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NEWSLETTER - martie 2021 
 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE Martie-Aprilie 2021 

 

Call for Africa - Europe Collaborative Research & Innovation projects on Renewable 
Energy - LEAP-RE 
 

Parteneriatul pe termen lung pentru energie regenerabilă Europa-Africa (LEAP-RE), cofinanțat de 
Comisia Europeană în cadrul Orizont 2020, își propune să sporească utilizarea energiei regenerabile 
printr-un set bine echilibrat de proiecte de cercetare, demonstrație și transfer de tehnologie pe ambele 
continente. 
LEAP-RE este structurat în jurul a trei piloni:  
✓ Pilonul 1: cuprinde implementarea apelurilor transnaționale de cercetare și inovare și consolidare a 

capacităților, finanțate de  către agențiile de finanțare naționale / regionale și de Comisia 
Europeană;  

✓ Pilonul 2: este un grup de proiecte individuale de cercetare, dezvoltare și de consolidare a 
capacității, acestea fiind implementate de membrii consorțiului; 

✓ Pilonul 3: se concentrează pe gestionarea programelor și pe proiectarea unui parteneriat strategic 
AU - UE pe termen lung, în domeniul energiei regenerabile. 

Pilonul 1, centrul acestui program, este dedicat pregătirii și implementării apelurilor transnaționale 
comune de proiecte cofinanțate de agențiile naționale pentru finanțarea cercetării europene și africane, 
plus o contribuție a  Comisiei Europene (11 mil. euro de la agențiile de finanțare + 6 mil. euro din 
contribuția Comisiei Europene). 
Apelul comun LEAP-RE 2021 se va concentra pe 6 direcții: maparea inițiativelor comune de cercetare 
și inovare în domeniul energiei regenerabile; durata de viață a componentelor din domeniul energiei 
regenerabile; sisteme inteligente independente; rețele inteligente (“Smart Grids”); utilizarea productivă 
a energiei; utilizarea domestică a energiei. 
 

Calendarul competiției: 
Termen depunere schiță de proiect: 1 aprilie 2021 (17:00 CEST) - etapă obligatorie 
Termen comunicare rezultate evaluare schițe de proiect: 15 iunie 2021 
Termen depunere propuneri de proiect complete: 15 septembrie 2021 
Termen comunicare rezultate evaluare finală: 30 noiembrie 2021 
 

Buget:   
Bugetul alocat apelului: 11 mil. Euro 
Fonduri alocate României: 500.000 Euro 
 
Mai multe informații aici   

 

http://www.leap-re.eu/leap-re-call/
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE Martie-Aprilie 2021 

 

Materii prime pentru dezvoltarea durabilă și economia circulară - ERA-MIN 3 
 

ERA-MIN3 este o rețea pan-europeană globală, inovatoare și flexibilă, formată din 24 de organizații de 
finanțare a cercetării, europene și din afara Europei, având ca scop continuarea consolidării comunității 
de cercetare pentru materii prime minerale prin coordonarea programelor de cercetare și inovare în 
domeniul materiilor prime non-combustibile și nealimentare (minerale metalice, industriale și de 
construcții). ERA-MIN3 se bazează pe experiența H2020 ERA-MIN 2 (2016-2022) și FP7 ERA-NET 
ERA-MIN (2011-2015). 
 
Apelul comun ERA-MIN 2021, cofinanțat de UE, este primul apel comun al ERA-NET Cofund ERA-
MIN3, lansat oficial la 15 ianuarie 2021. 
 
Scopul apelului din 2021 este cercetarea bazată pe nevoi privind materiile prime non-combustibile și 
nealimentare (minerale metalice, industriale și de construcții), care abordează unul sau mai multe 
domenii ale economiei circulare. Ca obiectiv general, cercetarea propusă ar trebui să demonstreze în 
mod clar potențialul de a promova aprovizionarea, procesarea, producția, consumul și reciclarea 
durabilă și responsabilă a materiilor prime primare și secundare într-o economie circulară, ținând seama 
și de aspectele non-tehnologice adecvate, probleme sociale, de sănătate și economie circulară. 
 
 

Calendarul competiției: 
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 01 aprilie 2021. 
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale de proiecte este 01 septembrie 2021. 
 
 

Buget:   
Bugetul alocat apelului: 19.5 mil. euro 
Fonduri alocate României: 600.000 euro 
Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română dintr-un proiect de tip ERA-NET/ERA-NET 
Cofund: 
max. 250.000 EUR, în situația în care România este coordonatorul proiectului transnațional; 
max. 200.000 EUR, în situația în care România este partener în proiectul transnațional. 
 
 
Mai multe informații aici   
 

 

https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
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EVENIMENTE DE INTERES Martie 2021 

 

Eevniment online de lansare a Programului InvestEU 
“Launch of the InvestEU programme: Opportunities 
start here”, 18 martie 2021, 15:30 – 17:40 
 
 
Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) a Comisiei 
Europene va organiza un eveniment public online pentru a marca lansarea 
Programului InvestEU, adoptat de Parlamentul European la 09 martie 2021. 
Programul InvestEU construiește pe modelul de succes al Planului Juncker, care a 
mobilizat peste 500 de miliarde de euro în perioada 2015-2020. InvestEU va stimula 
în continuare investițiile, inovarea și crearea de locuri de muncă în Europa și va 
mobiliza investiții suplimentare de cel puțin 650 de miliarde EUR în cadrul 
următorului buget pe termen lung al UE.  

 
 

Website: https://ec.europa.eu/info/events/investeu_en 
 

 

 

 

 

E-Workshop cu tema "Colaborarea universități - 
industrie", în cadrul programului INTERREG EUROPE, 
11 martie 2021, 14:00-17:00 
 
Policy Learning Platform (PLP - Platforma de Învățare a Politicilor) organizează, în 
data de 11 martie 2021, în intervalul orar 14:00-17:00, un workshop în format online. 
Participanții la eveniment vor avea ocazia să învețe modalități de promovare a 
transferurilor de tehnologie între cercetare și industrie în cadrul ecosistemelor 
regionale de inovare, prin instrumente financiare, de reglementare și de politici 
publice. 

 
Website: https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4214/e-workshop-
university-industry-collaboration/ 
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DESPRE NOI 
 

Centrul Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-
MixMecatronică a fost creat în scopul creșterii capacității de participare la competițiile europene, 
cu rol principal de susținere a potențialilor participanți care vor să pregătească aplicații la 
competițiile finanțate prin programul ORIZONT 2020 și prin alte programe internaționale, 
crearea de sinergii cu acțiunile de CDI, dezvoltarea unei perspective strategice comune pentru 
deblocarea potențialului de excelență în domeniul CDI, creșterile impactului fondurilor europene 
precum și creșterea participării românești în cercetare la nivel UE. 

 

Echipa Centrului Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-
MixMecatronică are experiență în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. 
În cazul în care ai identificat un apel de interes pentru care ai nevoie de suport în vederea 
depunerii la competițiile europene, trimite-ne un mail la incdmtm@incdmtm.ro .  

 
Scrieți-ne pe adresa: incdmtm@incdmtm.ro, iar cel puțin un membru de echipă vă va contacta 
cât mai urgent! 
 

Website: https://incdmtm.ro/mecatronica_cyber-mixmecatronica/ 

Urmăriți-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/Centru-Suport-Proiecte-CDI-
internationale-in-domeniul-de-Mecatronica-103892341785602 

 
 

«Împreună facem mult mai mult»! 

 

 
 

 

• Titlul proiectului: “Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică”  

• Editorul materialului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării-INCDMTM 
București, Şos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2, Bucureşti 

• Data publicării: martie 2021 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

https://incdmtm.ro/mecatronica_cyber-mixmecatronica/

