
 

 

Information Note on Single Joint Call Announcement 

“Science and Technology” 

http://www.eranet-rus.eu/ 

 

Acţiunea ERA-NET PLUS cuprinde implementarea comună a unui apel transnațional ce prevede 

elaborarea și publicarea apelului, evaluare, selecției și de finanțare a propunerilor, precum și de 

monitorizare proiectului și follow-up dintre programele naționale sau regionale. 

Acţiunea necesită implicarea proprietarilor de programe din diferite state membre ale UE sau țările 

asociate la UE pentru cercetare, Programul-cadru de dezvoltare și tehnologie pentru a pune în aplicare un 

apel comun unic concentrându-se pe proiecte în Ştiinţă & Technologie (proiecte S & T). Angajamentele 

financiare care participă în programele de cercetare naționale sau regionale sunt în baza apelului comun. 

Pornind de la interesul reciproc al proprietarilor și managerilor de program din Federația Rusă, statele 

Membre şi Asociate ale UE au stabilit un Grup de Finanțare a Participanţilor. 

Grupul de Finanțare a Participanţilor din cadrul programului ERA.Net RUS Plus va lansa prima etapă 

a apelului comun unic S & T la 25.06.2014. 

 

Termenul limită de depunere  

Termenul limită de depunere a propunerii prealabile va fi la  data 25.09.2014, 17:00 (CET) 

echivalent cu ora 19:00 a Moscovei. 

Apelul va urmari depunerea propunerii în două etape și procedura de evaluare. În prima etapă, aplicanţii 

vor fi invitați să prezinte propunerile prealabile. 

În funcție de rezultatele evaluării prealabile a propunerilor, aplicanţii selectaţi vor fi invitați să depună 

propunerea de proeict completă la etapă a doua. 

Prin acest apel Comun şi Unic privind Stiinţă & Tehnologie consorțiile de proiect interesate, inclusiv 

parteneri din țările participante vor fi invitate să depună proiecte S & T. 

Participanţii la acest Program - Grupul de Finanțare a Participanţilor 

Participanţi la acest program care au semnat un Acord de Implementare pentru Apelul Unic Comun 

privind Stiinţa & Technologia în calitatea lor de proprietari/manageri a Programului, prin care se 

confirmă, astfel, participarea lor ca Părți de finanțare, precum și disponibilitatea de a oferi contribuții 

financiare pentru finanțarea proiectelor selectate prin intermediul apelului, sunt următorii: 

1. Austrian Science Fund, FWF (Austria) 

2. Estonian Research Council, ETAg (Estonia) 

3. Academy of Finland, AKA (Finland) 

4.          Ministry of National Education, Higher Education and Research, MENESR (France) 

5. French Embassy in the Russian Federation, AMBAFRAN (France) 

6. National Institute for Agricultural Research, INRA (France) 

http://www.eranet-rus.eu/


7. National Centre for Scientific Research, CNRS (France) 

8. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (Germany) 

9. Latvian Academy of Sciences, LAS (Latvia) 

10. Academy of Sciences of Moldova, Centre for International Projects, CIP (Moldova) 

11. The National Centre for Research and Development, NCBR (Poland) 

12. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, 

UEFISCDI (Romania) 

13. Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, FEB RAS (Russia) 

14. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, MON (Russia) 

15. Russian Foundation for Basic Research, RFBR (Russia) 

16. Russian Foundation for Humanities, RFH (Russia) 

17. Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, UB RAS (Russia) 

18. Slovak Academy of Sciences, SAS (Slovakia) 

19. Swiss National Science Foundation, SNF (Switzerland) 

20. Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK (Turkey) 

 

 

Tematica şi Scopul Apelului Unic Comun  

Propuneri de cercetare referitoare la următoarele tematici și subtematici S & T la care pot pot fi 

depuse propunerile de proiect: 

1. Nanotehnologii 

 1.1 Nano-senzori avansați pentru mediu și sănătate; 

 1.2 Nanomateriale funcționale noi, bazate pe design și modelling; 

 1.3 Nanomateriale pentru iluminarea eficientă; 

2. Mediu / Schimbările climatice 

 2.1 Creșterea fiabilității previziunilor climatice regionale: modelarea și măsurarea; 

 2.2 Impactul asupra mediului și riscul de extragere şi transportarea materiilor prime;  

 2.3 Acţiunile climatice extreme și impactul acestora asupra mediului 

3.  Sănătate 

 3.1 Mecanisme moleculara a functiei cerebrale si patologice; 

 3.2 Medicina regenerativa si biomaterialele; 

 3.3 Descoperirea medicamentelor împotriva cancerului, boli cardiovasculare și infecțioase; 

4. Ştiinţa Socială şi Umanitară  

 4.1 Înțelegerea conflictului, identitate, și memoria: din trecut și din present; 

4.2 Schimbările demografice, migrația și migranții; 

4.3 Oportunitaţile și provocările pentru dezvoltarea regională și coeziunea socială; 

Aplicanții eligibili și Consorțiul proiectului 

Aplicanții trebuie să fie eligibil pentru finanțare de către Partea lor Financiară (FP) națională 

respectivă. Acestea pot reprezenta: 

 Entități de cercetare și de învățământ superior; 

 Întreprinderile mici și mijlocii cu cercetare performantă; 



 Alte entităţi eligibile pentru finanţarea acordată de legislaţia naţională respective. 

 Consorţiul Proiectului trebuie să cuprindă parteneri de proiect eligibili pentru finanțare din cel 

puțin trei țări diferite, din care cel puțin o echipă eligibilă pentru finanțare din Federaţia Rusă. 

Fiecare partener de proiect va fi reprezentat de un lider al echipei. Unul dintre liderii echipei 

trebuie să fie desemnat ca "coordonator". 

Aplicanții care sunt neeligibili pentru finanțare ar putea adera la orice consorțiu eligibil prin 

depunerea unei propuneri în cadrul acestui apel, cu condiţia de a avea cofinanţare. 

 

Procesul de depunere a propunerii 

 

Informaţie Generală 

Procesul de depunere constă în depunerea propunerii în două etape și procedura de evaluare. 

La primul pasa, aplicanţii vor depune scurta descriere a propunerii (section 5.1.2). Pasul 2, aplicanţii 

selectaţi în urma primului pas de depunere sunt invitaţi sa depună propunerea completă (section 

5.1.3).  

 

Toate propunerile se depun doar în engleză. 

 

 

Structura propunerii prealabile 

 

1. Informaţie Generală 

 

Detaliile propunerii 

 Titlul şi acronimul 

 Tematica sau subtematica apelului la care se depune propunerea data 

 Cuvinte cheie: Identificarea cuvintelor cheie selectate în baza unei liste de cuvinte 

cheie (în         PT-Outline). 

 Cuvinte suplimentare: Adăugarea cuvintelor suplimentare pentru a specifica în 

continuare subiectul științific. 

 Durata: Minim 24 luni, pînă la 30 luni. 

 Buget: Bugetul total estimat al proiectului (în EUR). 

Cuprins 

2. Descrierea echipei 

Fiecare echipă, trebuie să acorde următoarele informații: 

 Numele Legal 

 Acronimul organizaţiei 

 Descrierea organizaţiei 

 Liderul echipei şi adresa 

 Publicaţii (maximum 5 publicaţii pentru fiecare partener) 

3. Estimarea finanţării solicitată de participanții  

Pentru fiecare echipa, oferirea costurilor totale și alte costuri pe întreaga durată a proiectului.  

4. Obiective 

 Fundal de ultimă generație din domeniul 

 Obective ştiinţifice 



 Valoarea adăugată a consorțiului propus și potentialului inovaţional 

 Piaţa şi impactul economic  

 Impactul Societal 

 

Evaluarea propunerii prealabile Pasul 1  

JCS va aloca la primă etapă pentru fiecare din propunerile prealabile de trei referenți 

potențiali externi din baza de date EVAL-INCO în funcție de cuvintele cheie care se potrivesc 

 

6.3.2.1. Criterii de Evaluare 

Setul de criterii cuprinde următoarele: 

I. Meritul științific și / sau tehnologic 

II. Impactul potenţial  

III. Calitatea prezentării a propunerilor prealabile 

Scorurile evaluării vor fi acordate pentru fiecare dintre aceste trei criterii, și nu pentru subcriterii. 

Sub-criteriile sunt aspecte care ar trebui să se ia în considerare experți în evaluarea acestui criteriu. 

Pentru criteriile I-III progul este de la 3 la 5 puncte pentru fiecare criteriu (tabelul cu puncte în secţia 

6.3.4). 

Procesul de evaluare ar trebui să abordeze următoarele criterii: 

I. Meritul științific și / sau tehnologic (pragul: 3/5) 

 Conceptul, calitatea obiectivelor 

 Inovarea ideii de proiect 

 Progresul dincolo state-of-the-art 

 Calitatea și eficiența metodologiei științifice și tehnologice 

 Calificarea și experiența relevantă a coordonatorului și a participanților individuali / 

echipe de cercetare care participă  

II. Impactul potenţial (pragul: 3/5) 

 Contribuția la dezvoltarea domeniului de cercetare respective 

 Impactul proiectului față de rezolvarea problemelor regionale semnificative 

 Durabilitatea a rezultatelor proiectului 

 Reuniunea pe piață și nevoile economice 

III. Calitatea prezentării a propunerilor prealabile (pragul: 3/5) 

 Claritatea și complexitatea propunerilor prealabile  

 În conformitatea cu structura cerinţelor 

Punctajul total al unei propuneri este media ponderată a punctajelor individuale acordate pentru 

fiecare criteriu, evaluat de la 0 la 5. Tabelul de mai jos prezintă scorurile și ponderea pentru fiecare 

criteriu, pentru evaluarea propunerilor prealabile: 

 Criteriu Score Ponderea 

I. Meritul științific și / sau tehnologic 0-5 60% 

II. Impactul potenţial 0-5 30% 

III. Calitatea prezentării a propunerilor prealabile 0-5 10% 

 TOTAL 0-5 100% 

 


