțiune intenționează să contribuie la punerea în aplicare a „Noii strategii industriale 
a Comisiei Europene pentru Europa” și a „Strategiei IMM-urilor pentru o Europă durabilă și 
digitală”, ambele fiind publicate în martie 2020. Această cerere de propuneri se bazează pe 
edițiile de succes din trecut ale programului „Clusters Go International” care au condus la 

 
Informații suplimentare: 
 
- Aplicația trebuie depusă 
electronic prin Portalul CE 
„Funding and tender 
opportunities” (detalii la sursa de 
informare). 
 
- Solicitanții eligibili pot face parte 
din maximum un consorțiu pentru 
fiecare componentă. 
 
- Parteneriatul de proiect trebuie 
să fie format din minimum 3 
parteneri care provin din țări 
participante la programul COSME 
sau state membre, detalii în textul 
cererii.  

 
- Fiecare membru al 
parteneriatului trebuie să fie 
înregistrat (sau să fi depus o 
cerere de înregistrare) pe 
Platforma europeană de 
colaborare pentru clustere (ECCP, 
acronim în engleză). 
 
- Informații detaliate despre 
Platforma europeană de 
colaborare a clusterelor 
 
- Perioada estimativă pentru 

Context general şi Obiective: 

http://www.uncjr.ro/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://www.clustercollaboration.eu/
https://www.clustercollaboration.eu/
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înființarea „Parteneriatului Strategic European pentru Clustere – orientare spre 
internaţionalizare” („European Strategic Cluster Partnerships-Going International”- ESCP-4i), 
care a lucrat pentru a dezvolta și implementa o strategie comună de internaționalizare în 
beneficiul IMM-urilor lor. 
 
Ediția 2016-2017 a acțiunii „Clusters Go International” a sprijinit înființarea a până la 26 de 
parteneriate (ESCP-4i), incluzând 15 proiecte cofinanțate care adună aproximativ 150 de 
organizații de cluster din 23 de țări europene și care au atins mai mult de 17.000 de IMM-uri 
din toată Europa . Parteneriatele sunt active în diverse domenii industriale și intersectoriale, 
inclusiv sănătate, aerospațial, mobilitate și logistică, agroalimentar, energie, domeniul marin 
și de mediu, ambalaje, materiale și fotonică, TIC, construcții și sport. Parteneriatele vizează 
cooperarea economică cu țări terțe, dintre care principalele includ Brazilia, Canada, China, 
India, Japonia, Mexic și SUA. 
 
A doua ediție a acțiunii (2018-2019) a sprijinit 25 de parteneriate (ESCP-4i) prin cofinanțarea 
proiectelor în domeniile tehnologiilor cu dublă utilizare, agroalimentare și ambalare, energie 
și mediu, oraș inteligent, mobilitate și transport, TIC, IoT (Internetul obiectelor) și micro-
electronică, aplicații spațiale, sănătate, cosmetice și biotehnologii, textile și construcții. 
Aceste proiecte au vizat cooperarea economică cu țări terțe, dintre care principalele includ 
SUA, Canada, China, Japonia, India, Australia, Africa de Sud, Chile și Emiratele Arabe 
Unite. Parteneriatele ESCP-4i din a doua generație au reunit peste 130 de organizații din 25 
de țări europene, reprezentând peste 18 500 de IMM-uri din întreaga Europă. 
 
A treia ediție a acțiunii (2020-2021) sprijină 24 de parteneriate într-o gamă largă de sectoare, 
cum ar fi tehnologia curată, mobilitatea inteligentă, sănătatea, energia inteligentă, 
observarea pământului, orașele inteligente, electronice, agroalimentare, economia datelor, 
cosmetice, textile și ospitalitate. Cele mai populare țări vizate sunt SUA, Canada, Japonia, 
Coreea de Sud, India, Emiratele Arabe Unite, Mexic, China, Africa de Sud și Israel. 

 
Obiectivul principal al acțiunii este de a intensifica colaborarea dintre business și clustere în 
țările europene și, de asemenea, peste granițele sectoriale, în vederea sprijinirii creării unui 
„Parteneriat Strategic European pentru Clustere” (European  Strategic  Cluster  
Partnerships), care să dirijeze cooperarea internațională în domenii de interes strategic față 
de țări terțe dincolo de Europa. 
 

 
 
 

Această cerere de propuneri vizează acțiuni în două direcții: 
- Componenta A va sprijini înființarea „Parteneriatului European Strategic Cluster” - Going 
International (ESCP-4i) deschis unei game largi de sectoare industriale europene și lanțuri 
valorice, cu excepția celor vizate în Componenta B. 
- Componenta B va sprijini prima punere în aplicare, testarea și dezvoltarea în continuare a 
până la două „parteneriate strategice” (ESCP-4is) în sectorul apărării și securității (tehnologii 
cu dublă utilizare). 
 
 

 
    
 Pagina oficiala a cererii de propuneri de proiecte: 

demararea acțiunilor ar fi mai 
2021. 
 
- Aplicațiile pot fi depuse în 
oricare limbă oficială a UE. 
 
- Toți solicitanții vor trebui să 
identifice cel puțin două țări țintă 
pentru activitățile lor. Aceștia sunt 
încurajați să aibă cel mult cinci țări 
țintă pentru a putea îndeplini 
obiectivele prezentate în acest 
apel. 
 
- EASME se aşteaptă să 
cofinanţeze 14 de proiecte, 12 
pentru componenta A şi 2 pentru 
componenta B.  
 
- Durata proiectului pentru 
Componenta A trebuie să fie între 
30 și 36 de luni. Durata proiectului 
pentru Componenta B ar trebui să 
fie între 18 și 24 de luni. 
 

Surse de informare: 

Componente: 

http://www.uncjr.ro/
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   https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals  
 

 
 
 

Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles – EASME 
 

Întrebările referitoare la această cerere de proiecte pot fi adresate la adresa de email 
următoare (vor primi răspunsuri întrebările trimise cu maximum 7 zile înaintea termenului-
limită pentru depunerea aplicaṭiilor):  
EASME-COSME-CLUSTER-GO-INTERNATIONAL@ec.europa.eu  
 

 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals
mailto:EASME-COSME-CLUSTER-GO-INTERNATIONAL@ec.europa.eu

