UNIUNEA EUROPEANĂ

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

Newsletter
Nr. 5, Decembrie 2021

CESP oferă asistenţă pentru cercetătorii si personalul administrativ financiar interesat de
participarea in proiecte finantate de Comisia Europeana prin Programele Orizont 2020 sau
Orizont Europa:
• 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
În data de 26.11.2021, CESP - Centrul de Suport pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare a organizat in cadrul Activitatii 4 seminarul cu titlul:
Training in management de proiect & management financiar pentru proiecte tip Orizont
Europa dedicat personalului institutului GeoEcoMar. Seminarul a fost de tip hibrid și a avut
loc în sediul GeoEcoMar Constanța și online pe platforma ZOOM.
Dna. Cristina ANANIA – Director adjunct ROST – Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie
pe lângă Uniunea Europeană – ROSTeu a fost lector invitat pentru prezenta programul
Orizont Europa si noutatile pe care noul program le aduce fata de programul anterior
H2020. De asemenea, Dna Anania a răspuns in cadrul sesiunii de Studiu de caz la întrebările punctuale ale participanților în legătură cu managementul de proiect și financiar
pentru proiectele H2020 și Orizont Europa.
Pe parcursul seminarului s-au prezentat:
- Activitatea CESP de la înființare până în prezent, inclusiv informatizarea managementului de proiect prin implementarea platformei de management proiecte CESP
- Scurtă prezentare a programului Orizont Europa – noutăți în implementare si
modificări ale GA
- Bune practici pentru întocmirea bugetului de proiect
- Funding & Tenders Portal – îndrumare pentru utilizarea platformei la depunerea si
gestionarea proiectelor HE
- Bune practici în abordarea apelurilor
- Prezentarea modelului de grant. Detalierea calcului tarifelor de personal și a
sistemului de audit. Modele de calcul
- Bune practici și modele de calcul în raportare

În data de 06.12.2021, dna. Daniela VASILE, Manager proiect CESP – SMIS 108663 și Șef
Birou Management Proiecte și Marketing – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare
pentru Geologie și Geoecologie Marina – GeoEcoMar, a participat la workshop-ul organizat
de Academia de Studii Economice – Institutul de Cercetări Avansate în calitate de invitat –
lector.
Centrul CESP a castigat vizibilitate prin prezentarea sustinuta de dna Vasile si prin prezentarea
facuta de dna Anania, in contextul promovarii activitatii centrelor suport finantate prin
Programul POC, Axa 1, Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului
cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale.

In cursul anului 2022, Centrul CESP va organiza urmatoarele tipuri de evenimente:
- Sesiune de instruire in cadrul GeoEcoMar, in atentia reprezentantilor departamentului contabilitate in vederea asigurarii unui management financiar corect
al proiectelor H2020 si HORIZON EUROPE
- Ateliere de lucru pentru pregatirea propunerilor la sediile GeoEcoMar
- Sesiune de instruire dedicata atat personalului angajat cat si oricaror altor
persoane interesate pentru managementul proiectelor HORIZON
- Sesiune de trening in managementul proiectelor de tip H2020 si HORIZON
De asemenea, membrii CESP isi vor spori cunostintele in management de proiect prin:
- Participare la cursuri de Instruire pentru membrii echipei de proiect la institutiile partenere ale GeoEcoMar din strainatate
- Instruire la cursuri in UE, pentru management de proiect și financiar
- Participare la evenimente științifice si de redactare de propuneri de proiecte

www.cesp.ro

www.cesp.ro

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020
Editor: INCD GeoEcoMar
Data publicării: 14.12.2021
Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României

