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În cadrul asistenței furnizate de CESP cercetătorilor și personalului administrativ-financiar
implicat în proiecte finanțate de Comisia Europeana prin Programele Orizont 2020 sau
Orizont Europa, au fost derulate în perioada Ianuarie-Iunie 2022 o serie de activități de
informare și instruire:
• In luna aprilie 2022, la solicitarea reprezentanților Universității de Medicina si Farmacie Carol Davila, CESP a susținut prezentări cu tema Managementul financiar pentru
proiecte tip Orizont Europa și a făcut o scurta trecere in revista a Portalului Funding
& Tenders – oportunități de participare. Interesul arătat de participanții la întâlnire a
condus la propunerea organizării unui nou workshop in toamna anului 2022 care sa
aprofundeze aspecte legate de managementul proiectelor de tip HORIZON EUROPE, in
toate fazele sale, dar si reluarea prezentării Portalului Funding & Tenders pentru
familiarizarea reprezentanților UMF cu instrumentul unic al CE.

• In data de 15.06.2022, CESP - Centrul de Suport pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare - Dezvoltare a organizat, evenimentul ”Programul Orizont
Europa, noutăți și diferențe față de H2020”, ce a avut loc în incinta Grand Hotel Continental. Evenimentul s-a bucurat de prezența dnei. Cristina ANANIA – Consilier superior – Punct național de contact pentru aspecte legale și financiare H2020 și HE, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe
lângă Uniunea Europeană – ROSTeu, a dlui. Viorel Vulturescu – Director, Parteneriate
Europene și Internaționale – MCID, a dnei. Iulia Mihail – Director ROSTeu si a dnei.

Ioana Trif - expert proiecte Open Science, Open Science Knowledge Hub – UEFISCDI,
in calitate de lectori invitați. Evenimentul s-a desfășurat cu prezență fizică, dar și
online prin platforma ZOOM, principalele subiecte abordate fiind:
- Bune practici la nivel instituțional și european în pregătirea participării la apelurile
Orizont Europa
- Structura acordului de grant Orizont Europa
- Construcția bugetului și tipuri de costuri
- Procesul de audit
- Comunicare, exploatarea rezultatelor și vizibilitatea
- Managementul datelor de cercetare și accesul liber
- Rețeaua punctelor naționale de contact
•

CESP a organizat o serie de 8 sesiuni de instruire in Managementul Proiectelor de tip
H2020 si HE pentru echipe de cercetători și personal administrativ-financiar din GeoEcoMar.
Principalele subiecte atinse in cadrul acestora au fost:
- Construcția bugetului unei propuneri de proiect de tip HORIZON EUROPE în
raport cu proiectele de tip HORIZON 2020( 9 februarie 2022)
- Achiziții în H2020 vs HORIZON (10-11 Martie 2022)
- Echipa de proiect / Costuri de personal - reglementări și raportare (22-23 Martie
2022)
- Etică în programele cadru HORIZON (7 Aprilie 2022)
- Contractare în Horizon Europe (18 Aprilie 2022)
- Monitorizare si Raportare tehnico-financiara a proiectelor H2020/Horizon (18-19
Mai 2022)
- Diseminarea si exploatarea rezultatelor (20-23 Mai 2022)
- IPR, Strategia de PI în cadrul proiectelor Orizont Europa si Plan de diseminare si
comunicare (27-28 Iunie 2022)
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Membrii echipei CESP au participat la o
serie de evenimente de informare privind
programul Orizont Europa, organizate de
Comisia Europeană și alte instituții din
România:
— 26 ianuarie 2022: Info Day „Economie
verde și sigură în cadrul programelor CDI
internaționale” - organizat de Centrul SupportTM (Timișoara)
— 10 Februarie 2022: Abordarea egalității
de gen și temelor orizontale în Orizont
Europa
https://www.emdesk.com/academy/tackling-gender-dimension-and-cross-cutting-issues-in-horizon-eu

— 19 mai 2022: webinar Lump Sum funding in Horizon Europe: How does it work? How to
write a proposal? - organizat de Comisia Europeană,
https://ec.europa.eu/.../h2020.../other/event220519.htm

— 7 aprilie 2022 Lump Sum funding in Horizon Europe: How does it work and what are the
next steps? - organizat de Comisia Europeană,
https://ec.europa.eu/.../h2020.../other/event220407.htm

— 28 aprilie 2022: Webinar session: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon
2020 grants https://ec.europa.eu/.../h2020.../other/event220428.htm
Activitati viitoare:
- Centrul CESP va continua seria sesiunilor de instruire si informare dedicate atat angajaților GeoEcoMar cat și altor persoane interesate, abordând teme privind: Managementul
Poriectelor in Orizont Europa, Managementul informatiei in cadrul unui proiect Orizont,
Excelență, impact, calitate și eficiența implementării, Inițierea și dezvoltarea unei propuneri de proiect, Portalul Funding & Tender, etc.
- Pagina web a proiectului gazduieste o sectiune unde sunt actualizate continuu informatii
privind competitiile nou lansate de catre Comisia Europeana pe Domeniile: Climate,
Energy, Mobility, Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and environment

Întotdeauna, deschiși propunerilor partenerilor noștri, căutăm să venim în întâmpinarea
nevoilor de informare cu noi materiale și sesiuni organizate fizic sau online.
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