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Acceleratoare de soluții inovative
✓ pentru industriile albastre

http://www.neptune-project.eu/

✓ pentru economia circulară
https://c-voucher.fundingbox.com/

Programul de cercetare- dezvoltare – inovare al Comisiei Europene ORIZONT 2020
– INNOSUP – Clusters facilitated projects for new industrial value chains

✓ 2016 - 2018

•

2018 – 2021

✓ 11 parteneri din 7 țări: NV România, Franța,
Spania, Italia, Grecia, Polonia, Suedia –
coordonator Clusterul Aerospace Valley (FR)

•

13 parteneri din 6 țări: România, Polonia,
Danemarca, Franța, Spania, Italia, Polonia –
coordonator FundingBox (PL)

✓ 2 Cluburi de inovare trans-naționale, 2
apeluri pentru Vouchere de Inovare între
5.000 – 60.000 euro și servicii suport pentru
firme din industriile albastre:
managementul apelor în mediul urban și
rural, transport maritim și logistic, mediu,
energie

•

Buget de 4,1 mil euro pentru 66 de firme

•

2 Programe de Accelerare în Economia Circulară
pentru firme din industria prelucrătoare (inclusiv
materiale de construcții), agro-alimentară,
textile, sănătate și domeniul apei

➢ 41 de soluții inovative dezvoltate de 72
de firme din cele 7 state/regiuni europene,
cu un buget de 2,7 mil euro + + 0,4 mil
euro servicii suport de coaching si
mentoring

•

•

Vouchere de inovare de 60.000 euro
pentru 12 firme din UE + servicii suport de
design, coaching, mentorat pentru IMMuri

2 Programe de Adoptare a soluțiilor inovative
•

Vouchere de 15.000 euro pentru 54 de
planuri de afaceri și investiții + servicii
suport de mentorat

CATALOGUL PROIECTELOR NEPTUNE
http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Main-achievements

Bruxelles, 17 octombrie 2018

4 soluții inovative din domeniul apei dezvoltate în parteneriat de 6 firme din Regiunea Nord-Vest România

1

3

➢ http://www.nordvest.ro/bilant-neptuneacceleratorul-de-solutiiinovative-in-domeniul-apei/
➢ https://www.mediafax.ro/so
cial/echipament-prin-care-seobtine-apa-potabila-din-baltirealizat-de-cercetatoriclujeni-17583632
➢ http://ziarulfaclia.ro/solutiiunicat-pentru-imbunatatireacalitatii-apei/

Furnizori de servicii: ICIA – INOE 2000, CMS

2

4

➢ http://www.ziuanews.ro/revi
sta-presei/echipament-princare-se-obtine-apa-potabiladin-balti-realizat-decercetatori-clujeni-1037042
➢ http://www.ziare.com/maga
zin/cercetare/cercetatoriiclujeni-au-realizat-unechipament-prin-care-seobtine-apa-potabila-din-balti1536457
➢ http://www.nordvest.ro/saptamana-verdeeuropeana-orase-verzipentru-un-viitor-mai-verde/

Buget de 397.500 euro, 287.500 pentru firmele din Regiunea Nord-Vest România

➢ http://www.nordvest.ro/conferinta-finala-dediseminare-a-solutiilorinovative-sustinute-prinvoucherele-de-inovareneptune/

CREȘTEREA EFICIENȚEI REDUCERII NUTRIENȚILOR DIN APELE REZIDUALE
PROVENITE DIN COMUNITĂȚI MICI

Beneficiari: SC ECOTRUST (Ro) +
EcoSistemi (IT)
Perioada de implementare: Iulie 2017 –
octombrie 2018
Buget: 120.000 euro -2 vouchere de inovare
Activități: prototipare, testare echipament,
teste ale calității apei, promovare

REZULTATE:
• prototipul unei stații de pre-epurare, epurare și tratare a apei reziduale provenită din
industria de procesare a cărnii
• demonstrarea într-un cadru operațional real a integrarii într-un mod specific a
tehnologiilor de epurare a apelor reziduale: tratarea traditionață primară anaerobă (tanc
Imhoff tri-cameral), combinată cu noua metoda RCBR (Reactor Celular cu BioRotor)
• apa reziduală este adusă la standardul care permite deversarea în rețeaua de canalizare
sau direct în emisarul natural.
Tehnologia se preteaza în special în zonele care nu pot fi conectate la sisteme centralizate
orășenești.
http://www.neptune-project.eu/News-Event/News/Focus-on-Increasing-the-efficiency-of-nutrients-removal-in-smallcommunity-wastewaters-project

SONOELCHEMCELL - prototip de tratare a apelor reziduale, fără tratament biologic,
cu cavitație și oxidare electrochimică în câmp de înaltă tensiune, generat de
ultrasunete și dezintegrare electrocinetică.
Beneficiari: SC KEMA TRONIC (Ro) + SC OST
GRUP (RO)
Perioada de implementare: Iulie 2017 –
octombrie 2018
Buget: 75.000 euro - 4 vouchere de inovare
Activități: prototipare, testare echipament,
teste ale calității apei reziduale și a nămolului,
promovare

REZULTATE:
• realizarea și testarea unui prototip integrat de stație de epurare,
dintr-un modul de dezintegrare electrocinetică și un modul de
dezintegrare prin sonicare.
• testarea unei tehnologii inteligente de tratare a apelor reziduale și
de dezintegrare a nămolului - testele au fost electuate la Stația de
epurare Cluj-Napoca și au obținut rezultate deosebite, metoda
nefiind costisitoare
• creșterii eficienței procesului de epurare, scăderea costurilor de
operare, a impactului social și asupra mediului
http://www.neptune-project.eu/News-Event/News/Focus-on-SONOELCHEMCELL-project

ANASYWA: Sistem avansat de nanofiltrare pentru epurarea apei
Beneficiari: SC STEA TECH (Ro) + SC
ELECTRONIC APRIL (RO)
Perioada de implementare: Iulie 2017 –
octombrie 2018
Buget: 115.000 euro - 4 vouchere de
inovare
Activități: testare tehnologie inovativă,
teste ale calității apei, promovare
REZULTATE:
•
•
•

•

Prototip care utilizează membrane de nanofiltrare capabile să înlocuiască combinația clasică, prin
ultrafiltrare sau osmoză inversă, procesul fiind monitorizat prin internet printr-un software dedicat de
monitorizare prin internet cu funcții de alarmare, comandă și agregare a datelor.
Testele au urmarit optimizarea debitului, a calitatății variabile a sursei de apă și consumul de energie
electrică.
Inovația permite transformarea apei provenită din fântâni, izvoare și surse de suprafață, în apă potabilă de
cea mai bună calitate, printr-o procedură de nanofiltrare prin care sunt eliminați fierul, manganul,
sulfații, duritatea și contaminanții biologici.
soluție optimizată de producere a apei potabile pentru comunitățile mici și medii sau firmelor care au
nevoie de o calitate similară a apei, cu un consum energetic, poluare, dimensiuni și întreținere reduse și
consumabile mai puține.
http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Supported-projects-in-water-management

DepuSAN Sistem avansat de nanofiltrare pentru epurarea apei
➢ metodă inovativă de circuit închis pentru tratarea apelor uzate, salubrizarea și
reutilizarea apelor provenite de la grajduri de dimensiuni medii (50-100 unități de
animale în cazul bovinelor și cabalinelor)
Beneficiari: SC TOMAS Prodimpex (Ro) + SC ALFACM (IT)
Perioada de implementare: Ianuarie 2018 – noiembrie
2018
Buget: 92.000 euro - 2 vouchere de inovare
Activități: testare polimer inovativ, teste ale calității
apei, promovare
REZULTATE:
• polimerul inovativ, produs anti-microbian, dovedit eficient în îndepărtarea taxonilor plantelor și
patogenilor de bacterii diferite, a fost proiectat la scară mai largă și testat într-un mediu operațional
real, la o fermă prin:
- tratament primar: colectarea tuturor apelor reziduale din compușii solizi stabili și separați din lichide
- tratament biologic secundar: îndepărtarea de la compuși biodegradabili (BOD, azot, surfactanți);
• dezinfecția și reutilizarea apelor și a nămolului de proces provenite din sectorul zootehnic - prin
această tehnologie, sunt tratate reziduurile lichide formate din urină, balegar și apă cu care se spală
animalele și grajdurile, obținându-se o apă limpede, fără miros și purificată biologic.
• utilizarea șlamului de nămol de proces ca ameliorator de sol (economie circulară)
http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Supported-projects-in-water-management

https://c-voucher.com/

OBIECTIV: transformarea modelului de afaceri și a fluxului tehnologic al unui IMM (de la model liniar
la model circular) în scopul îmbunătățirii competitivității și a optimizării resurselor - a materiilor
prime, prelungirea ciclului de viață a produsului, reciclare și reutilizare, etc

• Reciclarea materiilor •
prime, a produselor •
• Materiale
biodegradabile
• Refolosirea
•
produselor, nou ciclu •
de viață
• Identificarea noilor
utilizatori pe lanț nou
de valoare

Deșeuri textile
Colectarea și
sortarea
confecțiilor
Materiale organice
Reciclarea fibrelor

• Depozitarea și
• Reducerea
casarea
impactului de
medicamentelor
mediu
expirate
• Utilizarea
• Ambalaje
rezidurilor
• Aparatura medicală
• Calitatea apei
• Interacțiuni intersectoriale

• Risipa alimentară
• Depozitare
materiilor
perisabile
• Trasabilitate
• Biomateriale
• Ambajaje
inteligente
• Degradabilitatea
deșeurilor

2 PROGRAME DE ACCELERARE
Apeluri Schema de vouchere si servicii suport
1 oct – 30 nov 2018
Program de Accelerare (1)
Febr – Oct 2019
6 firme

1 oct – 30 nov 2019
Program de Accelerare (2)
Febr – Oct 2020
6 firme

✓ Designer/ expert organizațional timp de 9 luni
∞ Voucher de 60.000 euro pentru servicii de dezvoltare a soluției inovative
∞ Mentorat și coaching pentru afacere
∞ Acces la rețea internațională de fonduri de investiții pt scalabilitatea soluției

2 PROGRAME DE ADOPTARE A INOVAȚIILOR
Apeluri de adoptare a soluțiilor inovative
Aug – Oct 2019
Program de Adoptare a soluțiilor inovative (1)
Dec 2019 – Febr 2020
22 firme

Aug – Oct 2020

P
Program de Adoptare a soluțiilor inovative (2)
Dec 2020 – Febr 2021
22 firme

✓ Designer/ expert organizațional timp de 3 luni
∞ Voucher de 15.000 euro pentru expertiza necesară elaborării Planului de afaceri/ de
investiții pentru adoptarea concretă a soluției inovative

Voucher de inovare pentru servicii
Programul de Accelerare pentru Economia Circulară destinat IMMurilor
➢ 58.000 euro pentru furnizori de servicii care, după caz, vor:
➢ dezvolta conceptul soluției pentru economia circulară
➢ dezvolta soluția inovativă, la nivel de: dezvoltare
experimentală, prototipare, testare
➢ implementa soluția în cadrul firmei beneficiare - adoptarea
soluției de economie circulară prin adaptarea și modificarea
tehnologiilor curente
➢ Se caută Disruptors, furnizori de tehnologie în domenii KETs,
precum digital, 3D, inginerie, nano și bio tehnologii
➢ Tipologie: institute de cercetare, universități, firme furnizoare de
soluții de cercetare-dezvoltare, ONGuri
➢ Înscrieri pentru oferta de tehnologie:
➢ Disruptors Catalogue – pe platforma C-Voucher: https://cvoucher.fundingbox.com/
➢ https://www.getfeedback.com/preview/son0aicm
! Pot fi mai multi furnizori selectați pentru 1 IMM
! Furnizorul de servicii este identificat de IMM
! Infrastructura necesară dezvoltării soluției e achiziționată de
împreună cu Designerul, în primele 2 luni ale
furnizorul de servicii și livrată IMMului ca parte a soluției furnizată

Programului
! In aplicație se descrie tipul de serviciu/ soluție
de care este nevoie

Semi-finalists SMEs

•Katty Fashion SRL – Reducerea deșeurilor textile
(Romania)
•Commown– HaaS (Franța)
•Nordphos– Membrană pentru tratarea apei
(Danemarca)
•ImseVimse AB– Produse textile reutilizabile
(Suedia)
•Pyxo SAS – Ambalaje reutilizabile pentru
alimentația publică (Franța)
•Bio Stopanstvo Lopyanko Ltd – Proteină din
mătase organică (Bulgaria)

Apel pentru
adoptarea acestei
soluții inovative
1 Aug – 31 Oct 2019

▪ schimbarea modelului de afaceri pentru stațiile de
tratare/ epurare a apei (WWTPs)
http://nordphos.com/
printr-o tehnologie inovativa, combina o membrana AlfaLaval cu sistemul de digestie anaeroba, tratează
namolurile reziduale și utilizeaza ca biomasă / și
producție de biogaz
nutrienți pentru irigații și
îngrășâmânt în agricultură

Înregistrare pe platforma C-Voucher
Comunitatea Fundingbox

https://c-voucher.fundingbox.com/
➢ Pentru simpla informare a Dvs legat de proiectul C-Voucher și
oportunitățile oferite
➢ Pentru crearea contului aferent aplicației pentru IMMuri
➢ Pentru crearea contului aferent aplicației pentru Designers
➢ Pentru a figura în Catalogul potențialilor furnizorilor de

servicii inovative pentru IMMuri (expertiză căutată pentru
voucherul de 60.000 euro)
➢ Comunitate europeană în diferite domenii: finanțări diverse,
economie circulară, oportunități de networking și parteneriate

@C_Voucher
#C-Voucher

Vă mulțumesc pentru atenție!
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 3
Tel: 0264-431550 Fax: 0264 439222
www.nord-vest.ro

@AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest
#ADRNordVest
Manager de proiect

ioana.dragos@nord-vest.ro

Ioana Dragoș

Tel 0755777039

