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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017 – ”PACHETE AAL / SOLUȚII INTEGRATE
FURNIZAREA DE SOLUȚII INTEGRATE BAZATE PE TIC PENTRU A SPRIJINI VIAȚA ACTIVĂ, SĂNĂTOASĂ ȘI INDEPENDENTĂ A
PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ"
Program: ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL) – PROGRAM DE CERCETARE ṢI DEZVOLTARE PENTRU O VIAṬĂ ACTIVĂ ṢI
ASISTATĂ

Referinta: AAL 2017
Domenii: cercetare, inovare, noi tehnologii, schimbări demografice, economia argintie/silver economy
Buget estimat
26.304.496 €
CE contribuie cu până la 11,9
milioane €, restul reprezintă
contribuṭii ale statelor participante
la program. Ratele de cofinanṭare
sunt stabilite de fiecare stat
participant.

data de
depunere
24 mai 2017
(ora 17:00 la
Bruxelles)

Beneficiari

eligibilitate Ţări/Regiuni

România: (fiecare stat participant îṣi
defineṣte tipul de parteneri eligibili):
întreprinderi (în special IMM-uri),
instituṭii sociale, de sănătate ṣi îngrijire,
sectorul TIC, centre de cercetare ṣi
universiṭăṭi, asociaṭii, autorităṭi publice.

Austria, Belgia, Cipru,
Ungaria, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda,
Norvegia, Polonia,
Portugalia, România,
Slovenia, Spania, Canada
ṣi Elveṭia

Obiectiv general al programului :
Scopul programului este acela de a crește independența persoanelor în vârstă pentru a
le permite să trăiască mai mult timp la domiciliu. Este vorba despre creșterea calităṭii
vieții prin intermediul instrumentelor TIC și servicii la distanță care să le permită să-ṣi
păstreze independența, autonomia și demnitatea.
Îmbătrânirea populației nu este doar o provocare problemă pentru societate, ci oferă și
oportunități pentru inovare în sistemele de îngrijire a sănătății, industrie și economie.
Prin intermediul cererii deschise a programului AAL se urmărește finanțarea proiectelor
care propun soluții de dezvoltare a unor modele sustenabile de îngrijire a populației în
curs de îmbătrânire.
Proiectele selectate vor beneficia de finanțare prin agențiile naționale desemnate de
statele participante și Comisia Europeană. Inițiativa AAL are 22 de țări membre, iar
parteneriatele pentru a construi proiecte se pot realiza doar între părțile interesate din
țările participante.
Obiective specifice:
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.
Cererile anterioare AAL au demonstrat rezultate impresionante, culminând cu soluții
eficiente și practice. Cu toate acestea, multe soluții care se referă doar la o necesitate
specifică în viața de zi cu zi nu au fost încă integrate și evaluate suficient.
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.

Informații suplimentare:
 250.000€ maximum din
bugetul public, dacă
partenerul român este lider
de proiect, ṣi 200.000€,
dacă este participant la
proiect;
 Consorṭiul participant
trebuie să fie compus din
cel puţin 3 organizaṭii
independente eligibile
(persoane juridice) din cel
puṭin 3 state
partenere diferite din cadrul
Programului AAL;
 Consorṭiul trebuie să
includă cel puṭin un partener
de afaceri eligibil, cel puṭin o
IMM, care poate fi
partenerul de afaceri, ṣi cel
puṭin un utilizator final
eligibil.
 Dimensiunea
consorṭiului: 3 -10 parteneri,
iar durata proiectului: 18 36 de luni.
 Engleza este limba
folosită pentru depunerea
aplicaṭiilor (doar online).
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2 priorităṭi sunt prevăzute pentru cererea 2017:
1) Provocarea dată de dezvoltarea unor pachete care integrează diferite soluții
ce se adresează nevoilor și dorinṭelor utilizatorilor finali și adaugă valoare
vieții lor;
2) Provocarea legată de testarea și evaluarea aprofundate privind pachetele în
scopul de a oferi rezultate semnificative.
Sursă de informare şi documentație:
textul oficial al cererii ṣi ghidul beneficiarului:
http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
INFO DAY : Bruxelles, 7 martie 2017
Instituție responsabilă pentru România/Punctul Naṭional de Contact:
Unitatea Executivă pentru Finanṭarea Invăṭământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării ṣi Inovării (UEFISCDI)
Str. Mendeleev, 21-25
Bucureṣti
Programul Naṭional pentru Cercetare-Dezvoltare ṣi Inovare 2015-2020 (PNCDI III)
Persoane de contact:
Dna Ramona SIMIONESCU
Tel.: +40 21 302 38 81 / +40 21 302 38 88; Fax: +40 21 311 59 92
Căutare de parteneri pentru consorṭii AAL: http://ps.aal-europe.eu

 Punctul Naṭional de
Contact are un rol foarte
important în gestionarea
finanṭărilor AAL ṣi stabilirea
criterilor
naṭionale
de
eligibilitate.
Potenṭialii
parteneri sunt sfătuiṭi să
solicite informaṭii detaliate
înainte
de
depunerea
aplicaṭiei.
 Pentru cererea 2017,
România s-a angajat cu un
buget de 1.000.000 €.
 Proiectele AAL trebuie
să propună un plan de
afaceri viabil și solid ṣi să
comercializeze rezultatele
obṭinute 2 ani după
finalizarea proiectului.
 Bugetul indicativ pentru
un proiect este de 5 mil. €,
contribuṭia AAL fiind de
maximum 2,5 mil €.

