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Extinderea participării și consolidarea Spațiului european de Cercetare 

Twinning

 Beneficiarul (coordonatorul) este dintr-o țară widening/stat asociat

 Consorțiu din minim 3 parteneri din 3 state diferite

 Durata unui proiect: până la 3 ani

 Buget per proiect: 0,8—1,5 mln Euro

 Scop: pentru a spori activitățile de rețea dintre instituții din țările Widening și instituții de 
top din UE, îmbunătățirea managementului instituțiilor, etc

 Rezultate scontate: îmbunătățirea capacităților, creșterea profilului de cercetare a 
instituției, stabilirea unor parteneriate, etc.



 Fiecare propunere trebuie să contureze clar strategia de stimulare a excelenței 
științifice într-un domeniu definit de cercetare, etc

 Activități incluse în propunere: vizite de scurtă durate ale angajaților, vizite 
experților, workshop-uri, conferințe, etc

 Nu vor fi acoperite cheltuielile pentru activități de cercetare, infrastructură, 
echipamente, etc.

 Tip de acțiune: Coordonare și suport

 Durata apelului: 20/07/2021—18/01/2022

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-
2021-access-03-01

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-03-01


Teaming pentru excelență

 Beneficiarul (coordonatorul) este dintr-o țară widening/stat asociat

 Consorțiu format din minim doi beneficiari: coordonatorul și cel puțin o instituție din 

alt stat în calitate de partener avansat.

 Durata unui proiect: până la 6 ani

 Buget: între 8-15 mln Euro dar este necesară și o contribuție din partea aplicantului 

care să egaleze contribuția UE

 Scop: crearea unor noi sau modernizarea centrelor de excelență deja existente



 Centru de excelență este o structură în care componenta de cercetare-inovare se 

efectuează la un standard mondial în ceea ce privește producția științifică măsurabilă 

(inclusiv instruirea și/sau inovațiile tehnologice)

 Obiective: creșterea capacităților științifice ale instituției beneficiare, permițându-le 

să aplice la finanțări competitive la nivel european și global

 Sporirea inovațiilor, dezvoltarea și promovarea de noi aspecte de cercetare în domenii 

relevante, etc.

 Tip de acțiune: Coordonare și suport

 Durata apelului: 29/06/2021—05/10/2021; 08/09/2022

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-

access-01-01-two-stage

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-01-01-two-stage


Cluster 2: Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii

 Consolidarea guvernanței democratice, sporirea participării cetățenilor,

promovarea patrimoniului cultural. Multe dintre obiectivele ONU de

dezvoltare durabilă se regăsesc în clusterul 2.

 Destinația 1---acțiunile vor revigora guvernanța democratică și încrederea în 

instituțiile democratice;

 Destinația 2---va  pune accent pe promovarea și protejarea patrimoniului 

cultural;

 Destinația 3---combaterea inegalităților economice și sociale.



Destinația 1 Cercetări inovatoare privind 
democrația și guvernanța

15 apeluri în total 8 apeluri deschise în 2021

Destinația 2 Cercetări inovatoare privind 
patrimoniul cultural european și 
industriile culturale și creative

14 apeluri în total 7 apeluri deschise în 2021

Destinația 3 Cercetări inovatoare privind 
transformările din domeniul 
economic și social

16 apeluri în total 8 apeluri deschise în 2021



HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02: Coordination of European cultural heritage 

research and innovation among Member States 

 Scop: realizarea unei cartografieri a activităților naționale referitoare la 

patrimoniul cultural, etc.

 Rezultatul scontat: dezvoltarea unei abordări deschise față patrimoniul 

cultural, construirea unei punți din trecut asupra prezentului și spre viitor

 Buget: 2,5 mln—3 mln Euro (1 proiect finanțat)

 Durata apelului: 22/06/2021—07/10/2021

 Tip de acțiune: Coordonare și suport

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-

2021-heritage-02-02

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-02-02


HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of 

liberal democracy in Europe 

 Scop: examinarea provocărilor interne (în cadrul statelor naționale) și externe ale 

democrației liberale și discursurile, structurile sociale și instituțiile care le stau la 

bază; analizarea modului în care mecanismele instituționale ale democrațiilor liberale 

au funcționat ca răspuns la evoluțiile iliberale, etc. 

 Rezultatul scontat: implementarea activităților de cercetare vor ajuta la revigorarea și 

modernizarea guvernanței democratice

 Buget: 2-3 mln Euro per proiect (9,9 mln în total)

 Durata apelului: 22/06/2021—07/10/2021

 Tip de acțiune: Cercetare și inovare

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-

democracy-01-01

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-01


HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models 

and modern democracies

 Scop: studierea interrelației dintre politică, participarea oamenilor, cultură și 

economie în democrațiile europene moderne de-a lungul timpului

 Rezultatul scontat: dezvoltarea inovațiilor bazate pe dovezi, politici și 

recomandări de politici, care ar extinde participarea politică, dialogul social, 

angajamentul civic, etc.

 Buget: 2-3 mln Euro per proiect (9,9 mln în total)

 Durata apelului: 22/06/2021—07/10/2021

 Tip de acțiune: Cercetare și inovare

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-

2021-democracy-01-02

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-02


HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory 

management and sustainable financing of museums and other cultural 

institutions 

 Scop: propunerile ar trebui să exploreze modalități de atenuare a provocărilor cu care se 

confruntă în prezent muzeele și alte instituții culturale, inclusiv impactul social și economic 

al pandemiei Covid; să furnizeze metode și modele de finanțare sustenabilă a instituțiilor 

culturale, etc.

 Rezultatul scontat: sporirea rolului instituțiilor culturale în creșterea economică durabilă și 

dezvoltarea societății

 Buget: 2-3 mln Euro per proiect (9 mln în total)

 Durata apelului: 22/06/2021—07/10/2021

 Tip de acțiune: Cercetare și inovare

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-

01-02

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02


HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of 

emerging new technologies into education and training 

 Scop: sprijinirea utilizării în scopuri pedagogice a tehnologiilor emergente 
precum Inteligența Artificială, Realitatea Virtuală, Realitatea Augmentată, 
robotica care ar spori alfabetizarea digitală, gândirea critică, creativitatea

 Rezultatul scontat: sprijinirea sistemelor de educație privind integrarea, 
adaptarea și utilizarea tehnologiilor emergente menținând în același timp 
dimensiunea umană și relevanța socială.

 Buget: 2-3 mln Euro per proiect (9 mln în total)

 Durata apelului: 22/06/2021—07/10/2021

 Tip de acțiune: Cercetare și inovare

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-
2021-transformations-01-05

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-05


HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing 

cultural heritage with advanced digital technologies 

 Scop: promovarea digitalizării extinse astfel încât colecțiile, artefactele, 

monumentele să poate fi păstrate, restaurate și protejate într-un mod durabil 

și sustenabil, etc.

 Rezultatul scontat: utilizarea tehnologiilor digitale pentru conservarea, 

protejarea, restaurarea patrimoniului cultural

 Buget: 3,5-4 mln Euro (12 mln în total)

 Durata apelului: 22/06/2021—07/10/2021

 Tip de acțiune: Cercetare și inovare

 Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-

2021-heritage-01-04

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-04


Link-uri utile

 www.ancd.gov.md

 www.h2020.md

 www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

 www.net4society.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
http://www.net4society.eu/


Vă mulțumesc pentru atenție!!!


