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I. Oportunități de finanțare prin programul Orizont 2020
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA): COFUND, IF

Tematica
Tip apel

MSCACOFUND
co-funding of
regional,
national and
international
programmes

Buget

Pilonul Excelență Științifică
Obiective :
creșterea mobilității transnaționale,
inter-sectoriale și inter-disciplinare a
cercetătorilor, în conformitate cu
principiile enunțate în Carta Europeană a
Cercetătorilor și Codul de Conduită
pentru recrutarea cercetătorilor și cu
principiile U.E. pentru pregătirea
doctorală inovativă.
Componente :
1: Programe Doctorale
Va aborda dezvoltarea și extinderea
competențelor
de
cercetare
ale
cercetătorilor de la începutul studiilor.
2 : Fellowship Programmes
Programele de burse (Fellowship
Programmes) vor finanța burse de
cercetare în domeniul cercetării
individuale și de dezvoltare a carierei
pentru cercetătorii cu experiență.
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Buget apel
80 milioane
euro

Data
lansării

Data
închiderii

12.04.2018

27.09.2018

I. Oportunități de finanțare prin programul Orizont 2020
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA): COFUND, IF

Tematica
Tip apel

Buget

Pilonul Excelență Științifică

Data
lansării

Data
închiderii

12.04.2018

12.09.2018

Obiectiv principal:
cultivarea excelenței prin intermediul
mobilității transfrontaliere și intersectoriale.
Tipuri de burse:
1.European Fellowships
a)Standard Fellowship:
deschise
pentru
Cercetătorii
cu
experiență care doresc să obțină o bursă
la o organizație gazdă europeană.
Cercetătorul trebuie să respecte regula
standard de mobilitate:
până la data limită de depunere a
candidaturilor, cercetătorul a locuit sau
și-a desășurat activitatea principală în
țara organizației gazdă timp de cel mult
12 luni în ultimii 3 ani până la termenul
MSCA-IFlimita.
2018
b) Career Restart Panel (CAR) oferă
Individual
Fellowships sprijin financiar cercetătorilor care doresc
să-și reia cercetarea în Europa după o
Burse
întrerupere a carierei (de exemplu, după
individuale
concediul parental, în afara cercetării
pentru
etc., pentru cel puțin 12 luni înainte de
sprijinirea
cercetătorilor termenul limită).
cu experienţă c) Reintegration Panel (EF-RI): o opțiune
de
reintegrare
specială
pentru
cercetătorii cu experiență activi anterior
în domeniul cercetării în Europa care
încearcă să se întoarcă pentru a beneficia
o bursă la o organizație gazdă europeană.
d) Society and Enterprise : o opțiune
specială pentru cercetătorii cu experiență
care doresc să beneficieze de o bursă în
afara mediului academic, de exemplu
într-o companie sau într-o organizație
neguvernamentală sau într-un muzeu
etc. Beneficiarul trebuie să fie o
organizație non-academică.
2.Global Fellowships
Pentru cercetătorii cu experiență care se
mută din Europa (un stat membru sau o
țară asociată) într-o țară din afara

2

Buget apel
273 milioane
euro, din
care:

Buget Global
Fellowships
45 milioane
euro

I. Oportunități de finanțare prin programul Orizont 2020
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA): COFUND, IF

Tematica
Tip apel

Buget

Pilonul Excelență Științifică

Europei, urmată de o perioadă de
întoarcere în Europa.
Buget Carrer
Restart,
Cercetătorul trebuie să adere la Regula
Mobilitate standard: la termenul de Reintegration,
Standard
depunere a cererilor, acestia pot să fi
locuit
sau desfășurat
activitatea 220 milioane
euro
principală în țara organizației gazdă în
afara Europei pentru nu mai mult de 12
luni, in 3 ani anteriori termenului limită.
Durata proiectului: între 24 și 36 de luni
(inclusiv o perioadă obligatorie de
reintegrare pe o perioadă de 12 luni
înapoi în Europa după terminarea șederii
în afara Europei).
3.Widening Fellowships
urmăresc să ofere sprijin cercetătorilor,
indiferent de naționalitatea lor, să obțină Buget Society
and
bursa într-o Widening Country(din care
Enterprise
face parte și România), pentru a ajuta la
8 milioane
răspândirea excelenței și eliminarea
euro
diferențelor de cercetare și inovare în
Europa.
Un buget de 5 milioane euro a fost alocat
în cadrul programului de lucru "Spreading
Excellence and Widening Participation"
pentru a finanța propunerile pentru
European Fellowships cu o organizație
gazdă situată într-o țară din categoria
Widening Country, depuse pe apelul
MSCA-IF-2018, și care au fost respinse pe
acest apel.
Cum pot aplica cercetătorii ?
Solicitanții potențiali ar trebui să
găsească mai întâi o organizație gazdă și
un cercetător gazdă în acea organizație
care va susține cererea și va găzdui
cercetătorul în cazul în care cererea este
acceptată la finanțare. Solicitantul și
cercetătorul gazdă trebuie să pregătească
și să depună împreună cererea de
finanțare.
Pentru acest apel poate fi depusă o
singură cerere / cercetător.
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Data
lansării

Data
închiderii

II. apel de proiecte pentru „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”,
asociat Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021
Scopul apelului
Scopul acestei cereri de propuneri este de a oferi finanțare prin proiecte de cercetare colaborative
care vizează îmbunătățirea dezvoltării cunoștințelor bazate pe cercetare în România.
Obiective:
• susținerea cooperării în domeniul cercetării între România și statele donatoare (Norvegia, Islanda
și Liechtenstein) prin stabilirea de parteneriate strategice pe termen lung între instituțiile de
cercetare din România și statele donatoare;
• creșterea gradului de aplicare a rezultatelor cercetării;
• creșterea capacității de cercetare, inclusiv prin creșterea numărului de tineri cercetători,
încurajând formarea lor în mediu de înaltă calitate științifică și sprijinirea carierelor cercetătorilor
de sex feminin;
• îmbunătățirea performanței cercetării românești pe plan internațional;
• sprijinirea participării active a României la Spațiul European de Cercetare, inclusiv sporirea
potențialului cercetătorilor români pentru a aplica pe programelor cadru ale UE și pentru alte surse
de finanțare internaționale.
Durata unui proiect este până la 48 de luni, cu posibilitate de extindere până la 12 luni, fără finanțare
suplimentară.
Propunerile, în limba engleză, se depun electronic pe platforma de prezentare online:
https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php? .
Termen limită depunere aplicații : 1 octombrie 2018, ora 16 (ora României)
Apel „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”,
asociat Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021
Ce se finanțează ?
Arii Tematice
Domenii cheie
• Materiale și tehnologii inovatoare pentru stocarea energiei;
• Eficiența energetică în cadrul procesului de generare,
transmisie, distribuție a rețelelor inteligente și la consumator /
utilizator final;
A.Energie
• Tehnologii de mediu ecologice pentru producerea / generarea
de energie;
• Surse de energie - diversificare / echilibru;
• Captarea și stocarea carbonului;
• Gestionarea poluanților emergenți în sistemele acvatice
(impact, remediere și tehnici de reciclare) pentru
îmbunătățirea serviciilor ecosistemice ale resurselor de apă și
ale zonelor umede;
B. Mediu
• Monitorizarea ecosistemelor, afectate de schimbările
climatice, gestionarea biodiversității, biosecuritate, protecție și
restaurare ecologică;
• Evaluarea impactului asupra mediului și a riscurilor asupra
mediului modern, tehnologii emergente și produse (poate
include și schimbările climatice);
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Apel „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”,
asociat Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021
• Resurse, tehnologii și instrumente pentru economia circulară;
• Cercetări privind schimbările climatice și / sau impactul
fenomenelor naturale extreme asupra sistemelor naturale și
antropice
• Dezvoltarea strategiilor centrate pe pacienți pentru
combaterea cancerului;
• Medicina translațională în medicina regenerativă, bolile
neurodegenerative și rare;
C. Sănătate
• Îmbunătățirea sănătății publice prin implementarea unor
strategii preventive bazate pe dovezi;
• Incluziunea și responsabilizare romilor.
• Migrație, mobilitate, diasporă;
• Democrație participativă, inovare socială și culturală, creștere
D.Științe sociale și
economică;
umaniste, inclusiv studii
referitoare la egalitatea de • Cosmopolitanismul și naționalismul;
gen și studii privind
• Incluziunea socială și economică a grupurilor dezavantajate;
incluziunea socială
• Digitalizarea și accesibilitatea patrimoniului cultural;
• Incluziunea și abilitarea romilor.
• Protecția datelor cu caracter personal, protecția
infrastructurilor critice și Servicii; Tehnologii, instrumente și
metode de dezvoltare software – artificială inteligență (AI) și
cloud computing;
E. TIC
• Tehnologii avansate de robotică, mecatronică și aditivare
(imprimare 3D, bio-mprimare);
• Tehnologii și aplicații pentru Big Data și / sau Internet de lucruri
(IoT) pentru administrația publică, educație, agricultură,
sănătate, servicii bancare etc.
• Biotehnologie pentru agricultură, acvacultură, silvicultură și
biomasă;
F. Biotehnologie
• Biotehnologie industrială și alimentară;
• Biotehnologie pentru sănătate, medicină și industrii conexe;
• Biotehnologia integrată de mediu.
Cine este eligibil ?
Următoarele tipuri de persoane juridice situate în România și în statele donatoare (Norvegia,
Islanda, Liechtenstein) pot primi finanțare din Program:
• organizațiile de cercetare, astfel cum sunt definite în cadrul comunitar pentru ajutoare de
stat pentru Cercetare și dezvoltare și inovare (2014 / C 198/01), în calitate de promotor al
proiectului și Partener (i) de proiect;
• societăți (întreprinderi mici, mijlocii și mari) astfel cum sunt definite în Cadrul privind
ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014 / C 198/01), în calitate de
partener (i) de proiect.
Alți parteneri eligibili sunt organizații de cercetare din țări terțe, dar care nu pot primi finanțare din
grantul aferent proiectului.
Promotorul de proiect
Investigator Principal (PI)
Pentru fiecare propunere, partenerii de proiect "Investigatorul Principal" (PI) este cercetătorul
desemnează o entitate de conducere, numită care asigură conducerea științifică a proiectului.
"Promotor de proiect" (PP). PP este responsabil Este responsabil de monitorizarea tehnică și de
de depunerea propunerii, în format electronic calitatea academică a proiectului și va asigura că
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Apel „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”,
asociat Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021
către Operatorul de Program (PO), semnarea proiectul este realizat în conformitate cu
Contractului de Proiect cu PO, acordul de termenii, condițiile apelului și cu cele specificate
colaborare cu Partenerii Proiectului și în Ghidul pentru programele de cercetare.
transmiterea periodică a rapoartelor către PO.
Promotorul proiectului este o organizație de
cercetare eligibilă din România.
Finanțare și buget
Valoarea minimă a unui grant solicitat este de 500.000 euro, iar valoarea maximă este de
1.500.000 euro.
Moneda care va fi utilizată pentru depunerea propunerii este EURO. Contractul de grant va fi
încheiat în lei. Valoarea în lei va fi determinată prin utilizarea cursului oficial de schimb al CE de la
data (luna) contractului (Info Euro).Suma disponibilă în cadrul acestui apel este de 16.312.500 euro.
Categorii de costuri eligibile
a) costurile aferente personalului desemnat pentru proiect;
b) indemnizațiile de deplasare și de ședere pentru personalul care
participă la proiect;
c) costul echipamentelor noi sau second-hand;
d) costurile consumabilelor;
e) alte costuri.

III. apel de proiecte pentru „Proiecte de Mobilităţi” în cadrul Mecanismului Financiar SEE 20142021
În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Statele Donatoare şi România, pentru stabilirea de
parteneriate care să se materializeze în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare” este lansată
competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi”
Obiective :
• Să consolideze cooperarea și să sporească cunoașterea și înțelegerea reciprocă între echipele de
cercetare din România și statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein),
• Identificarea potențialilor parteneri pentru pregătirea propunerilor de cercetare colaborativă,
• Interes comun în cercetare,
• Schimbul de experiență și de bune practici relevante.
Grantul pentru mobilitate se acordă pentru un cercetător din România, Islanda, Norvegia și
Liechtenstein, după cum urmează:
• Max. 1.200 EUR pentru un cercetător care călătorește din România în Norvegia sau din
Norvegia în România;
• Max. 1.500 EUR pentru un cercetător care călătorește din România în Islanda sau din Islanda
în România;
• Max. 1.000 EUR pentru un cercetător care călătorește din România în Liechtenstein sau din
Liechtenstein în România.
Se estimează că se vor finanța un maxim de 10 mobilități pentru fiecare zonă tematică.
Zonele tematice sunt :
• Energie
• Mediu
• Sănătate
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•
•
•

Științe sociale și umaniste, inclusiv studii referitoare la egalitatea de gen și studii privind
incluziunea socială
TIC
Biotehnologie

Cine poate aplica: Propunerea de mobilitate trebuie să fie în legătură cu căutarea partenerilor și / sau
dezvoltarea ideii unei propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare”.
Cum se depun proiectele: Formularul aplicației trebuie să fie descărcat, completat offline și convertit
în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere https://uefiscdidirect.ro/main/index.php? .
Depunerea este continuă, până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 18 septembrie 2018.
***
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:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscacofund-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2018.html
https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.ro/eea-proiecte-de-mobilitati
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