SEE_INNOVA
Guvernanţă transnaţională inovativă pentru coordonarea regională a
factorilor-cheie în inovare din domeniul tehnologiior ambientale
inteligente necesare traiului independent al vârstnicilor

PACHET DE LUCRU 5

ACTIVITATEA 5.3 Voucher de Inovare
Furnizori de Servicii Inovative
Expresie de Interes
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EXPRESIE de INTERES

Expresie de Interes:
Subiect: Proiect SEE_INNOVA – Program SEE:
Activitatea 5.3 Voucher de Inovare/Exprimarea Interesului
pentru Furnizori de Servicii Inovative
Crearea unei liste transnaţionale de furnizori de servicii inovative
pentru implementarea
Voucherului de Inovare
în regiunile din Sud-Estul Europei

Proiectul SEE_INNOVA lansează Expresia de Interes cu scopul de a selecta furnizori de
servicii inovative pentru crearea unei liste transnaţionale de expertiză care va susţine
implementarea Voucherului de Inovare, ajutând cercetătorii în furnizarea de mici proiecte de
inovare.
Selectarea furnizorului de cunoştinţe va proceda întocmai cum este descris mai jos. Dacă
doriţi să participaţi la această Expresie de Interes, vă rugăm să trimiteţi mai departe Expesia
de Interes (pregătită în acord cu instrucţiunile din acest document) ataşată într-un e-mail
care să aibă subiectul:

Proiect SEE_INNOVA – Program SEE: Activitatea 5.3 Voucher de
Inovare/Expresie de Interes
pentru Furnizorii de Servicii Inovative
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Termen limită pentru primirea Expresiei de Interes: 30 aprilie 2014
La nivel mondial procentul populaţiei cu vârsta peste 60 de ani creşte mai rapid decât orice
alt segment de vârstă: schimbarea demografică reprezintă o provocare ce trebuie să fie
îndeplinită la nivel transnaţional, cu un impact puternic asupra serviciilor sociale şi de
sănătate şi pe piaţa muncii. Îmbâtrânirea este o parte din strategia de ansamblu a politicilor
de inovare şi a competitivităţii teritoriale şi se concentrează pe oportunităţi de a ajuta
oamenii în vârstă să traiască independent în propriile case mai mult timp, crescându-le
autonomia şi mobilitatea; asistenţa şi grija pentru activităţile lor zilnice şi îmbunătăţirea
accesului la produse ale tehnologiei de informare şi comunicare.
Astfel, SEE_INNOVA încurajează antreprenoriatul în rândul tinerilor, stimulându-le
creativitatea şi abilităţile prin acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile, care să
umple golul dintre ceea ce gândesc cercetătorii şi ceea ce cumpără vârstnicii. În contextul
SEE_INNOVA, inovarea se adresează traiului independent şi oportunităţilor relevante pentru
activităţi inter-regionale.
Obiectivul principal al lui SEE_INNOVA este de a dezvolta o abordare inovatoare de
guvernanţă multidisciplinară la nivel transnaţional pentru coordonarea regională a
factorilor-cheie din domeniul traiului independent al vârstnicilor, urmând modelul
QUADRUPLE HELIX, care extinde conceptul Triplu Helix la metodologia de inovare socială.
Cu scopul de a adăuga dimensiuni inovatoare noilor produse sau servicii destinate
vârstnicilor, de a furniza informaţii cu privire la noi materiale şi produse pentru îmbătrânirea
activă şi îmbunătăţirea acestui proces, de a oferi soluţii de cercetare care să rezolve aceste
probleme legate de îmbătrânirea activă, proiectul SEE_INNOVA va ajuta implementarea
proiectelor de inovare ale centrelor de cercetare şi universităţilor din regiunile partenerilor
SEE_INNOVA prin intermediul planului SEE_INNOVA Voucher de Inovare. Cercetătorii vor
avea ocazia să descopere mai multe modalităţi eficiente de dezvoltare a tehnologiilor
ambientale inteligente.
Obiectivul Voucherului de Inovare este de a crea legături între furnizorii de servicii inovative
şi centrele de cercetare şi universitare, care permit cercetătorilor să se concentreze asupra
proiectelor de inovare pe baza potrivirilor domeniului de activitate şi a nevoilor
utilizatorului final.
Punerea în aplicare a Voucherului de Inovare necesită accesul la abilităţi de către un furnizor
de servicii specifice.
Toţi furnizorii de servicii inovative din sectorul public şi privat (inclusiv universităţi şi
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colegii, organizaţii de cercetare, tehnologie şi consultanţă tehnică, specialişti IP sau
specialişti de proiectare care activează în categoriile de servicii/produse detaliate mai jos)
sunt invitaţi să trimită Expresia de Interes, pentru a se înregistra ca furnizor de servicii
inovative pe lista transnaţională a furnizorilor de servicii inovative SEE_INNOVA.
Dacă sunteţi un posibil furnizor de servicii inovative, completaţi profilul şi trimiteţi-ne
Expresia de Interes, în felul acesta deţinătorii de succes ai Voucherului de Inovare pot căuta
expertiza pe care o aveţi. Perioada pentru transmitere a Expresiei de Interes este de 3 luni
(din februarie 2014 până în aprilie 2014). Vă rugăm să aveţi în vedere că aderarea la lista
transnaţională de Transfer de Cunoştinţe SEE_INNOVA trebuie să se facă cât mai repede
posibil, asfel încât cercetătorii să vă cunoască experienţa înainte de a aplica.
Pentru a aplica, furnizorii de servicii inovative trebuie să ţină cont de următoarele dispoziţii:
1. Eligibilitatea furnizorului de Inovare:

o
o
o
o
o
o
o
o

O entitate înregistrată în una din zonele eligibile ale Programului SEE
Nu există limitare de angajaţi
Nu există limitare de venituri
Poate fi contractat în afaceri
Poate finaliza proiecte în 3 luni
Trebuie să aibă capacitatea de livrare
Trebuie să aibă competenţe şi expertiză adecvate
Poate fi aprobat de către un partener SEE_INNOVA

2. Lista activităţilor de bază şi a competenţelor pe care un furnizor de servicii inovative
trebuie să le aibă pentru a fi inclus pe lista Furnizorilor de Servicii Inovative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F inanţe
Control de gestiune
Organizare şi Resurse Umane
Marketing şi Vânzări
Operaţiuni şi Logistică
Procese de producţie
Dezvoltare de produse noi sau servicii
Audit de inovare sau de tehnologie
Testări/măsurări experimentale
Servicii juridice Proprietate intelectuală
Cercetare şi dezvoltare
Transfer de tehnologie
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•

Strategie şi modele de afaceri

3. Ariile de inovare şi expertiză în domeniul locuinţelor inteligente pentru vârstnici care
trebuie să fie deţinute de către un furnizor de servicii inovative (în locul sau în completarea
listei de deasupra), pentru a fi inclus în lista de Furnizori de Servicii Inovative:
CONFORT
Automatizarea casei (şi automatizarea clădirii)
•
•
•
•

Iluminat
Încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat
Umbrire
Telefoane inteligente, tablete, computere, televizoare etc.

Sisteme domotice
• Integratori de sisteme
• Senzori, controlere, dispozitive de comandă, căi de acces, interfeţe
• Reţele fixe şi wi-fi
• Acces la internet de la distanţă
• Medii inteligente
Roboţi de uz casnic
• Roboţi de interior
• Aspiratoare robotice
• Menaj
• Roboţi educativi şi de divertisment
• Roboţi de tuns iarba
• Curăţătoare automate pentru piscină
• Aparate de uz casnic
Mobilitate
• Dispozitive pentru urcatul scărilor şi altele asemănătoare
• Scaune cu rotile şi scutere
• Rampe
• Şine de prindere
• Cadre de mers
Mobilier
• Duşuri şi băi adaptate
• Paturi, scaune, canapele etc.
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•
•

Bucătărie
Dulapuri

SĂNĂTATE şi ÎNGRIJIRE
E-asistenţă:
• Sistem de asistenţă de urgenţă (prima, a doua şi a treia generaţie de sisteme sau
unelte de asistenţă de urgenţă)
• Sistem de memento (sarcini zilnice, cum ar fi: medicaţia, masa de prânz, plimbarea
câinelui)
• Cronometre şi alerte automate
• Monitorizarea reabilitării şi a exerciţiilor
E-sănătate:
•
•
•

Prevenirea căderilor
Monitorizarea semnelor vitale: cardiace, respiratorii, glicemie, tensiune arterială etc.
V izite medicale online

•

Dispozitive medicale: aparat auditiv, respirator, tensiometru, glucometru etc.

SECURITATE şi SIGURANŢĂ
•
•
•
•
•
•

Haine inteligente
Comenzi ale mediului înconjurător
Camere video
Încuietori securizate pentru porţi şi uşi
Sisteme de intrare fără cheie
Senzori de localizare geografică

4. F iecare aplicant trebuie să declare că îndeplineşte toate cerinţele de eligibilitate.
5. F iecare aplicant trebuie să declare că se conformează cu politica anti-fraudă şi cu
obligaţiile de monitorizare, raportare, publicitate şi audit solicitate de reglementările
Uniunii Europene/Europei de Sud-Est.
6. Partenerul SEE_INNOVA îşi rezervă dreptul de a respinge orice cerere care nu îndeplineşte
specificaţiile acestei Expresii de Interes.
7. Numai furnizorii de servicii inovative enumeraţi vor putea fi folosiţi în proiectele Voucher
de Inovare.
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8. Noi furnizori de servicii inovative pentru Voucher de Inovare sunt adăugaţi regulat (în
fiecare lună) pe lista transnaţională a furnizorilor de servicii inovative SEE_INNOVA. Lista
este disponibilă pe www.svimspa.it şi pe site-ul SEE_INNOVA www.seeinnova.eu.
9. Următoarele documente constituie o parte integrantă a Expresiei de Interes:
- Anexa I "Declaraţia de Exprimare a Interesului"
- Anexa II "Competenţe şi expertiză declarate de aplicantul furnizor de servicii
inovative"
10. Expresia de Interes/Declaraţia de Exprimare a Interesului trebuie să fie în limba engleză
(cererile în alte limbi nu vor fi acceptate).
11. Declaraţia de Exprimare a Interesului/Expresia de Interes şi Declaraţia de Competenţe şi
Expertiză făcute de aplicant (semnate şi scanate) trebuie să fie trimise partenerului local
SEE_INNOVA printr-un e-mail care să aibă titlul “Proiect SEE_INNOVA Voucher de Inovare:
Activitatea 5.3 Expresie de Interes pentru Furnizori de Servicii Inovative”
12. Data limită pentru primirea acestui e-mail este 30 Aprilie 2014, ora 18:00 1.
13. Aprobarea cererii va fi evaluată pe baza criteriilor de eligibilitate de la punctul 1.
DISCLAIMER
Programul Uniunii Europene/Europei de Sud-Est nu dă nicio garanţie şi nu îşi ia niciun
angajament, de niciun fel, cu privire la acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor.
Programul Uniunii Europene/Europei de Sud-Est nu va fi responsabil/răspunzător faţă de
nicio persoană în legătură cu orice eşec de a informa pe cineva de inexactitate, eroare,
omisiune sau declaraţie înşelătoare conţinute în aceste informaţii, care devin conştientizate
după data de realizare a acestor informaţii.
Programul Uniunii Europene/Europei de Sud-Est nu va fi responsabil faţă de nicio persoană
pentru nicio daună, pierderi, costuri, datorii sau cheltuieli de orice natură pe care le poate
suferi, ca urmare a încrederii în aceste informaţii.
Programul Uniunii Europene/Europei de Sud-Est nu va fi în niciun caz responsabil pentru
niciun cost sau cheltuieli suportate de aplicanţi în acest proces.
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Vă rugăm să aveţi în vedere că versiunea actualizată a furnizorului de cunoştinţe de inovare va fi publicată pe site-ul SVIM
(www.svimspa.it) şi pe site-ul pro iectului SEE_INNOVA (www.seeinnova.eu.) cu scopul de a creşte gradul de
conştientizare cu privire la cercetătorii de "cunoştinţe"; ei vor avea posi bilitatea de a cumpăra cu Voucherul
de Mică Inovare.
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