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Sesiune online de informare pentru
MSCA Sta� Exchanges & COFUND 2022

În perioada 6-11 octombrie 2022 este plani�cată lansarea apelurilor pentru
instrumentele MSCA Sta� Exchanges (SE) și COFUND 2022.
Pentru a veni în sprjinul celor care doresc să aplice, Unitatea NCP @UEFISCDI
organizează, în data de 27 octombrie, intervalul orar 10:00-11:30, sesiunea
online de informare și training pentru cele 2 instrumente

Marie Skłodowska-

Curie Actions (MSCA).
La evenimentul moderat de Punctele Naționale de Contact pentru MSCA vor
participa și contribui doamna Nicoleta Petre, O�țer de proiect, Comisia Europeană
- Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare, un reprezentant al EEN, precum
și bene�ciari ai acestor tipuri de proiecte.
Participarea la eveniment se face în baza înregistrării.

Înregistrare

Apeluri internaționale

Apelul Water 4All - Water security

Primul apel de proiecte al Driving

for the planet �nanțează proiecte

Urban Transitions Cofund

de cercetare și inovare care

Partnership, derulat în cadrul

abordează crearea de modele,

Programului Orizont Europa,

instrumente și metodologii pentru

urmărește să identi�ce cele mai

a înțelege mai bine procesele

bune proiecte transnaționale de

hidrologice, pentru a răspunde la

cercetare și/sau inovare care

problemele emergente legate de

abordează provocările urbane

apă și de evenimente extreme.

pentru a sprijini orașele în
tranziția lor către o economie

Propunerile de proiecte trebuie să

durabilă. Provocările sunt grupate

se încadreze în una dintre

în trei direcții (urban transition

tematicile:

pathways):

(1) reziliența, adaptatea la

(1)Positive Energy Districts (PED);

evenimente extreme hidro-

(2) The 15-Minute City (15mC);

climatice;

(3) Circular Urban Economies (CUE).

(2) instrumente ce pot � utlizate în
strategiile și politicile ce vizează

Apelul face parte și din inițiativa

managementul apei;

MICall 2022, contribuind la

(3) îmbunătățirea modelelor de

Misiunea pentru tranziție urbană a

guvernare în domeniul apelor în

Mission Innovation.

contextul evenimentelor extreme
hidro-climatice și a contextelor

Lista partenerilor apelului și

internaționale.

condițiile de �nanțare sunt
disponibile pe pagina apelului DUT

Detalii privind structura

2022.

parteneriatului și condițiile de
participare: aici
Termenul limită pentru depunerea
pre-propunerilor: 31 octombrie

Termenul limită de depunere a prepropunerilor: 21 noiembrie 2022,
13:00 CET.

2022, ora 15:00 CET.

Detalii apel

Detalii apel

În cadrul Biodiversa+,

Apelul CETP 2022 își propune să

parteneriatul european pentru

�nanțeze proiecte care dezvoltă

biodiversitate, a fost lansat apelul

soluții aplicative de cercetare și

comun 2022-2023 - BiodivMon

inovare care oferă rezultate pentru

pentru propuneri de proiecte

tranziția către energie curată.

privind îmbunătățirea
monitorizării transnaționale a

Apelul urmărește ca majoritatea

biodiversității și a schimbării

proiectelor să vizeze soluții

ecosistemelor pentru știință și

complexe de pregătire tehnologică

societate.

(TRL 6-8), de la nivelul mediu până

Echipele de cercetare sunt invitate
să formeze consorții de cercetare
transnaționale cu parteneri eligibili
din minim 3 țări care participă la
apel (minim două țări din statele
membre UE sau țările asociate UE).
Lista agențiilor de �nanțare
implicate în parteneriat poate �
consultată aici.
Termenul limită pentru depunerea
pre-propunerilor: miercuri 9

la nivel înalt, combinând tehnologii
și implicând părțile interesate.
Parteneriatul CETP are 7 inițiative
de tranziție în domeniul energiei
(Transition Initiatives - TRIs) care se
concentrează pe provocările CDI
descrise în Agenda strategică de
cercetare și inovare (SRIA).
Termenul limită pentru depunerea
pre-propunerilor: 23 noiembrie
2022, ora 14:00 CET.

noiembrie 2022, 15:00 CET.
Detalii apel

Detalii apel

Acord pentru Reformarea Evaluării
Cercetării și constituirea CoARA

În cadrul unei sesiuni asociate Research & Innovation Days a fost lansat procesul
de

strângere semnături

pentru

Acordul

pentru

Reformarea

Evaluării

Cercetării.
Scopul urmărit este de a lărgi diversitatea rezultatelor și a activităților de cercetare
recunoscute, maximizând astfel calitatea și impactul cercetării. Acordul include
principiile, angajamentele și speci�cații privitoare la intervalul de timp alocat
pentru reforme și stabilește principiile pentru o coaliție de organizații care doresc
să lucreze împreună în implementarea schimbărilor.
UEFISCDI este una dintre cele 51 de organizații care și-au exprimat deja
intenția de a semna Acordul, alăturându-se unor organizații prestigioase de
�nanțare a cercetării, universități și alte organizații de cercetare și de evaluare a
cercetării.
Organizațiile de cercetare, de �nanțare a cercetării și nu numai, care vor semna
Acordul, vor face parte, ulterior, din Coaliția pentru Avansarea Evaluării
Cercetării (Coalition for Advancing Research Assessment (

CoARA).

Reprezentanții Organizațiilor care doresc să semneze Acordul și să se alăture
Coaliției,

o

pot

face

prin

completarea

și

semnarea

următorului

formular: https://coara.eu/sign.

Facebook

Linkedin

Twitter

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.
Website: ue�scdi.gov.ro E-mail: o�ce@ue�scdi.ro
Tel: 004 021 30 23 850 Fax: 004 021 31 15 992
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00
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