Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în
domeniul atomic și subatomic – EURATOM-RO FUZIUNE
Scop:
Susținerea participării instituțiilor de cercetare românești la programul științific EUROfusion în
vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești în domeniul
fuziunii nucleare.
Criterii de eligibilitate pentru Propunerea de Proiect:
a) Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să fie acceptat de către Consorțiul
EUROfusion ca părți integrate în pachetele de lucru sau ca activități complementare ale
acestora. Dovada acceptului pentru partea principala a proiectului o constituie răspunsul
explicit EUROfusion la propunerea trimisă în urma apelului de proiecte sau includerea
activităților de cercetare în planul de management (PMP) al grupului de lucru EUROfusion.
Validitatea acceptului se verifică anual. Câștigătorul unui proiect poate propune o parte
complementara. Aceasta este trimisă spre evaluare Consorțiului EUROfusion. Partea
complementara devine eligibila pentru finanțare după aprobarea sa de către conducerea
grupului de lucru EUROfusion.
b) În cazul în care proiectul este propus de către un consorțiu, instituțiile participante trebuie să
aibă încheiat un Acord de Parteneriat cu Coordonatorul Proiectului în care sunt stipulate
condițiile participării la realizarea în comun a proiectului. Propunerea de Proiect va include ca
anexa Acordul de Parteneriat între instituțiile participante.
Criterii de eligibilitate pentru Directorul de Proiect:
Directorul de Proiect trebuie să fie cel care a înaintat propunerea de proiect acceptată de către
EUROfusion si isi exercita aceasta calitate atat pentru partea princpala cat si pentru cea
complementara.
Activităţi de CDI eligibile în cadrul proiectelor sunt următoarele:
 Cercetare fundamentală (CF);
 Cercetare industrială (CI);
 Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor (CI+);
 Dezvoltare experimentală (DE);
 Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor (DE+);
 Studii de fezabilitate (SF);
 Activităţi de inovare - Protejarea brevetelor (IPB);
 Activități de inovare - Detaşare personal (IDP);
 Activități de inovare - Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi de sprijinire a inovării
(ISC).
Buget proiect: nu este impus
Bugetul competiției: 20.412.500 lei
Durata: 36 luni

