Cooperare bilaterală România – Moldova

Scop:
Consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi țările partenere prin finanțarea
bilaterală/multilaterală a mobilității cercetătorilor din aceste țări.
Condiții de participare:


Propunerile de proiecte se încadrează în domeniile științifice identificate în textul competiției
comune bilaterale/multilaterale;



Proiectul se desfăşoară în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în
instituţii de învăţământ superior, numite în continuare instituţii gazdă.



În cazul în care pentru realizarea activităţilor proiectului participă mai multe instituţii gazdă din
România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de Coordonator; Instituţia coordonatoare de proiect din România trebuie să aibă un contract în derulare finanţat
pe plan naţional sau/şi pe plan internaţional având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară cu
cea propusă pe plan bilateral, iar conducătorul de proiect face parte din echipa proiectului în
derulare (în acest sens se va anexa la cererea de finanţare o copie după contract şi după lista
echipei proiectului în derulare);



În cazul instituţiilor de învăţământ superior, INCD-uri și institute ale Academiei Române este
acceptată şi o declaraţie din partea conducerii PN-III-CEI-BIM-PM 4 unităţii, prin care se
specifică faptul că tema de cercetare propusă în cooperarea bilaterală face parte din planul de
cercetare al unităţii;



O propunere de proiect are câte un coordonator din fiecare țară participantă, având ca
responsabilități implementarea proiectului acceptat la finanțare și raportarea către agențiile de
finanțare;



În cadrul aceleiași competiții comune, coordonatoul de proiect din România poate depune o
singură propunere de proiect în această calitate;



Depunerea propunerii de proiect se va face simultan atât la UEFISCDI (agenția de finanțare din
România) de către coordonatorul din România, cât și la celelalte agenții de finanțare
participante în competiția bilaterală/multilaterală; nedepunerea propunerii de proiect la toate
agențiile de finanțare, până la termenul limită, atrage după sine neeligibilitatea propunerii
depuse;



Propunerea de proiect va fi evaluată atât la nivel de UEFISCDI cât și la nivelul celorlalte
agenții de finanțare participante la competiție, urmând a se finanța doar dacă primește acceptul
tuturor finanțatorilor.

Buget competiție: 9.425.000. lei
Durată proiect: max. 24 luni.

