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Obiectiv
Crearea Centrului Suport Orizont 2020 de management de proiecte si promovare
europeana, în cadrul INOE, in vederea cresterii participarii institutului la programele de
finantare ale UE si în subsidiar al organizatiilor de cercetare din cadrul consortiului ACTRIS-RO.

Scop
Cresterea participarii INOE la programele cadru de cercetare ale Uniunii Europene si alte
programe internationale.

ACTRIS: Aerosol, Clouds And Trace Gases Research Infrastructure: https://www.actris.eu/
ACTRIS RO: Aerosol, Clouds And Trace Gases Research Infrastructure Romania: http://actris.ro/

https://www.actris.eu/
http://actris.ro/


Perioada desfasurare proiect
02.06.2020 – 31.06.2023

Activitati proiect

1. Infiintare si operationalizare CENTRU SUPORT PREPARE

2. Planificare si implementare programe de instruire a personalului

3. Organizare de ateliere de lucru pentru pregatirea unor propuneri de proiecte

4. Activitati de diseminare de informatii si de cautare de parteneri din tara si din strainatate

pentru intocmirea de propuneri de proiecte

5. Management de proiect



Grupul tinta format din: personal INCD INOE (filiale ICIA si IHP), parteneri INCD INOE si
cercetatori/companii/clustere din institutele de cercetare de pe platforma Magurele vor beneficia
din partea CENTRULUI SUPORT PREPARE de:

1. Servicii de consultanta in identificare de surse de finantare din cadrul programului Orizont 2020

si al urmatorului program cadru de cercetare al UE.

2. Servicii de consultanta in redactare de propuneri proiecte.

3. Servicii de consultanta in management proiecte.

4. Servicii de cautare de parteneri din tara si strainatate pentru întocmirea unor propuneri de

proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont

2020, urmatorul program cadru de finantare al UE si alte programe internatioanle de finantare a

proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare.



Indicatori

1. Proiecte depuse la programul cadru al UE sau alte programe de cercetare din cadrul UE

2. Cercetare, inovare: Numar de noi cercetatori în entitatile care beneficiaza de sprijin

3. Centre suport pentru aplicatii la Orizont 2020 si la alte programe internationale

4. Publicatii stiintifice rezultate din proiect

5. Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 atrasa de institutii participante din Romania

6. Locuri de munca nou create, altele decât pentru cercetatori, în entitatea sprijinita

7. Numarul de cercetatori care lucreaza în infrastructuri îmbunatatite de cercetare

8. Cereri de brevete rezultate din proiect



Va multumesc! 

https://prepare.inoe.ro/
https://inoe.ro/ro/
http://environment.inoe.ro/

flori@inoe.ro

https://prepare.inoe.ro/
https://inoe.ro/ro/
http://environment.inoe.ro/

