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Rețeaua NCP se prezintă! 

• Structura stabilită și finanțată de guvernul fiecărei țări membre 

UE (ministerul responsabil pentru activitățile de cercetare) în 

vederea asigurării promovării naționale a  programului Orizont 

2020. 

 

• Partajarea atribuțiilor de susținere și instruire a rețelei NCP între 

CE și autoritatea națională. 



Cine face parte din rețeaua NCP? 
 Instituția coordonatoare a rețelei NCP: MEN 

 

Nucleul NCP - Directia Programe CDI pentru Priorități Europene 

și Internaționale din MEN. 

 

Reprezentanți ai altor institute – cu rol de sprijin tematic și 

îmbunătățirea participării mediului academic (ASAS, Ministerul 

Mediului, INCD Victor Babeș, Politehnica București, USAMV 

Timișoara, Universitatea Gh Asachi Iași). 

 

Coordonator național   

22 pozitii NCP (17 programe) 

În total 52 nominalizări 



Oferta rețelei NCP 
 



Oferta NCP 

Organizați evenimente științifice și doriți o prezentare Orizont 2020? 

 

Buletin lunar informativ al rețelei NCP 

 

Asistența personalizată  

 



 

Ce este Orizont 2020? 

Programul cadru al Uniunii Europene de finanțare a cercetării 

și inovării pentru perioada 2014-2020. 

 

Buget  de circa 70 miliarde EUR (creștere de circa 25% față de 

PC7). 

 

Instrument creat pentru a răspunde:  

- problemelor create de criza economică; 

- provocărilor societale majore; 

- Și pentru a întări poziția de lider global a Europei în 

cercetare, inovare și tehnologie. 



 

 Ce aduce nou Orizont 2020 ? 

Un singur program ce reunește 3 programe / inițiative distincte*: 

 

• Accent pe inovare; 

• Focalizare pe provocările societății (cum ar fi: sănătate, securitate 

alimentară, agricultură durabilă, mediu, energie curată, transport 

inteligent etc.); 

• Acces simplificat pentru toate entitățile participante din toate țările 

Uniunii Europene și din afara acesteia (i.e. țările asociate). 

 

 

* aspecte privind inovarea din Programul Cadru pentru Competitivitate si Inovare (CIP), 

contribuția Uniunii Europene la Institutul European pentru Tehnologie si Inovare (EIT) și 

componente existente în PC7 



 

 

 

STRUCTURA  ORIZONT 2020 
 



Excelența Știintifică 
• Consiliul European pentru Cercetare (ERC); 

• Technologii Viitoare și Emergente (FET); 

• Acțiuni Marie Sklodovska Curie; 

• Infrastructuri de cercetare. 

Poziția de Lider în Sectorul Industrial (LEIT) 

• Poziția de lider privind tehnologiile generice și industriale: 

• Tehnologiile informației și a comunicațiilor (ICT); 

• Nanotehnologii/ Materiale avansate/ Biotehnologii;  

• Spațiu; 

• Acces la finanțare de risc; 

• Inovarea cu participarea IMM-urilor (măsuri de sprijin indirecte). 
 
 

Provocări Societale (SC) 

• SC1 - Sanătate, schimbări demografice și bunăstare; 

• SC2 - Securitatea alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă 

și bioeconomie; 

• SC3 - Surse de energie sigure, ecologice și eficiente; 

• SC4 - Transport inteligent, ecologic și integrat; 

• SC5 - Schimbari climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime; 

• SC6 - Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive; 

• SC7 - Societăți sigure - protejarea libertății și securității în Europa și a cetățenilor săi. 

Alte activități  

• Raspândirea excelenței și extinderea participării (‘widening’); 

• Știința cu și pentru societate. 

  

 

 
Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT) 

Centrele de Cercetări Comune (JRC) Euratom (2014-2018) 
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Excelența științifică  

• Tehnologii viitoare 

  și emergente (FET) 4 



 

 Excelența științifică 

Buget total= €21.6 miliarde  

Reunește pentru prima dată 4 programe  

 

 

 
Consiliul 

European al 
Cercetarii 

Actiuni Marie 
Slodovska 

Curie 

Infrastructuri 
de cercetare 

FET  



SPRIJIN IMM-URI: ABORDARE INTEGRATĂ 

 

 
 

 

SME instrument 

7% 

Collaborative projects 

13% 

Eurostars II 
Enhancing Innovation Capacity 

Market-driven Innovation 

Access to Risk Finance 

Alocări de 20 

% din 

bugetele 

pilonilor 2 și 

3 (LEIT și SC)  

Inovarea în 

IMM-uri 

12 



? 

IDEA  business coaching and complimentary 
services 

MARKET 

Concept & 
Feasibility 

Assessment 

Demonstration 
Market Replication 

Research 
Development 

 Commercialisation 

SME window EU 

financial facilities 

Procurement 

SME instrument 

13 



 Phase 1: Concept 
and feasibility 
assessment 

Phase 2:  R&D, 
demonstration, market 

replication 

Input: Idea/Concept: 

"Business Plan 1"  

(~ 10 pages)  

10% budget 

 

Activities: 

Feasibility of concept 

Risk assessment 

IP regime 

Partner search 

Design study 

Pilot application 

etc. 

 

 

 

Output: elaborated 

"Business plan 2" 

 

Input: "Business plan 2" 

plus description of 

activities under Phase 2  

(~ 30 pages) 

88% budget 

Activities: 

Development, prototyping, 

testing, piloting, 

miniaturisation, scaling-up, 

market replication,  

Research 

 

 

 

Output: "investor-ready 

Business plan 3" 

Lump sum: 

50.000 € 

~ 6 months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 3:     
Commercialisation 

1- 2.5 M€ EC 

funding  

~ 12 to 24 months 

Promote instrument as 

quality label for successful 

projects  

Facilitate access to private 

finance 

Support via networking , 

training, information, 

addressing i.e. IP 

management, knowledge 

sharing, dissemination 

SME window in the EU 

financial facilities (debt 

facility and equity facility) 

Possible connection to PPC 

(and PPI?) 

  

 

10% success 30-50% success 

Phase 3 = 2% budget 



CUM SĂ NE IMPLICĂM ÎN 

ORIZONT 2020?  

 

 

DE LA TEORIE LA 

PRACTICĂ….. 
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Citiți 

documentele 

Orizont 2020 

Căutați 

parteneri  

Cum puteți pregăti participarea? 

Gandiți-vă la teme 

de cercetare 

(pentru ERC, 

MSCA etc.) 

 
Apel  pentru 

evaluatori  
ORIZONT – lansat în 

noiembrie 2013  
 





 

 

Să aplicăm la prima competiție ..... 
 

 

  Tema 

  Parteneri  

  Buget (costuri directe și indirecte) 

  Criterii de evaluare  

  Deadline pentru depunerea aplicației (în una sau două etape) 

 



  

 

Unde gasim informațiile? În programul de lucru.....  

 

 Pe 11 decembrie 2013, s-au publicat competițiile pentru primii doi 

ani ai programului: 2014 și 2015: 

 ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 

 

 Se explică ce anume va fi finanțat (tema, tipul de grant, impactul 

așteptat). 

 

 Conține un apel pentru propuneri – data limită, criterii de evaluare 

și eligibilitate. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


Programul de lucru 

• Cuprinde competițiile pentru primii 2 ani ai programului: 2014-

2015. 

 

• Descrie ce anume va fi finanțat (tema, tipul de grant, impactul 

așteptat). 

 

• Structura unei teme de cercetare va conține:  

a) definirea aspectelor de soluționat;  

b) scopul;  

c) impactul așteptat.  
NU SE MAI INDICĂ MODALITATEA DE ABORDARE A TEMEI ! 

 

• Conține un apel pentru propuneri – data limită, rezultate, 

criterii de evaluare și eligibilitate. 

 











Eligibilitate pentru finanțare 

Entități legal constituite din: 

 

• 28 Țări Membre ale Uniunii Europene 

 

• Țări Asociate (în negociere) 

 

• Țări terțe (lista urmează a fi publicată) 



Nou ! Terminologie Orizont 2020 

Tipuri de proiecte: 

 

• Research and innovation action (PC7: proiecte in colaborare) 

• SME instrument - diferite tipuri de sprijin financiar strict individualizate 

pentru IMM-uri 

• Innovation action  

• ERA NET  Cofund  

• Coordination action - Public procurement of innovative solutions 

• Coordination action - Support to pre-comercial procurement  

• Fast track to innovation pilot scheme  

 



Reguli de participare la ORIZONT 2020 

 
Max. 100% din costurile directe ( exceptand actiunile orientate 

catre piata, caz in care se aplica o rata de finantare de 70%); 

 

Costuri indirecte eligibile: 25% din costurile directe eligibile. 

 
 



Reguli de participare la ORIZONT 2020 

 

Un singur set de reguli: 

 

• adaptate pentru întregul ciclu de cercetare și inovare. 

 

• aplicabile  tuturor agențiilor comunitare de finantare și 

tuturor programelor de cercetare. 

 

• aliniate la regulamentul financiar coerent cu alte noi 

programe ale UE. 

 

Un proiect – o metodologie de finanțare unică. 

 
 



Reguli de participare la ORIZONT 2020 

 

Criterii simple de evaluare: 

 

Excelență – Impact – Implementare (Excelență în cazul ERC); 

 

Noi forme de finanțare focalizate pe inovare: premii, achiziții 

publice etc. 

 

Participarea internațională: facilitată, dar protejând interesele UE. 

 

Reguli mai simple pentru granturi: acceptarea practicilor 

instituțiilor participante privind costurile directe, costurile indirecte. 

  

Mai puține solicitări de auditare. 

 

 



Evaluarea propunerilor de proiect 



Pași spre o participare de succes în ORIZONT 2020 

- Participați în proiecte de cercetare naționale și internaționale;  

- Înscrieți-vă în baza de date pentru evaluatori Orizont 2020; 

- Participați  la evenimente de promovare Orizont 2020 organizate 

de Comisia Europeană; 

- Participați la evenimente internaționale de vârf din domeniul dvs. 

unde există șansa să întâlniți leaderi europeni și mondiali din 

domeniu. 

 

- Doriți să aplicați ca partener sau coordonator? 

- Aveți experiență managerială în proiecte tip program-cadru (PC7)? 

- Instituția din care faceți parte are disponibilitatea administrativă de 

a funcționa ca instituție coordonatoare? 

- Sunteți un leader european în domeniul pentru care doriți să 

aplicați în calitate de coordonator? 

 

Important: CONEXIUNI INTERNAȚIONALE DE VÂRF ! 

 

 
 



 

 

Resurse de informare pe Internet   

 

 

 Site-ul M.E.N. – pagina Orizont 2020  

http://www.research.edu.ro 

 Comisia Europeană – Site Orizont 2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

