Participare la organismele și programele internaționale de
cercetare în domeniul atomic și subatomic – Modulul FAIR-RO
Scop:
Programul FAIR-RO are ca scop principal finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare necesare
participării României la experimentele Centrului FAIR.
Criterii de eligibilitate pentru Propunerea de Proiect:
a)
Propunerile de proiect trebuie să fie în domeniile și tematicile prevăzute în Secțiunea 2.1;
b)
Să existe confirmarea din partea FAIR (cel puțin la nivelul conducerii experimentului
respectiv) că instituția conducătoare de proiect și directorul proiectului fac parte din colaborarea
respectivă. Colaborările FAIR sunt deschise acceptării de noi membri. Instituțiile care doresc să
participe la o anumită colaborare FAIR se pot adresa conducerii experimentului respectiv;
informații în acest sens pot fi obținute la: http://www.fair-center.eu/for-users/experiments.html.
c)
În cazul în care proiectul este propus de către un consorțiu, instituțiile participante trebuie
să aibă încheiat un Acord de Parteneriat cu Conducătorul Proiectului în care sunt stipulate
condițiile participării la realizarea în comun a proiectului.
Criterii de eligibilitate pentru Directorul de Proiect:
a)
Doctorat în domeniu relevant FAIR obținut cu cel puțin trei ani în urmă (față de data
depunerii proiectului);
b)
Gradul științific de cel puțin CS III sau, în cazul unui proiect predominant de dezvoltare
experimentală, gradul științific de cel puțin IDT III.
Directorul de Proiect va anexa dovezi (copii după documente/materiale sau referințe verificabile)
care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de mai sus.
Activităţi de CDI eligibile în cadrul proiectelor sunt următoarele:
•
Cercetare fundamentală (CF);
•
Cercetare industrială (CI);
•
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor (CI+)
•
Dezvoltare experimentală (DE);
•
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor (DE+);
•
Studii de fezabilitate (SF);
•
Activităţi de inovare - Protejarea brevetelor (IPB);
•
Activități de inovare - Detaşare personal (IDP);
•
Activități de inovare - Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi de sprijinire a
inovării (ISC).
Buget proiect: Bugetul anual (pentru 12 luni) al unui proiect este de maxim 600.000 lei.
Bugetul competiției 2016: 850.000 lei în 2016, 4.500.000 lei în 2017, 4.500.000 lei în 2018 și
2.150.000 lei în 2019.
Durata: Durata proiectelor este de maxim 3 ani (36 de luni).

