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De ce GeoEcoMar?

Pentru că Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – 
GeoEcoMar este printre cele mai active instituții de cercetare din România în programele cadru 
ale Comisiei Europene. Aflat în Top 10 al instituțiilor românești din punct de vedere al participărilor în 
programul cadru Horizon 2020 (finanțat de către Directoratul General Cercetare - Inovare), GeoEcoMar 
colaborează cu numeroși parteneri - institute, universități, companii private - din întregul spațiu 
european al cercetării. Cu o activitate în proiectele de cercetare europene începută în perioada 
Programului Cadru IV (anii 1990), GeoEcoMar a debutat puternic și în recent începutul program 
Horizon Europe. Înafara activităților derulate în Programele Cadru finanțate prin Directoratul General 
de Cercetare - Inovare, GeoEcoMar este o prezență activă și în proiecte finanțate de către alte 
Directorate Generale ale Comisiei Europene:  DG REGIO, DG ENVIRONMENT, DG MARE, precum și 
Agenția Spațială Europeană (ESA). 

Alături de participarea activă în programele pan-europene, GeoEcoMar este implicat în numeroase 
proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare cu finanțare națională, sau de inovare și transfer 
tehnologic cu mari companii private, mai ales în partea de NV a Mării Negre. 

Experiența GeoEcoMar în proiectele de cercetare europene a permis ca instituția să câștige, în 
calitate de coordonator general, competiții finanțate prin programele cadru: FP5 
(EURO-GEO-ECO-CENTRE), FP7 (DANCERS), H2020 (DANUBIUS-PP, DOORS, SUST-BLACK). Institutul 
joacă, astfel, un rol strategic în Sistemul Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră. De altfel, lansarea 
oficială a Agendei Strategice de Cercetare Inovare la Marea Neagră a fost organizată de către GeoEcoMar 
(și participant activ la elaborarea acesteia) în 2019, ca eveniment special al Președinției României 
a Consiliului UE. 

GeoEcoMar este și coordonatorul inițiativei ESFRI DANUBIUS-RI (Centrul Internațional de Studii 
Avansate pentru Sisteme Fluviu - Mare) în drumul spre dezvoltare și creare a viitoarei organizații 
internaționale DANUBIUS-ERIC. Institutul este deasemenea prezent în numeroase consorții de 
infrastructuri de cercetare marine (EMSO-ERIC, EuroFleets, Hydralab). 

De ce CESP? (”Centrul de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare
-Dezvoltare Europene și Internaționale”)

Pentru că am folosit toată experiența noastră acumulată în scrierea propunerilor, negocierea lor, 
gestionarea și implementarea proiectelor europene și internaționale. Prin CESP, punem 
cunoștințele și ajutorul nostru la dispoziția întregii comunități naționale de cercetare - inovare. 
CESP își desfășoară activitatea în cadrul GeoEcoMar, prin intermediul unei finanțări prin Programul 
Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
începând cu anul 2020.

Vreți să inițiați o propunere Horizon Europe? Ați fost invitați într-un consorțiu și nu știți ce pași să 
faceți? Centrul CESP vă este alături în toți pașii, de la elaborarea unei propuneri la derularea unui 
proiect. 

Ce este Horizon Europe?

Noul program destinat susținerii cercetării și inovării, finanțat de Comisia Europeană, Horizon 
Europe, a debutat în 2021, numai anul trecut înregistrându-se aproape 900 de apeluri lansate.

Horizon Europe este un program de finanțare cu reguli foarte specifice privind depunerea 
propunerilor: vorbim de condițiile pe care organizația trebuie să le îndeplinească pentru a fi 
acceptată în program, de modul de întocmire a bugetului unei propuneri și de regulile privind 
eligibilitatea cheltuielilor pe perioada de derulare a unui proiect. 

Horizon își primește propunerile de proiecte pe platforma digitală dedicată. În cazul unei 
propuneri câștigătoare, urmează semnarea unui contract care va conține toate regulile și clauzele 
caracteristice. 

Vrei să afli ce să faci? Vino să îți povestim și să te susținem să devii parte a Europei care cercetează!

Știați că…?

>  Niciun participant nu poate fi singur într-un proiect? 
Obligatoriu, trebuie sa conceapă implementarea proiectului cu parteneri din minim alte 2 state 
din Uniunea Europeană sau Țările Asociate. 
Nu ai parteneri? 
Comisia Europeană te ajută, prin portalul său digital, la secțiunea dedicată: ”Găsește-ți un partener”.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_en#find-a-
project-partner
 
>   Vrei să participi?
Oricine este eligibil, IMM, institut de cercetare, Universitate, ONG, atâta timp cât este operational 
și financiar viabil. Trebuie doar să îți înregistrezi organizația în portal.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

>   Chiar dacă nu ai încă o idee de proiect, te poti înscrie în baza de date și altcineva posibil să te 
solicite ca partener.

>   Dacă însă ai o idee pe care vrei să o transformi în propunere, verifică portalul ”Funding and 
Tenders” al UE pentru a identifica când se deschide un apel de proiecte pe domeniul de interes.

Centrul CESP te poate ghida în identificarea apelurilor, dar și în pașii pe care urmează să îi parcurgi: 
înscrierea în sistemul electronic de participare, inițierea propunerii de proiect, căutarea și înregistrarea 
partenerilor, dezvoltarea bugetului, depunerea propunerii, negociere și contractare. 
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