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Bune practici … de prin lume adunate (1)
La nivel instituțional:
-Un site clar, bine structurat, cu variantă în limba engleză.
-Coordonate de contact și chiar CV actualizat ale persoanelor cheie din
instituție.
-Participare la consultările organizate de Comisie.
-Participare la evenimentele de formare parteneriate.
-Participare la evenimentele Comisiei de prezentare apeluri și
adresarea de întrebări în plen.
-Coordonare internă privind participarea la apeluri.
-Consultarea periodică a paginilor web europene și naționale.
-Încurajarea înscrierii cercetătorilor pe portalul Comisiei pentru experți
independenți.

Bune practici … de prin lume adunate (2)
-

-

Identificarea unei/unor persoane care să fie punct de contact cu
ROST și cu NCP pe domeniul de interes.
Informarea personalului privind apelurile care se pregătesc prin email sau avizier, în general, dar și țintit, pe colective cheie.
Înscrierea instituției pe portalul Comisiei la secțiunea de oferte de
colaborare.
Atenție la identificarea cuvintelor cheie atât pentru instituție cât și
pentru evaluatori – să se regăsească în cuvintele cheie ale
programelor de lucru pentru Orizont Europa.
Aderați la Carta europeană și codul pentru cercetători:
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/charter-code-researchers.
Aderați la asociații europene de profil.

Bune practici … de prin lume adunate (3)
La nivel individual:
-Un CV european în limba engleză actualizat, mereu la îndemână.
-Atenție la corespondența electronică: răspundeți la e-mail-uri cât mai
rapid. Preferabil folosirea adresei de e-mail instituțională.
-Contactele pe care le aveți pot reprezenta o recomandare pentru a
intra într-un parteneriat european.
-Fiți activi și informați NCP-ul pe domeniul apelului privind intenția de
participare la un apel și cereți sfat privind elementele cheie ce nu
trebuie să lipsească din propunerea de proiect. Discutați și cu partenerii
din consorțiu.
-Atenție: participați la un apel pentru a contribui la rezolvarea unei
probleme, nu pentru bani sau pentru a fi într-un proiect că așa trebuie.
Abordarea contează!

Cum citim apelul
1. ”Topic description” – avem grijă să bifăm tot ce apare la ”expected
outcome” (Outcome = utilizarea sau preluarea imediată a
rezultatelor cercetării și dezvoltării: rezultatul „interacțiunilor
productive” dintre „producătorii” și „utilizatorii” cercetării și inovării pe termen scurt și mediu) și la ”The proposal should:...”
2. Încadrăm apelul în politicile UE: vedem cărei Destinații îi aparține și
la ce obiective strategice cheie contribuie.
3. Suntem atenți la Impactul preconizat (Impact = beneficii pentru
„societate”: impact social, economic și de mediu; SDGs
(Sustainable Development Goals): 17 (oameni, planetă,
prosperitate, pace, parteneriate - pe termen mediu și lung etc…)
4. ”Topic conditions and documents” = începe munca administrativă.
5. ”Topic related FAQ” – util de văzut ce înțeleg sau nu înțeleg alții.

Adrese utile
• https://horizoneuropencpportal.eu/
• https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
• https://www.facebook.com/groups/horizoneurope.resear
ch.gov.ro
• https://www.linkedin.com/groups/8449831/
• https://oportunitati-ue.gov.ro/

Mulțumiri pentru atenție și completați lista
bunelor practici cu experiența dumneavoastră!

