
CESP oferă asistenţă pentru cercetătorii 
care activează în domeniul "Energie, mediu 
și schimbări climatice", în următoarele direcţii:

identificare surse de finanţare în cadrul
Horizon 2020 și Horizon Europe

identificare parteneri 

redactare propuneri de 
proiecte internaţionale

management de proiect pentru toate 
fazele proiectului: iniţiere, elaborare, 
depunere, implementare

UNIUNEA EUROPEANĂ

Dezvoltarea Centrului de Suport
pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare
Europene și Internaționale
în cadrul INCD GeoEcoMar

”Centrul de Suport pentru inițierea și implementarea 
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și 
Internaționale” (CESP) 
- a fost înființat în cadrul INCD GeoEcoMar, prin intermediul unei 
finanțări prin Programul Operațional Competitivitate, Axa 
Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor și 
funcționează începând cu anul 2020.
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CESP oferă sprijin pentru toată comunitatea științifică din România, 
interesată să participe ca inițiator sau ca partener intr-un proiect 
finanțat de programul de cercetare H2020 sau Horizon Europa al Comisiei 
Europene.
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Centrul CESP înseamnă

• Informare și asistență pentru extinderea nivelului de participare la
   Horizon 
• Oferirea de consiliere, și răspunsuri la întrebări privind implementarea
   proiectelor
• Instruiri în managementul proiectelor
• Documentare privind noul program Horizon Europe

CESP te poate ghida în identificarea apelurilor, dar și în pașii ce 
urmează să îi parcurgi, cum ar fi:

• Înscrierea în sistemul electronic de participare
• Initierea propunerii de proiect
• Cautarea și înregistrarea partenerilor
• Dezvoltarea bugetului
• Negociere și contractare
• Depunerea propunerii

Pentru cei care deja au experiența implementarii acestor tipuri de 
proiecte, CESP aduce sfaturi practice privind:
>  implementarea admnistrativ-financiară, 
>  corelarea resurselor umane și tehnice cu cele financiare,
>  raportarea tehnică și financiară
>  documentele pentru justificarea costurilor 
>  structura costurilor eligibile, etc.
Acestea sunt doar cateva dintre aspectele care trebuie cunoscute și 
analizate încă dinainte de a depune un proiect.
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