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NEWSLETTER - aprilie 2021 
 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE Aprilie-Mai 2021 

 

ICT-AGRI-FOOD-2021 
 
Apel comun al proiectelor ERA.NET: SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD şi SusCrop pentru 
proiectele transnaționale de cercetare interdisciplinară, “Circularity in mixed crop and livestock farming 
systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation” 
 
Calendarul competiției: 
Deschiderea apelului: 08.02.2021 
Închiderea apelului:  26.05.2021. 
 
Buget:   
Fonduri alocate României: 500.000  euro 
Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea românească: 
• max. 250.000 EUR dacă România este coordonatorul proiectului transnațional; 
• max. 200.000 EUR dacă România este partener în proiectul transnațional 
 
Mai multe informații aici  
 

 

ERC CONSOLIDATOR GRANTS 
ID: ERC-2021-COG 
 
S-a lansat competiția ERC Consolidator Grant, din cadrul noului mecanism de finanțare a cercetării și 
inovării, Horizon Europe 2021-2027 
 
Calendarul competiției: 
Deschiderea apelului: 11.03.2021 
Închiderea apelului: 20.04.2021 
 
Buget:  633 mil euro 
Număr estimat de granturi: 317 
 
Mai multe informații aici 

https://www.ictagrifood.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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EVENIMENTE DE INTERES Aprilie-Mai 2021 

 

 

Eveniment de formare parteneriate pentru apelurile 
Orizont Europa 
 
”Digital and Industrial Technologies, mainly ICT (AI, robotics, quantum computing, 
IoT), materials, production, batteries, hydrogen”, ”Mobility”, ”Open Innovation Test 
Beds (OITBs) on lightweight materials” și ”M-ERA.NET call on materials for 
batteries”, 29 aprilie 2021. 
Evenimentul este organizat de EEN (Enterprise Europe Network) și nu implică 
costuri de participare. 
Înregistrarea este deschisă până la data de 24 aprilie 2021, dar locurile sunt limitate 
și se va aplica schema primului venit, primul servit. 
 
Website: https://digital-and-industrial-technologies.b2match.io/ 

 

 

 

 

 

Special webinar Latest updates on Horizon Europe 
by the European Comission, 5 mai 2021 

În cadrul acestui eveniment organizat de EMDesk GmbH, Germania, Dl. 
Massimiliano Esposito, Deputy Head of Unit Horizon Strategic Planning and 
Programming at Common Policy Centre of the EC’s Directorate-General for 
R&I, va prezenta ultimele noutăți ale programului Orizont Europa, incluzând 
misiunile, planificarea strategică, Consiliul European pentru Inovare, precum și 
planificarea viitoarelor programe de lucru și apeluri pentru propuneri de 
proiecte. 

 
Website: https://www.emdesk.com/academy/webinar-latest-updates-horizon-
europe 
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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: aprilie 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/

