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Oportunități de finanțare prin programul Orizont 2020, pilonul Provocări Societale

Programul Societăți sigure - Protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi
Tematica
Tip apel

Domenii de cercetare

Buget

Data
lansării

Data
închiderii

Detectarea
amenințărilor
de
securitate care rezultă probabil din
anumite percepții în străinătate, care
se abat de la realitatea UE
• Modelarea, prognoza și tratarea
fluxurilor de migrație pentru a evita
tensiunile și violența
Human factors,
• Dezvoltarea
indicatorilor
de
Buget
and social, societal,
amenințare la frontierele externe ale
apel
and organisational
UE pe baza unor metodologii de
15.03.2018 23.08.2018
10
aspects of border
evaluare a riscurilor și a vulnerabilității
milioane
and external
Propunerile ar trebui să urmărească
euro
security
abordări cu adevărat inovatoare. Acestea
ar trebui să fie prezentate de consorții
care implică și organizații ale societății
civile. Sunt încurajate sinergiile cu
activitatea Centrului privind migrația și
demografia înființat de către Comisie
https://ec.europa.eu/jrc/en/migrationand-demography.
•
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Oportunități de finanțare prin programul Orizont 2020, pilonul Provocări Societale

Noi metode de prevenire, investigare
și atenuare a traficului de ființe umane
și a exploatării sexuale a copiilor - și
protecția victimelor
Propunerile din această sub-temă ar
trebui să abordeze ambele fenomene întrun mod echilibrat. Acestea ar trebui să se
asigure că cercetarea se axează pe
Human factors,
prevenirea, investigația și / sau asistența
and social, societal, referitoare la toate victimele traficului și
Buget
apel
and organisational nu doar la traficul de copii. În același mod,
15.03.2018 23.08.2018
10
aspects to solve
propunerile ar trebui să acopere orice
issues in fighting
domeniu privind prevenirea, investigarea milioane
euro
against crime and și / sau asistența acordată victimelor
terrorism
exploatării sexuale a copiilor, nu numai
asistența acordată victimelor exploatării
sexuale a copiilor care rezultă din trafic.
Dimensiunea socială a luptei împotriva
criminalității și a terorismului ar trebui să
se afle în centrul activităților propuse.
Propunerile ar trebui depuse de consorții
care să implice practicieni de securitate
relevanți și organizații ale societății civile.
Consorțiile care avansează propunerile de
proiecte implică practicieni de securitate
relevanți, organizații ale societății civile și
echilibrul adecvat dintre specialiștii în
domeniul IT, psihologi, sociologi, lingviști
etc. care exploatează Big Data și analizele
predictive
care
deopotrivă :
a)
Information and
caracterizează tendințele în criminalitatea
informatică și în organizațiile cibernetice (
data stream
Buget
bazate pe o analiză profundă a tipurilor și apel 8
management to
15.03.2018 23.08.2018
structurilor organizaționale actuale și milioane
fight against
euro
(cyber)crime and emergente) și (b) vizează sporirea
securității cetățenilor împotriva atacurilor
terrorism
teroriste în locuri considerate ca ținte soft,
inclusiv zone aglomerate (stații, centre
comerciale, locuri de divertisment etc.).
Centrul de greutate pentru dezvoltarea
tehnologiei prin acțiunile finanțate în
cadrul acestui subiect este de așteptat să
fie de la TRL la 5 la 7.
•
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II. primul apel de proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și
transnațională - granturile EEA și ale Regatului Norvegiei
Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spațiul Economic European (SEE), respectiv
Misiunile Islandei și Liechtenstein-ului pe lângă Uniunea Europeana au lansat în luna ianuarie 2018
noul fond pentru cooperare regională, parte a Granturilor SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway
Grants).
Proiectele finanțate sunt destinate să contribuie la realizarea obiectivelor globale ale granturilor SEE și
Norvegiei:
•Reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European; și
•Consolidarea relațiilor dintre statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein cu 15 state
beneficiare în Europa de Nord, Centrală și de Sud.
În prezenta cerere de propuneri, cooperarea transfrontalieră regională este definită ca o cooperare
între țările vecine privind provocările comune, în timp ce cooperarea transnațională este definită ca o
cooperare între țările europene - învecinate sau nu - cu privire la provocările europene comune.
• Bugetul total al apelului este de 15 milioane euro.
Valoarea asistenței nerambursabile solicitate în cadrul unui proiect nu poate fi mai mică de 1 milion
de euro.Nu există valoare maximă per proiect.
• Cofinanțarea proiectului pentru parteneri de proiect cu statut de universități și organizații de
cercetare este până la 90% din cheltuielile eligibile
• Data finală pentru transmiterea Notei de Concept : 1 iulie 2018
• Data finală pentru eligibilitatea cheltuielilor pentru proiecte este cel mai târziu la 30 aprilie 2024.
• IMPORTANT: Consorțiul eligibil poate transmite maxim 1 notă de concept iar membrii unui
consorțiu nu pot participa în alte consorții.
Fondul pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională - granturile EEA și ale
Regatului Norvegiei
Ce se finanțează ?
1. Prioritatea : Inovare, Cercetare, Arii de interes :
Educație și Competitivitate
1. Dezvoltarea afacerilor, inovare și I.M.M
Sunt
vizate
proiectele
care
se
2. Cercetare
concentrează asupra creșterii prin
3. Educație, burse, ucenicie și
sprijinirea dezvoltării economiei bazate pe
antreprenoriat pentru tineri
cunoaștere
4. Echilibrul muncă-viață
5. Dialog Social-Muncă decentă
2. Prioritatea: Incluziunea socială, Arii de interes:
ocuparea forței de muncă în rândul
6. Provocări europene în domeniul sănătății
tinerilor și reducerea sărăciei
publice
7. Integrarea și abilitarea romilor
Sunt vizate proiecte care se concentrează
8. Copii și tineret în situații de risc
pe o creștere durabilă durabilă și pe o
9. Participarea tinerilor la piața forței de
prosperitate viitoare. Astfel de obiective
muncă
se bazează pe găsirea unui echilibru între
10. Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei
progresul economic și progresul social.
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Regatului Norvegiei
3. Prioritatea: Mediu, energie, schimbări
climatice și economie cu emisii scăzute de
carbon
Sunt
vizate
proiectele
care
se Arii de interes:
concentrează pe utilizarea eficientă și
11. Mediu și ecosisteme
durabilă a resurselor naturale ale
12. Energie regenerabilă, eficiență
energetică, securitate energetică
capitalului nostru natural, reducerea
13. Schimbările climatice și adaptarea la
vulnerabilității față de schimbările
acestea
climatice și promovarea unei economii
mai puțin consumatoare de dioxid de
carbon și mai puțin consumatoare de
energie.
4. Prioritatea: Cultură, societate civilă,
Arii de interes:
buna guvernare și drepturi fundamentale
14. Cultură antreprenorială, patrimoniu
Sunt
vizate
proiectele
care
se
cultural și cooperare culturală
concentrează asupra obligației noastre
15. Societate civilă
morale comune de a proteja demnitatea
16. Buna guvernare, Instituții responsabile,
individuală. Zona de sprijin contribuie la
Transparență
respectarea drepturilor fundamentale și a
17. Drepturile omului-implementare
libertăților democratice.
națională
5. Prioritatea: Justiție și Afaceri Interne
Arii de interes:
Sunt vizate proiectele care urmăresc
18. Azilul și migrația
consolidarea
încrederii
cetățenilor
19. Servicii de corecție și detenție preventivă
europeni în capacitatea guvernelor lor de
20. Cooperarea polițienească internațională
a asigura drepturi civile, tratament egal și
și combaterea criminalității
protecție.
21. Eficiența și eficiența sistemului judiciar,
întărirea statului de drept
22. Violența bazată pe domiciliu și pe criterii
de gen
23. Prevenirea și pregătirea în caz de
catastrofe
Cine este eligibil ?
Proiectele implică entități din cel puțin trei țări, inclusiv cel puțin două state beneficiare. Fiecare
proiect trebuie să includă un partener principal și cel puțin doi parteneri beneficiari din care cel puțin
unul trebuie să provină dintr-un stat beneficiar.
Partener lider eligibil
Partener eligibil beneficiar
Orice entitate eligibilă stabilită într-un stat orice entitate eligibilă
beneficiar al SEE și Norvegia
stabilită într-un stat
beneficiar al granturilor din
SEE și Norvegia și
următoarele țări: Albania,
Belarus, Bosnia și
Herțegovina, Fosta
Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Moldova,
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Partener de expertiză
pot fi orice entitate
eligibilă stabilită într-un
stat donator, într-un
stat membru UE
neeligibil sau în
organizații
internaționale

Fondul pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională - granturile EEA și ale
Regatului Norvegiei
Muntenegru, Rusia, Serbia,
Turcia și Ucraina
Partenerii eligibili la proiect pot fi: entități, organizații publice sau private, comerciale sau
necomerciale și organizații neguvernamentale și medii universitare stabilite ca persoane juridice,
incluzând dar fără a se limita la:
• Municipalități, organizații deținute integral sau parțial de municipalități, asociații ale
municipalităților;
• Regiuni, organizații deținute integral sau parțial de regiuni; asociațiile de regiuni;
• Unități organizaționale ale administrației centrale, organizații parțial finanțate de unități
guvernamentale centrale, întreprinderi de stat, organizații de stat;
• Organizații ale societății civile, organizații non-profit, întreprinderi sociale, asociații ale
persoanelor juridice, fundații;
• Companii;
• Cooperative (producție, locuințe, consumatori);
• Parteneri sociali (sindicate, asociații sectoriale, asociații patronale, camere de comerț și
industrie).

***
Pe cine puteți contacta pentru a obține sprijin în inițierea și formularea unui proiect de cercetare?
Elena FELICE
Șef Departament

eradu@uaic.ro

Departamentul de Cercetare și Managementul
Proiectelor
Corp A, Rectorat, et. 2, cam. 13
Tel.: 0232 201024

Acest newsletter a fost elaborat de către Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor din
cadrul UAIC.
Sursa informațiilor prezentate:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
https://eeagrants.org/regionalcooperation
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