Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică
NEWSLETTER
NR.4/septembrie 2021

Evenimente online de informare privind programe de cercetare ale Uniunii Europene:
Curs online „Portalul pentru finanțări și licitații în programele UE”- curs organizat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est privind oportunitățile de finanțare ale Comisiei Europene și/sau licitațiile publice
pe care Comisia le deschide.
Ce conține cursul?
Modulul 1. Horizon Europe – Prezentare Generală
Modulul 2. Cum te înregistrezi in Participant Portal
Modulul 3. Căutare apeluri de proiecte după criteriile vizate
Modulul 4. Căutare parteneri potriviți
Modulul 5. Pașii pentru depunerea unei aplicații
Informații pentru înscriere aici: https://www.adrnordest.ro/curs-online-portalul-pentru-finantari-si-licitatii-in-programeue/


28 septembrie 2021 -Comisia Europeană va organiza un seminar online pentru a prezenta și discuta noile
caracteristici ale portalului de finanțare și licitații (Funding & Tenders Portal) legate de utilizatori și profilul
utilizatorilor și funcția de căutare a partenerilor pentru propuneri
Informații
privind
evenimentul
aici:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/other/event210928.htm


30 septembrie 2021 - Comisia Europeană va organiza un seminar online privind costurile de personal în
proiectele Orizont 2020 ”Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants!”
Informații
privind
evenimentul,
aici:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/other/event210930.htm


30 septembrie 2021 -Eveniment de brokeraj virtual pentru apelul „Un viitor durabil pentru Europa” în clusterul
2 „Cultură, creativitate și societăți incluzive”, program Orizont Europa. Apelul se referă la:
aspecte ale cercetării privind migrația și integrarea,
zona societăților îmbătrânite precum și
noi abordări ale modelelor de afaceri durabile și ale statului bunăstării.
Evenimentul oferă posibilitatea de a purta discuții bilaterale și de a forma consorții. Înscrieri până pe 27 septembrie 2021.
Informații privind evenimentul, aici: https://sustainable-future-brokerage.b2match.io/


5 octombrie 2021 – sesiune informativă despre Horizon Results Booster: Bring a continual stream of innovation
to the market and beyond! Horizon Results Booster este o inițiativă a Comisiei Europene care își propune să
maximizeze impactul proiectelor de cercetare finanțate prin programele FP7, Horizon 2020 și Horizon Europe și
oferă câteva îndrumări cu privire la modul în care puteți disemina și exploata cel mai bine rezultatele cercetării.
Informații
privind
evenimentul,
aici:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/other/event211005.htm


