
 

 

 

 

 

 

 

Misiuni de afaceri 

organizate în cadrul proiectului Cosmenerg 4i, GA 783386 
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Invitație de exprimare a interesului 
 

Acest apel este inițiat de Clusterul Inovativ al Biomasei din România,  

în calitate de membru al consorțiului Cosmenerg 4i 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Co-funded by the COSME programme 
of the European Union 

http://www.cosmenerg4i.com/


 

 

Context:  

COSMENERG-4i "Cluster global pentru energii regenerabile și tehnologii de mediu" este cel mai 
mare parteneriat în domeniul energiei regenerabile și tehnologiilor de mediu din Europa 
Centrală și de Est. Acesta cuprinde în jur de 450 de membri, inclusiv companii mari și IMM-uri, 
instituții de cercetare, universități, autorități locale și părți interesate. COSMENERG-4i a fost 
înființată în 2018 și are sediul la Budapesta, Ungaria. 

COSMENERG-4i este recunoscut de către Comisia Europeană drept Parteneriat Strategic 
European de Clustere (ESCP-4i). 

COSMENERG-4i se angajează să promoveze crearea de rețele și colaborări internaționale și să 
se implice activ în dezvoltarea lanțului valoric competitiv global în industriile emergente de 
tehnologii de mediu, energii regenerabile, în vederea sprijinirii creșterii, a locurilor de muncă și 
a investițiilor în Europa și în întreaga lume. 

Membrii consorțiului Cosmenerg 4i: 

 
Sector/Domeniu  

 
 

ArchEnerg Cluster  Servicii de mediu 
Managementul energiei, Energie geotermala 
Producția și distribuția energiei:> Distribuția energiei 
Industrii de mediu 

HU  

GREEN ENERGY Romanian 
Innovative Biomass Cluster  

Inputuri și servicii agricole, educația și crearea de cunoștințe 
Tehnologii, sisteme de încălzire, Biomasa solidă 
Inovare durabilă> Energie durabilă și surse regenerabile de energie 
Industrii de mediu 

RO  

Baltic Eco-Energy Cluster  Generarea și transmiterea energiei electrice 
Biogazul și digestia anaerobă (AD), Managementul energiei 
Producția și distribuția energiei:> Distribuția energiei, producția și distribuția 
energiei:> Producția de energie / sursele regenerabile 
Industrii de mediu 

PL  

Netzwerk Energie & 
Umwelt e. V.  

Servicii de mediu 
Managementul energiei, pompă de căldură 
Inovare durabilă> Energie durabilă și surse regenerabile de energie 
Industrii de mediu 

DE  

Cluster for ecological 
culture and ecological 
energy Ecopanonia 

Servicii de mediu 
Gestionarea energiei 
Servicii agricole> Producție vegetală și animală, activități de vânătoare și 
servicii conexe, Tehnologii informaționale și de comunicații (TIC)> Programe 
informatice, consultanță și activități conexe 
Industriile digitale, industriile de mediu 

SRB  

 

 

 

 

 
 
 

http://www.cosmenerg4i.com/file/13/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/archenerg-cluster
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/green-energy-romanian-innovative-biomass-cluster
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/green-energy-romanian-innovative-biomass-cluster
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/instytut-maszyn-przeplywowych-im-roberta-szewalskiego
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/netzwerk-energie-umwelt-e-v
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/netzwerk-energie-umwelt-e-v
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/cluster-ecological-culture-and-ecological-energy
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/cluster-ecological-culture-and-ecological-energy
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/cluster-ecological-culture-and-ecological-energy


 

 

Obiectivele consorțiului  COSMENERG-4i  

Să dezvolte un pachet comun de servicii de internaționalizare (CE-ME-ASEAN), inclusiv 
utilizarea unei platforme de networking online pentru membrii clusterelor (IMM-uri), 
furnizate în mod continuu membrilor cu afaceri viabile pentru internaționalizare prin 
intermediul rețelei de colaborare a parteneriatului cu organizații din țările țintă (ASEAN și țările 
din Orientul Mijlociu). 

Serviciul va fi disponibil tuturor membrilor grupului de parteneriat și altor IMM-uri europene 
care operează în industriile emergente de eco-, energie bio, energie regenerabilă și tehnologii 
de mediu prin intermediul înregistrării electronice. 

Principalele domenii tematice ale parteneriatului 

▪ Reciclarea deșeurilor agricole și industriale (spre exemplu utilizarea biomasei etc.) 
▪ Construcții eco eficiente energetic și industria construcțiilor 
▪ Eficiență energetică, dezvoltare, planificare rețele inteligente urbane 
▪ Gestionarea apei și a deșeurilor (reciclare, epurare etc.) 
▪ Energii regenerabile: solară, eoliană, apă, geotermală etc. și integrarea rețelelor 

electrice 
▪ Inovații ecologice și lanțuri de valori de producție ecologice 
▪ Furnizor de servicii pentru una dintre domeniile de mai sus (de exemplu, servicii IT, 

consultanță, servicii de marketing pentru zonele de energie și / sau de mediu) 
 

Misiuni de afaceri 

Ca parte a pachetului de servicii de internaționalizare CE-ME-ASEAN pentru IMM-uri, 
parteneriatul organizează misiuni de afaceri în țările ASEAN (Malaezia și Singapur), precum și în 
Emiratele Arabe Unite. 
 

 Data  Denumire eveniment 

Abu Dhabi, EAU 9-12.09.2019 World Energy Congress 

Kuala Lumpur, Malaezia  9-11.10.2019 International Greentech & Eco Products 

Exhibition & Conference (IGEM) 

Singapur 30.10 – 01.11. 2019 Asia Clean Energy Summit ACES 

 
Pentru IMM-urile participante este o oportunitate unică de a explora domenii comune de 
interes pentru cooperare, de a deschide noi piețe și de a găsi noi parteneri, de a identifica 
proiecte de dezvoltare a afacerilor. 

Cine poate participa 

IMM-uri din România (întreprinderile mici și mijlocii) din sectoarele Energie regenerabilă și 
Tehnologii de mediu, firme care doresc să stabilească colaborări cu întreprinderile de pe piețele 

http://www.cosmenerg4i.com/en/services/internationalisation-services/
https://www.wec24.org/
https://www.igem.my/
https://www.igem.my/
https://www.asiacleanenergysummit.com/


 

 

țintă1  din industriile emergente de tehnologii ecologice, energie bio, energii regenerabile și 
tehnologii de mediu. 

Criterii de eligibilitate și selecție 

Aplicațiile vor fi selectate în funcție de următoarele criterii calitative: 

▪ plan de afaceri pentru internaționalizare sau o idee viabilă de dezvoltare a afacerii care 
necesită asistență în domeniul internaționalizării 

▪ un obiectiv clar și măsurabil legat de participarea la misiunea economică 
▪ o cifră de afaceri suficientă pentru a implementa cu succes procesul de 

internaționalizare și a intra pe piața țintă 
▪ experiența dovedită a inițierii sau punerii în aplicare a cooperării internaționale în 

domeniul afacerilor în afara UE 
▪ buna cunoaștere a limbii engleze 

 
Membrii Clusterului Green Energy beneficiază de prioritate în selecție. 

Aplicațiile vor fi analizate pe baza criteriilor de mai sus de către parteneriatul Cosmenerg 4i. 
Numărul estimat de IMM-uri selectate: 5-10 IMM pe misiune de afaceri.  

Costuri 

Costurile și cheltuielile de transport și cazare în cadrul evenimentelor vizate vor fi parțial 
suportate de către organizator (Asociatia Green Energy Cluster), în funcție de bugetul disponibil 
pentru fiecare misiune de afaceri. 
 

- Cheltuieli de transport: toți participanții selectați au dreptul la cofinanțarea (50%)  
cheltuielilor de transport până la locul misiunii. Aceasta trebuie să fie o călătorie aeriană 
din clasa economică. 

- Alocația zilnică: plătită pentru fiecare zi a misiunii este o rată forfetară pentru 
acoperirea parțială (50%) a cheltuielilor de la locul unde se desfășoară misiunea. Diurna 
acoperă cazarea, mesele, călătoriile locale în locul misiunii. Diurna nu va depăși ratele 
permise curente definite de UE. 

Locul misiunii de afaceri Cost total 

aproximativ în euro 

Finanțare 

aproximativă în 

euro 

Abu Dhabi, UAE 2.200 1.100 

Kuala Lumpur, Malaysia 1.600 800 

Singapore 2.300 1.150 

 

Pentru a fi eligibili pentru cofinanțare, participanții trebuie să participe activ la misiunea 

(misiunile) de afaceri și să lanseze proiecte viabile de dezvoltare a afacerilor cu organizațiile 

din țările vizate. 

                                                           
1 ASEAN countries (Singapore, Vietnam, Indonesia, Malaysia) and Middle East countries (Israel, UAE, Jordan) 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf


 

 

Aplicare, înscriere 

 

IMM-urile sunt rugate să completeze formularul ONLINE sau să completeze și să 

transmită prin email Formularul din anexă până la data de 30 iunie 2019. 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Lajos Vajda, Cluster manager Green 

Energy Cluster (e-mail: greenenergy55@gmail.com sau info@grencluster.ro)  

https://forms.gle/7PMqEX8jgCZuPNf7A
mailto:greenenergy55@gmail.com
mailto:info@grencluster.ro

