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Propunerile realizate în cadrul proiectului: “Centru Suport pentru 
proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-

MixMecatronică” conform calendarului de apeluri deschise Orizont 
2020-Green Deals 

Consultările avute în luna ianuarie 2021 în rândul experților căutare parteneri 
din cadrul proiectului: “Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în 
domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică” s-au concretizat sub forma a 
două propuneri depuse. 

Pentru realizarea acestora, s-au implicat în mod activ experții scriere proiecte, 
experții administrativi, experții căutare parteneri, expertul publicitate, expertul 
IT şi expertul diseminare, sub supervizarea managerului de proiect. 

La ședințele interne de lucru ale beneficiarului, INCDMTM, au fost analizate în 
detaliu cerințele legate de apelurile deschise Green Deals, decizându-se 
scrierea a trei propuneri de proiecte de către cei trei experți desemnați, 
eforturile lor materializându-se în două propuneri de proiecte depuse la 
Orizont 2020, pentru care se așteaptă evaluarea. 

 

 
 

Obiectivul general al proiectului este 
crearea unui Centru Suport pentru 
proiecte CDI Internaţionale în domeniul de 
mecatronică şi cybermix-mecatronică, 
pentru a creşte capacitatea de participare 
la competiţiile europene a tuturor 
entităţilor care îi solicită sprijinul. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Creşterea gradului de informare şi 
documentare cu privire la competiţiile 
finanţate prin Orizont 2020 
2. Creşterea gradului de diseminare de 
informaţii aferente competiţiilor finanţate 
prin Orizont 2020 prin trimitere/postarea 
a minim 60 de ştiri, organizarea şi 
participarea la 20 de seminarii în ţară şi în 
străinătate, participarea la minim 20 
întâlniri cu entităţi doritoare să acceseze 
fondurile Orizont 2020, precum şi prin alte 
acţiuni de diseminare 
3. Atragerea a minim 40 de parteneri 
pentru depunerea de proiecte pe Orizont 
2020 prin organizarea şi participarea la 20 
de seminarii în ţară şi în străinătate, 
participarea la minim 20 întâlniri cu 
entităţi doritoare să acceseze fondurile 
Orizont 2020, precum şi prin alte acţiuni 
de atragere de parteneri 
4. Creşterea cu 20 de proiecte, a 
numărului de proiecte depuse pe Orizont 
2020, prin organizarea şi derularea a 120 
de ateliere de lucru 
5. Creşterea cu cinci proiecte a numărului 
de proiecte finanţate prin Orizont 2020, 
pentru care s-a acordat suport 
administrativ. 
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