
 

 
 
Scop: dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România   
Informatii generale aplicanti: 
Pentru fiecare propunere de proiect partenerii desemnează un Promotor de Proiect, responsabil pentru 
depunerea proiectului, semnarea contractului cu Operatorul de Program, semnarea Acordului de 
Parteneriat si transmiterea  rapoartelor de implementare. 
Promotorul de Proiect este o organizatie de cercetare eligibilă din România.  «Principal Investigator » este 
cercetătorul (de orice nationalitate), care este angajat de Promotorul de Proiect, pe o pozitie 
permanentă, cu contract pe durată determinată care acoperă cel putin durata proiectului, care detine 
titlul de doctor si care are experiență în gestionarea proiectelor de cercetare. 
Beneficiari eligibili: 
Următoarele entităti legale din România si Norvegia: 
 Organizatii de cercetare definite prin COMUNICAREA COMISIEI privind Cadrul pentru ajutoarele de stat 

pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01), ca Promotor de Proiect sau Partener. 
 Firme (intreprinderi mici, intreprinderi medii sau intreprinderi mari) definite prin COMUNICAREA COMISIEI 

privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01) 
Organizațiile norvegiene eligibile trebuie să fie incluse în lista: https://www.forskningsradet.no/en/apply-
for-funding/who-can-apply-for-funding/research-organisations/approved-research-organisations/ 
Arii Tematice Mari (fiecare arie tematică include domenii cheie, prezentate în Ghid): 

 Energie 
 Mediu 
 Sănătate 
 Stiinte sociale si umaniste, inclusive studii de gen si incluziune sociala 
 TIC 
 Biotehnologii 

Propunerea de proiect trebuie să apartina uneia din ariile tematice de mai sus si poate acoperi până la 
3 domenii cheie. Principalul domeniu trebuie să fie inclus în aria tematica selectată, si celelalte 2 pot fi 
incluse în alte arii tematice. Activitătile eligibile includ:cercetare fundamentală, cercetare industrială si 
dezvoltare experimentală. 
Indicatori de rezultat: 
 Numărul de publicatii stiintifice peer-reviewed 
 Numărul de publicatii stiintifice comune 
 Numărul de cereri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuală depuse în comun 
 Numărul de cereri definantare depuse în comun 
 Numărul de locuri de muncă create 
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Durata unui proiect: maxim 36 de luni 
Bugetul apelului : 24.687.500 euro 
Valoarea unui grant poate fi minim 500.000 euro si maxim 1.200.000 euro (granturi până la 100% eligibile, în 
functie de statutul beneficiarului si respectarea Schemei privind Ajutorul de Stat). 
Se estimează că nivelul costurilor eligibile solicitate de entitătile norvegiene să nu depăsească 40% din 
costurile eligibile totale ale proiectului. 
Cheltuieli eligibile: 
Cheltuieli directe: 

a) Costuri cu personalul 
b) Costuri cu deplasări 
c) Costuri cu echipamentul nou sau second-hand 
d) Costuri cu consumabilele 
e) Alte costuri 

Toate costurile includ T.V.A.  
Alte costuri: 

 Costuri cu subcontractarea (max.15% din bugetul total al proiectului) 
 Costuri indirecte- Cheltuieli indirecte (regie) sunt calculate ca procent de 25% din cheltuielile 

directe (cu excepția costurilor cu subcontractarea):cheltuieli cu personalul, cheltuieli de 
deplasare, cheltuieli cu echipamentele, cheltuieli cu consumabile. 

Plăti în contract: 
- Un avans după semnarea contractului care va acoperi primul an de implementare a proiectului 
- Plăti intermediare pentru asigurarea unui cash flow pozitiv 

Certificat de audit Este necesar doar pentru valori ale grantului acordat Promotorului sau partenerului mai 
mari de 325.000 de euro. 
Termen limită de depunere a proiectului : 16 Decembrie 2019, 4:00 PM (ora României) 
Informatii despre apel pe pagina UEFISCDI : https://uefiscdi.gov.ro/index.php 
Depunerea Propunerilor de Proiecte: 
 Se solicită la BECA -UAIC aprobare pentru depunderea unei propuneri de  proiect in care UAIC este 

Promotor de proiect/partener 
 Anexele (declaratiile UAIC si ale directorului de proiect) se vor elibera după obtinerea aprobării BECA. 

Acestea se pot descarca de pe site-ul UAIC sectiunea cercetare (dupa 20 sept)  sau de pe site-ul 
UEFISCDI. 

Persoana de contact la UAIC: 
Diana Lina 
Email: diana.lina@uaic.ro, Tel: 2560 
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