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Programare ședința în vederea lansării de propuneri de proiecte în cadrul 
ORIZONT 2020 

 
În data de 18.12.2020, a avut loc o ședință de lucru în cadrul proiectului “Centru Suport 
pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică”, 
dedicată discutării apelurilor deschise în cadrul Programului European de finanțare 
Orizont 2020. 
 
Experții Centrului s-au axat pe identificarea oportunităților de accesare a fondurilor 
europene puse în mod curent la dispoziție prin Programul ORIZONT 2020, luându-se în 
considerare domeniul de expertiză al resursei umane implicate în prezentul proiect. 
 
S-a considerat că principalul Apel de interes este ‘European Green Deal Call‘. Acest 
Apel reprezintă foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă, oferind 
un plan de acțiune menit să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor, prin trecerea la o 
economie circulară, mai curată şi să refacă biodiversitatea şi să reducă poluarea. 
Fondurile puse la dispoziție de către Comisia Europeană se ridică la cuantumul de un 
miliard de euro pentru proiecte de cercetare şi inovare, prin intermediul a 20 de apeluri 
cu tematici diverse, de la biodiversitate la mobilitate, energie şi până la sănătate. 
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este de 26 ianuarie 2021. 
 
Specialiștii centrului dețin expertiză în elaborarea şi implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene. Partenerii interesați de depunerea de proiecte Orizont 
2020 sau alte programe de finanțare sunt invitați să ne contacteze folosind e-mailul 
incdmtm@incdmtm.ro, pentru consultanță gratuită. 
 
Centrul Suport a fost înființat în vederea creării de sinergii cu Orizont 2020, fiind 
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. 

 

 
 

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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