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Parteneriatele europene – Principiul

Pentru a obține cel mai mare impact posibil al finanțării acordate de

Uniune și cea mai eficientă contribuție la obiectivele de politică și

angajamentele Uniunii, ar trebui să fie posibil ca Uniunea să încheie

parteneriate europene cu parteneri din sectorul privat și/sau public.

Printre parteneri se numără mediul de afaceri, IMM-urile, universitățile,

organizațiile de cercetare, părțile interesate din domeniul C&I,

organismele cu misiune de serviciu public la nivel local, regional,

național sau internațional sau organizațiile societății civile, inclusiv

fundații și ONG-uri care susțin și/sau desfășoară activități de C&I, cu

condiția ca impacturile dorite să poată fi obținute mai eficient prin

intermediul unui parteneriat decât exclusiv de către Uniune.



Parteneriatele Europene – sinergii

Ar trebui să fie posibil ca, în funcție de decizia statului membru,

contribuțiile din programele cofinanțate prin Fondul european de

dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european Plus (FSE+),

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și Fondul

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) să fie considerate

drept contribuție a statului membru participant la parteneriate europene

în cadrul Orizont Europa. Totuși, respectiva posibilitate nu ar trebui să

aducă atingere necesității de a respecta toate dispozițiile aplicabile

respectivelor contribuții (regulamentele specifice fiecărui fond).



O nouă abordare a parteneriatelor europene

Noua generație de parteneriate sunt orientate pe obiective și au ambiții 

mai mari în a sprijini obiectivele politice ale UE.

• Orientare strategică

• Un toolbox și o arhitectură 

simplificată

• Un set de criterii comune pe tot ciclul 

de viață (Regulament HE, art. 10 și 

Anexa III)

Caracteristici cheie



CO-PROGRAMATE

Bazate pe MoU sau 

aranjamente contractuale; 

implementate independent 

de către parteneri și de 

Orizont Europa.

CO-FINANȚATE

Bazate pe un program 

comun agreat și 

implementat de parteneri; 

partenerii se angajează să 

contribuie financiar și în 

natură.

INSTITUȚIONALIZATE

Bazate pe o colaborare pe 

termen lung, necesită un 

mare grad de integrare și sunt 

bazate pe Art 185/187 of 

TFEU și actele legale ale EIT 

pentru perioada 2021-2027.



Parteneriatele Europene Coprogramate

- Diviziunea muncii -

 Acțiuni curente relevante: Contractual Public-Private-Partnerships (cPPP)

 Forma legală: MoU (semnat între reprezentanții partenerilor și Comisie)

Implementare:

 Bugetul Uniunii este implementat prin Orizont Europa.

 Partenerii au responsabilitatea implementării contribuțiilor lor.

 Activitățile și contribuțiile sunt convenite în Planul de lucru anual.

 Comisia Europeană: lansează apeluri cu topici și acțiuni corespunzătoare (R&I, 

Innovation actions, CSA, premii etc ….)

 Partnerii: lansează propriile lor activități și investiții.

 Asocierea partenerilor oferă un back-office cu funcționalități importante.

 Contribuția UE pentru cele 12 parteneriate coprogramate este estimată la 8.4 

miliarde EUR.



Parteneriatele Europene Cofinanțate
- Program integrat cu implementare distribuită -

 Acțiuni curente relevante: European Joint Programme și ERA-NET Cofund.

 Forma legală: Acord de Grant (programme co-fund action) semnat între un 
consorțiu de beneficiari și Comisia Europeană.

 Implementare: Statele Membre concep un program comun ce va fi implementat 
sub responsabilitatea lor. Programul reunește finanțarea națională cu cea 
europeană.

 Rata de finanțare a Comisiei: max. 30% (în cazuri justificate: max. 50%).

 Apelurile și evaluările sunt gestionate centralizat, iar beneficiarii din proiectele 
selectate sunt finanțați din fondurile naționale pe baza unor reguli comune agreate 
de consorțiu.

 Important să fie definit ex-ante:

 Tipurile de parteneri pentru a forma consorțiile;

 Stakeholders care pot oferi input (ex.: topici de interes)  rolul ministerelor!

 Stakeholders și grupuri țintă care să participe la apeluri.

 Contribuția UE estimată pentru 16 parteneriate cofinanțate: EUR 2.2 billion



Parteneriatele Europene Instituționalizate 
- Program integrat cu implementare centralizată -

 Baza legală: Art. 185 și Art. 187 din TFEU – necesită:

 Pregătirea și adoptarea propunerii Comisiei (inclusiv ex-ante impact assessment)

 Decizia Parlamentului European și a Consiliului (Art. 185) / Regulament Counsiliu (Art 
187, EIT).

 Implementare prin structuri dedicate create în acest scop.

 Se aplică regulile de participare din Orizont Europa.

 Dispozițiile specifice din Orizont Europa stabilesc cerințe mai ridicate, ex.:

 Implementat numai dacă alte forme de parteneriate nu pot atinge obiectivele și dacă 
sunt justificate de o perspectivă pe termen lung și un grad ridicat de integrare;

 Managementul centralizat al tuturor contribuțiilor financiare (cu excepțIa unor cazuri 
bine justificate).

 Inițiativele Art. 185: Obligatorie participarea SM cu 40% la Program.

 Contribuția financiară a partenerilor, alții decât Uniunea este obligatorie.

 Contribuția UE așteptată: 10.8 miliarde EUR (A185/7)  + 2.6 miliarde EUR (EIT-KICs).



How to participate in European Partnerships?
Co-programmed Co-funded Article 185 Article 187

Format Partners

represented by one 

or more 

associations.

Consortium of partners coordinated 

by a legal entity of one of the MS.

A dedicated legal entity

that carries full

responsibility for the

Implementation. With 

Participating States. 

A dedicated legal entity 

(joint undertaking). 

Partners either 

represented by association 

or individual organisations

identified as members in 

the basic act.

New members In principle, new 

members can join 

at any time the 

association 

representing the 

Partners other than 

the Union.

Any ‘international’ funding body can

participate independent of the 

country (at the beginning included in 

the Grant Agreement; later can also

be included)

Default is: participation is

limited to MS and AC.

Third countries can

participate only

if there are dedicated

international agreements 

(listed in basic act).

Possible to add new

Associated members 

(same rights as founding 

members); 

or join the association that 

is representing partners.

Eligibility for 

participation

and funding

(calls)

FP rules apply, so 

fully open. 

Legal entities in countries that are 

not part of consortium are usually

excluded from receiving funding 

from the

calls

By default FP rules apply, 

unless derogations in the 

basic act or in the work

programme.

FP rules apply by default, 

so fully open. Exceptions 

can be foreseen in the 

work programme.

Project rules Horizon Europe 

funding rules apply 

by default. 

Joint calls are done according to HE 

rules for programme co-fund action.  

For the signed grants at national 

level, national rules and rates apply, 

unless otherwise agreed. 

Horizon Europe funding

rules apply by default, 

unless otherwise agreed

in the basic act.

Horizon Europe funding

rules apply by default, 

unless otherwise agreed in 

the basic act.



Digital

Health

InnoEnergy

Climate

Food

PILLAR II - Global challenges & European industrial competitiveness

Clean Hydrogen

Batteries

Built4People

Zero-emission road 
transport

Clean Energy Transition

Driving Urban Transitions

Zero-emission 
waterborne transport 

Europe’s Rail

Clean Aviation

Single European Sky 
ATM Research 3 

Connected and Automated 
Mobility (CCAM)

CLUSTER 5: Climate, Energy 

& Mobility

AI-Data-Robotics

Photonics

Global competitive space 
systems**

Made in Europe

Clean steel – low-carbon 
steelmaking

Processes4Planet

European Metrology 
(Art. 185)

Key Digital Technologies

Smart Networks & 
Services

High Performance 
Computing

CLUSTER 4: Digital, Industry 

& Space

Circular Bio-based Europe

Accelerating Farming 
Systems Transitions*

Agriculture of Data*

Rescuing Biodiversity to 
Safeguard Life on Earth

Climate Neutral, 
Sustainable & Productive 
Blue Economy

Safe & Sustainable Food 
System*

Animal Health & Welfare*

Water4All

CLUSTER 6: Food, 

Bioeconomy, Agriculture, …

Innovative SMEs

CROSS-PILLARS II AND III

European Open Science Cloud

CLUSTER 1: Health

One-Health Anti Microbial 
Resistance*

Chemicals risk 
assessment

ERA for Health

Transformation of health 
systems

Personalised Medicine*

Rare diseases*

Innovative Health Initiative

Global Health Partnership 

Pandemic Preparedness*
Co-funded or co-

programmed

PILLAR III - Innovative Europe

* Calls with opening dates in 2023-24

** Calls with opening dates not before 2022

Overview of 49 candidate European Partnerships

Raw Materials

Manufacturing

Cultural and Creative 

Industries

Urban Mobility

Institutionalised Partnerships (Art 185/7)

Co-Programmed

Co-Funded

Institutionaised partnerships / EIT KICs

EIT SUPPORT TO INNOVATION 

ECOSYSTEMS



Addendum

Articolul 185 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(TFUE) permite UE să participe la programe de cercetare întreprinse în

comun de mai multe țări ale UE. Aceasta include participarea la

structurile create pentru a executa programe naționale.

Articolul 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(TFUE) permite UE să înființeze întreprinderi comune sau orice altă

structură necesară pentru executarea eficientă a programelor de

cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație ale Uniunii.



Mulțumiri pentru atenție!

Pagina web a Comisiei Europene pentru Parteneriatele Europene: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-

partnerships-horizon-europe_en


