Proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund

Scop:
Prin acest instrument este sprijinită participarea cercetătorilor români la proiectele de tip ERANET/ERA-NET Cofund în vederea consolidării sistemului național de CDI prin intensificarea
colaborării în cercetarea europeană de excelență.
Condiții de participare:
În cadrul competițiilor trans-naționale de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund pot participa
instituții cu personalitate juridică română, legal constituite, care îndeplinesc atât criteriile de
eligibilitate naționale, cât și cele prevăzute în documentele competiției trans-naționale.
Categoriile1 de instituții și unități care pot beneficia de finanţare publică pentru proiecte de tip
ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt:


Instituții de învățământ superior publice și private acreditate;



Institute Naționale de CDI;



Alte organizații de cercetare de drept public sau privat;



Agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);



Unități de administrație publică locală sau centrală;



Organizații nonguvernamentale.

Entitățile menționate mai sus pot participa la competiția trans-națională ca unic partener (parte
română) sau în parteneriat cu alte instituții din România.
Instituţiile, altele decât cele prevăzute în OG 57/2002 cu modificările şi completările ulterioare,
pot participa in acest tip de proiecte doar cu finanţare proprie.

Condiţii de eligibilitate:


Instituţiile participante nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu
au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu
privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu
au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate
contractantă; 5% din valoarea bugetului asociat instituției din România în calitate de
partener;

1

În conformitate cu prevederile OG 57/2002, aprobată prin legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare



În conformitate cu legislaţia europeană privind ajutorul de stat în domeniul cercetării,
întreprinderile care participă la accesarea de fonduri publice trebuie:
 să aibă ca obiect de activitate cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică;
 să nu fi îndeplinit nici una dintre condiţiile pentru care instituţia să fie considerată
“firmă în dificultate”.



Instituțiile participante acceptă implementarea proiectului în cadrul instituţiei, asigură
sprijinul administrativ pentru proiect, asigură resursele indicate în propunerea de proiect, se
angajează să sprijine desfăşurarea proiectului în bune condiţii şi să angajeze membrii echipei
proiectului, în condiţiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este
finanţat;



Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activităţi deja finanţate
sau în curs de finanţare;



Responsabilul echipei de cercetare din partea fiecăriei instituții participante are titlul de
doctor în știință. Această condiție nu se aplică dacă instituția este o întreprindere în sensul
legislației ajutorului de stat;



Un responsabil de echipă de cercetare va participa într-o singură propunere din cadrul
apelului trans-național în această calitate.

Buget competiție: Bugetul alocat pentru fiecare competiție ERA-NET/ERA-NET Cofund este
aprobat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) la recomandarea
UEFISCDI, în calitate de agenție de finanțare.
Buget proiect: Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română dintr-un proiect de tip
ERA-NET/ERA-NET Cofund:


max. 250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnațional;



max. 200.000 EUR, în situaţia în care România este partener în proiectul transnational.

Durată proiect: max. 36 luni

