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1. Comunicare, Diseminare și Exploatare



Comunicare

Măsuri strategice și centrate spre 
promovarea acțiunii și a 
rezultatelor, pentru audiențe 
multiple, inclusiv media și public 
larg 

• Se adresează societății în 
ansamblu

• Demonstrează cum finanțarea UE 
contribuie la abordarea 
provocărilor  societale 

• Planificată strategic, cu mesaje 
pertinente, cu alegerea potrivită 
a canalelor și mijloace adecvate 

Diseminare

Dezvăluirea publică a rezultatelor
prin mijloace adecvate, altele decât
cele rezultate din protejarea sau
exploatarea rezultatelor, inclusiv
prin publicații științifice pe orice
mediu

• Circularea cunoștințelor și a 
rezultatelor către cei care le pot 
folosi cel mai bine

• Permitere ca utilizarea 
rezultatelor să fie potențial mai
largă decât focalizarea inițială

• Element esențial al tuturor
bunelor practici de cercetare și
parte vitală a planului de proiect

Exploatare

Utilizarea rezultatelor în activități
ulterioare de cercetare și inovare, 
inclusiv, printre altele, 
exploatarea comercială, cum ar fi 
dezvoltarea, crearea, fabricarea și
comercializarea unui produs sau
proces, crearea și furnizarea unui
serviciu sau în activități de 
standardizare și de elaborare a 
politicilor

• Rezultatele sau părți ale 
acestora pot fi exploatabile
pentru alte grupuri țintă;
identificați valoarea adăugată
din utilizarea acestora

• Partenerii își pot exploata
rezultatele sau le pot lăsa să fie 
exploatate de terți interesați



Rezultate
• ”Rezultate” înseamnă orice efect tangibil sau intangibil al

acțiunii, cum ar fi datele, know-how-ul sau informațiile,

indiferent de forma sau natura lor, indiferent dacă pot fi sau

nu protejate, precum și orice drept atașat acestora, inclusiv

drepturile de proprietate intelectuală.

• Rezultatele cheie sunt rezultate de impact, majore, generate

în timpul proiectului care pot fi utilizate fie de către

partenerii de proiect, fie de către alte părți interesate.

• Rezultatele proiectelor pot fi reutilizabile și exploatabile (de

exemplu, invenții, prototipuri, servicii) ca atare sau

elemente (cunoștințe, tehnologie, procese, rețele) care au

potențialul de a contribui la continuarea activităților de

cercetare sau inovare.



Schimbări în Horizon Europe față de H2020

D&E = mai multă 

importanță în HE

Încă din stadiul de 

propunere beneficiarii 

trebuie să identifice 

activități de D&E

Horizon Results Booster-

Acceleratorul de rezultate

Ghidează beneficiarii

Mai multe instruiri și 

webinar-ii

Formularul de propunere 

de proiect a fost adaptat 

pentru a identifica rolul 

fiecărui partener 

Mai multe instrumente 

disponibile în timpul 

implementării și după 

încheierea proiectului 



Noutati în Horizon Europe față de H2020

D&E este o parte a “Key Impact 

Pathway” ce demonstreaza

contributia la impactul asupra

societatii

Modificari in template-urile

de propunere/raportare ce

introduc un limbaj specific 

privind D&E 

Se pune accent pe continua 

raportare a actiunilor de D&E 

(chiar si dupa finalizarea

proiectului)

Se incurajeaza

exploatarea rezultatelor

de catre terte parti

Se introduc stimulente

pentru exploatare



Obligații ale beneficiarilor de proiecte privind comunicarea, 

diseminarea, exploatarea

Activitățile de comunicare, diseminare și exploatare sunt parte integrantă a
proiectelor UE– și în special în Orizont Europa! - pentru a contribui la maximizarea
impactului finanțării UE pentru cercetare și inovare.

Beneficiarii finanțării Orizont Europa și Orizont 2020 trebuie să desfășoare activități
pentru a spori impactul rezultatelor proiectelor lor:

• să împărtășească rezultatele cercetării cu comunitatea științifică, cu actorii
comerciali, cu societatea civilă și cu factorii de decizie politică ("diseminare")

• să ia măsuri pentru a utiliza rezultatele proiectelor lor în scopuri comerciale,
pentru a aborda probleme societale sau în procesul de elaborare a politicilor
("exploatare")

• CE subliniază importanța diseminării și a exploatării ca fiind cruciale pentru a
asigura impactul pe trei niveluri: științific, societal și economic.



Baza legală a obligațiilor de comunicare, diseminare, exploatare

Articolul 39 - Exploatare și diseminare (EU) 2021/695 a Parlamentului și a Consiliului European din 28 Aprilie 2021 ce 
stabilește Programul Orizont Europa – pentru cercetare și inovare 

• cele mai multe prevederi pentru participare și diseminare sunt menținute din programul anterior, Orizont 2020, cu 
îmbunătățiri suplimentare, acolo unde este cazul. Aceasta include accentuarea concentrării asupra exploatării, în
special în cadrul Uniunii și a rolului planului de diseminare și exploatare în timpul și după încheierea proiectului. În
plus, Comisia va oferi sprijin dedicat diseminarii, exploatării și difuzării cunoștințelor și va pune mai mult accent pe 
promovarea exploatării rezultatelor C&I.

Articolul 40 Transferul și acordarea de licențe

• Beneficiarii pot să transfere dreptul de proprietate asupra rezultatelor lor.

Articolul 41 Drepturi de acces

• Beneficiarii acordă acces la rezultatele lor fără să perceapă redevențe oricărui alt beneficiar în cadrul acțiunii care 
are nevoie de rezultate pentru a-și pune în aplicare propriile sarcini

Articolul 51 Informare, comunicare, publicitate, diseminare și exploatare - Comisia instituie, de asemenea, o strategie
de diseminare și exploatare menită să îmbunătățească disponibilitatea și difuzarea rezultatelor C&I și a cunoștințelor
generate de program, pentru a accelera exploatarea în vederea penetrării pe piață și a crește impactul programului. 

Anexa 5 la Contractul de Grant - model grant agreement (MGA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf


Obligații contractuale  
Horizon Europe Model Grant Agreement

Articolul 16: Drepturi de proprietate Intelectuală (IPR) – Dreptul de 
acces la rezultatele preexistente – Proprietatea rezultatelor

Articolul 17: Comunicare, Diseminare & Vizibilitate

Anexa 5 “Reguli Specifice”



2. Diseminarea și Exploatarea 

Rezultatelor



Comunicarea vs Diseminarea

• Despre proiect și rezultate

• Audiențe multiple (dincolo de proiect)

• Informarea societății și prezentarea 
beneficiilor cercetării

• Doar despre rezultate

• Audiența poate folosi rezultatele în propria 
activitate 

• Permite utilizarea și preluarea rezultatelor

• Ex industrie sau alți actori comerciali, 
organizații profesionale și guvernanți 



Diseminarea vs Exploatarea

• Descrie și face vizibile rezultatele

• Pentru publicul care poate folosi
rezultatele

• Acest lucru poate permite
utilizarea și preluarea rezultatelor

• Utilizarea efectivă a rezultatelor în
scopuri științifice, societale, 
economice sau pentru elaborarea
politicilor

• Toate rezultatele generate pe 
durata de viață a proiectului, dar și
după încheierea acestuia



Obligații ale beneficiarilor de exploatare a rezultatelor

• În Orizont Europa, ca și în H2020, obligația de a exploata rămâne și este o
responsabilitate a beneficiarilor într-o abordare „cele mai bune eforturi”

• În Orizont Europa, această obligație este prevăzută în anexa 5 la modelul de acord de 
grant (MGA), unde exploatarea este definită ca 

• Atunci când este specificat în WP, se pot aplica obligații suplimentare de exploatare

• Orizont Europa încurajează utilizarea rezultatelor C&I prin exploatarea de către terți
(dacă este cazul)

„utilizarea rezultatelor în activități de cercetare și inovare ulterioare, altele decât cele

acoperite de acțiunea în cauză, inclusiv, printre altele, exploatarea comercială precum

dezvoltarea, crearea, fabricarea și comercializarea unui produs sau proces, crearea și

prestarea unui serviciu sau în activități de standardizare”.



• Beneficiarii care au primit finanțare UE trebuie să depună toate eforturile
pentru a exploata rezultatele pe care le-au generat în timpul proiectului;
aceasta timp de patru ani de la încheierea grantului.

• În cazul în care în primul an nu a avut loc nicio activitate de exploatare,
beneficiarul în cauză va avea obligația de a recurge la Platforma de
Rezultate Orizont pentru a găsi terți care ar fi interesați să exploateze
rezultatele.

• Platforma de rezultate Orizont este gratuită, face parte din portalul F&T,
disponibilă tuturor beneficiarilor și promoveaza rezultatele, nu proiectele.

Obligații ale beneficiarilor de exploatare a rezultatelor



Ce este nou in Diseminare & Exploatare in HE

• D&E face parte din ”Key Impact Pathway” pentru a demonstra contribuția la 
impactul asupra societății



Key Impact Pathway

• Abordare inovatoare pentru a stimula diversitatea impactului finanțării UE pentru cercetare și

inovare și comunicarea

• O cale ce definește pași logici către atingerea impacturilor așteptate ale proiectului în timp, în

special dincolo de durata unui proiect.

• Calea începe cu rezultatele proiectelor, continuă cu diseminarea, exploatarea și comunicarea

acestora, și, în cele din urmă, determină un impact științific, economic și societal mai amplu

• În stadiul de dezvoltare a propunerii de proiect: Solicitanții trebuie să trimită o scurtă

descriere a activităților D,E &C împreună cu căile de impact din propunerea lor

• D&E traversează întregul ciclu de viață al proiectului, de la propunere până după încheierea

proiectului

• În Orizont Europa nu este necesar un plan complet de D&E în faza de propunere, dar trebuie

depus un plan complet de exploatare, diseminare și comunicare în primele 6 luni ale

proiectului.



Key Impact Pathway

• permite Comisiei să surprindă și să comunice diferența pe care proiectul o
face în 9 domenii- cheie, în timpul și după proiect:

Impact Științific

Crearea de noi cunoștințe

Capital uman in cercetare și 
inovare

Difuzarea cunoștințelor și 

Open source

Impact Societal

Oferirea de beneficii și impact 
prin misiuni de cercetare și 

inovare

Abordarea priorităților politice 
ale UE și a provocărilor globale 

prin cercetare și inovare

Consolidarea adoptării 
cercetării și inovării în societate

Impact Economic

Generarea unei creșteri bazate 
pe inovație

Crearea de locuri de muncă 
mai multe și mai bune

Valorificarea investițiilor în 
cercetare și inovare



Urmărirea rezultatelor după încheierea proiectului
prin instrumentele de raportare

• În Horizon Europe, urmărirea activităților de exploatare va continua după încheierea
proiectului:

• informând CE cu privire la rezultatele potențial exploatabile în termen de un an 
de la încheierea proiectului. 

• În primul an de la încheierea proiectului, și dacă nu are loc nicio exploatare, 
beneficiarii trebuie să utilizeze Platforma de rezultate Orizont pentru a-și face 
vizibile rezultatele exploatabile.

• un chestionar structurat disponibil beneficiarilor pentru a raporta progresul, 
nevoile lor și obstacolele în exploatare.

• Acest chestionar ar putea face parte din sistemul de management al granturilor
CE și va rămâne deschis până la încheierea perioadei de urmărire după încheierea
proiectului, unde va fi creat un raport final.



Una dintre lecțiile pe care CE le-a învățat de la Orizont 2020 este că este esențial ca
Planul de Diseminare Exploatare Comunicare să devină o parte inseparabilă a proiectării
proiectului încă de la început.

Beneficiarii au obligația de a defini rezultatele cheie așteptate și strategia lor de exploatare și
diseminare:

• O listă a rezultatelor cheie care pot fi exploatate (ex: cu aplicabilitate comercială sau
industrială) însoțite de:

 Descrierea lor

 Cui aparține proprietatea

 Sectorul de aplicabilitate

 Măsuri de protecție – acoperire geografică

Planul de Diseminare și Exploatare a rezultatelor

inclusiv activitățile de comunicare (PDEC)



Servicii gratuite de diseminare și exploatare

• Platforma Open Research Europe: o platformă de publicare cu acces deschis pentru lucrări

științifice ale beneficiarilor Orizont 2020 și Orizont Europa

• Platforma Horizon Results: o platformă pentru prezentarea rezultatelor cercetării, pentru a

găsi oportunități de colaborare și pentru a te inspira din rezultatele altora.

• Horizon Results Booster: Servicii gratuite de consultanță, inclusiv o strategie de diseminare și

exploatare a portofoliului, dezvoltarea planului de afaceri și asistență pentru lansarea pe piață.



Servicii gratuite de diseminare și exploatare

• Serviciul european de stimulare a standardizării pentru proiectele UE (o acțiune susținută de

Apelul pentru Spațiul European de Cercetare HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01, gestionat de REA):

sprijină proiectele Orizont Europa și H2020 pentru a contribui la standardizarea în Europa și nu

numai.

• Radar de inovare: o inițiativă care identifică inovații cu potențial ridicat, bazată pe o

metodologie bazată pe date și care ajută cercetătorii și inovatorii finanțați de UE să ajungă pe

piață cu inovația lor.



3. Platforma de rezultate  Horizon



Conținutul Platformei

Key Exploitable Results

• Un rezultat cheie exploatabil (KER) este un rezultat principal, care a fost
selectat și prioritizat datorită potențialului său ridicat de a fi „exploatat” – adică
să fie folosit și să se obțină beneficii – în aval de lanțul valoric al unui produs,
proces sau soluție sau acționează ca o contribuție importantă pentru politici,
cercetări ulterioare sau educație

A Result is defined as: “Any tangible or intangible output of the action, such as data, knowledge and information
whatever their form or nature, whether or not they can be protected, which are generated in the action as well as any
attached rights, including intellectual property rights” (Source: EC Research & Innovation Participant Portal
Glossary/Reference Terms)



Despre Platforma de Rezultate - HRP



Despre Platforma de Rezultate - HRP



Despre Platforma de Rezultate - HRP

• Facilitează și promovează asimilarea R&I și KERs

• Vizează KER provenind din proiecte finantate prin FP7, Horizon 2020, sau 
Horizon Europe și posibile alte programe ale EC pentru R&I

• Beneficiarii programelor mai sus menționate pot încărca rezultatele în 
portalul Funding & Tenders

• Doar rolurile de: Primary Coordinator Contact (PCoCo), Coordinator Contact 
(CoCo) și Participant Contact (PaCo)!



Despre Platforma de Rezultate - HRP

• Platformă live – beneficiarii pot actualiza și îmbogăți rezultatele oricând

• Când un partener publică (sau actualizează) un rezultat: se transmit automat 
alerte catre toți partenerii, ofițer de proiect EC pentru validarea soft peer-to-
peer

• Dacă aveți îndoieli privind publicarea unui rezultat (de obicei sensibil), 
utilizați principiul „as open as possible as closed as necessary” – vă puteți
consulta și cu responsabilul de proiect.

• Beneficii multiple – vizibilitate, găsire investitori, conectarea cu serviciile de 
asistență (de exemplu, Horizon Results Booster, EU IP Heldpesk)



Obligații în HE

• Prevedere a Contractului de grant:

“Dacă în ciuda tuturor eforturilor, nu are loc nicio exploatare a
rezultatelor, în decursul unui an de la încheierea proiectului, beneficiarii
trebuie să utilizeze Platforma de Rezultate Orizont pentru a-și face vizibile
rezultatele exploatabile”



Link-uri utile

• HRP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform

• HRP-TV: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-
platform/hrptv

• Onlineguide: 
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Projects+and
+results

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform/hrptv
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Projects+and+results


4. Acceleratorul de rezultate (Horizon Booster)



Horizon Results Booster

• Horizon Results Booster este noua inițiativă a Comisiei Europene care vizează
maximizarea impactului proiectelor care primesc finanțare FP7, H2020 și HE.

• Generarea unui impact (asupra societății și/sau a pieței) depinde strict de
strategii și acțiuni de diseminare și exploatare.

• Platformă prin care beneficiarii primesc suport gratuit din partea experților,
pentru a disemina rezultatele în mod eficient și/sau pentru a crește potențialul
de exploatare a rezultatelor cercetării



Acceleratorul de Rezultate Horizon
Trei tipuri de servicii

1. Strategia de diseminare și exploatare a
portofoliului (PDES) - dezvoltarea unui portofoliu de
rezultate și proiectarea unei strategii eficiente de
diseminare și exploatare

2. Dezvoltarea Planului de Afaceri

3. Go to Market (G2M) – pregătirea cercetării de piață

Cum sa contactati HRB: booster@meta-group.com https://www.horizonresultsbooster.eu/

mailto:booster@meta-group.com
https://www.horizonresultsbooster.eu/


Acceleratorul de Rezultate Horizon



Acceleratorul de Rezultate Horizon

Cum sa contactati HRB:

booster@meta-group.com

https://www.horizonresultsbooster.eu/

mailto:booster@meta-group.com
https://www.horizonresultsbooster.eu/


Va multumim!


