
Parteneriatul european cofinanțat

”A climate neutral, sustainable and 

productive blue economy”

Iulia Mihail

Consilier Superior, Miniserul Educației și Cercetării

Director – ROSTeu (Romanian Office for Science and 

Technology to the European Union)

iulia.mihail@research.gov.ro



Parteneriatele europene cofinanțate

Să ne amintim:

”Program integrat cu implementare distribuită”

 Forma legală: Acord de Grant 

semnat între un consorțiu și Comisie.

 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%.

 Apelurile și evaluările sunt gestionate centralizat, iar beneficiarii 

din proiectele selectate sunt finanțați din fondurile naționale pe 

baza unor reguli comune agreate de consorțiu.

CO-FINANȚATE

Bazate pe un program 

comun agreat și 

implementat de parteneri; 

partenerii se angajează să 

contribuie financiar și în 

natură.



Stadiul actual

Denumire: Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP).

Cluster: Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture

and Environment.

Coordonator: Norvegia (prin Research Council of Norway și cu 

sprijinul Norway Ministry of Trade Industry and Fisheries – anunțat la 

21 aprilie 2021).

Consorțiu: în formare.

Durată: 2021 – 2027

Agendă Strategică: în curs de definitivare.

Plan anual de lucru: în curs de definitivare.

Primele apeluri: Acordul de grant are șanse să fie semnat în iunie și 

apelurile să fie lansate în a doua jumătate a anului 2021.



SRIA – Strategic Research and Innovation Agenda (1)

• SRIA reprezintă un cadru de linii directoare convenite la nivel înalt

(ministere, agenții de finanțare) pentru convenirea priorităților și 

conținutul tematic al parteneriatului, facilitând dezvoltarea Planurilor 

Anuale de lucru de către părțile parteneriatului (consorțiu).

• SRIA se axează pe structurarea și concentrarea agendei tematice. 

SRIA reflectă o parte din informațiile contextuale cu privire la 

justificarea parteneriatului, viziune și obiective, impacturi 

preconizate, colaborare și sinergii și modalități de punere în aplicare 

a proiectului Orizont Europa privind Parteneriatului pentru o

economie albastră durabilă (SBEP).



SRIA (2)

Justificarea parteneriatului pentru economia albastră durabilă - Europa este 

un continent maritim. În 2018, economia albastră a UE a angajat în mod direct 

aproape 5 milioane de oameni, generând o cifră de afaceri de peste 750 

miliarde EUR. OECD definește economia oceanului ca „suma activităților 

economice ale industriilor bazate pe ocean, împreună cu activele, bunurile și 

serviciile furnizate de ecosistemele marine”. Astfel, Parteneriatul va aborda 

aspecte legate de influența mediului și activităților de apă dulce și terestre 

asupra activității economiei albastre prin colaborări cu alte parteneriate 

relevante (de exemplu, Rescuing Biodiversity, Water4All, Driving Urban 

Transitions).

Viziunea parteneriatului pentru economia albastră durabilă este de a permite 

tranziția de la economia oceanică actuală, pe scară largă, nesustenabilă la o 

economie albastră regenerativă, care contribuie la restabilirea sănătății, 

rezistenței și productivității oceanului și, prin aceasta, serviciilor pe care le 

oferă oamenilor, prin a fi neutru din punct de vedere climatic, durabil și 

productiv.



SRIA (3)



SRIA (4)

Impacturi așteptate:

Impact asupra durabilității: mediu

Impact asupra durabilității: economie

Impact asupra durabilității: societate

Impact pentru cercetare și inovare: structuri, politici și practici de 

cooperare

Modalități de implementare

Implementarea prin apeluri cofinanțate de Comisie;

Implementarea activităților comune fără cofinanțare de la Comisie.



Pillar 1

A blue economy in 

harmony with nature

Pillar 2

Blue economy 

solutions towards 

climate neutrality 

Pillar 3

A thriving blue 

economy for the 

people

Pillar 4

Integrated and responsive ocean governance

KEY ENABLERS

Digitalisation

FAIR Data

Infrastructures

Ocean literacy

Social innovation

Sustainable finance

Human capacity

Structura 

tematică a 

pilonilor și 

elementele 

cheie de 

sprijin



Complementaritate cu alte 

parteneriate și intersecția  

oportunităților de 

colaborare – în roșu.



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


