Centru suport pentru proiecte
Orizont 2020

➢

Programul Operaţional Competitivitate,

❑

Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării
afacerilor,

❑

Actiunea 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene
și alte programe CDI internaționale,

❑

Competitie: POC-A1-A1.1.3-H-2016

❑

Tip proiect: CENTRE SUPORT, cod apel POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programuluicadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale;

➢

Date identificare proiect

❑

Titlul “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020 ”

❑

Acronim BioNanoTech-Suport

❑

Cod MySMIS: 107524

❑

Contractul de finanţare nr. 241/27.04.2020

Ce ne propunem:
➢

O1.Organizarea administrativă a unui centru de consultanţă (BioNanoTech-Suport)
pentru proiecte Orizont 2020 şi alte tipuri de proiecte Europene;

➢

O2.Realizarea unei rețele de cooperare naționale şi internaționale pentru
îmbunătățirea participării instituțiilor din regiune NE a României în cadrul Programului
Cadru de Cercetare al Uniunii Europene (Orizont 2020/Orizont Europa);

➢

O3.Realizarea unei platforme web şi a unei baze de date dedicate pentru a oferi
suport în realizarea de propuneri sau implementarea de proiecte în cadrul
Programului Orizont 2020 pentru beneficiari din regiunea de NE;

➢

O4.Consultanţa si suport în realizarea de propuneri pentru programul Orizont 2020;

➢

O5.Consultanţa şi suport în managementul proiectelor Orizont 2020;

➢

O6.Asigurarea unui management corespunzător pentru proiectul BioNanoTechSuport.

Ce rezultate dorim sa obtinem:
În urma implementării proiectului se urmăresc obținerea următoarelor rezultate:
➢

realizarea Centrului BioNanoTech - Suport pentru consultanţă pe proiecte
pentru Programului Cadru de Cercetare al Uniunii Europene care să ofere:

➢

suport pentru depunerea de propuneri pentru programe Europene;

➢

organizarea unor sesiuni de informare şi training pentru scrierea de
proiecte;

➢

organizarea unor evenimente de diseminare a programelor Orizont 2020 cu
participarea unor reprezentanți din cadrul Comisiei Europene Directoratul
General Cercetare;

➢

Realizarea unei pagini web pentru diseminarea de informații despre
competiții Orizont 2020 si alte proiecte Europene;

➢

Realizarea unui compendium (manual) cu cele mai frecvente întrebări si
răspunsuri privind participarea in cadrul programului Orizont 2020 pornind
de la solicitările primite de la beneficiarii proiectului

Ce servicii oferim:
➢ Diseminare informații cu privire la Programul Cadru European (pagina web, FB, LinkedIn)
➢ Organizarea de acțiuni de diseminare cu privire la Programul Cadru European si la alte
surse de finanțare a cercetării (fonduri structurale, programe naționale, etc.)
➢ Suport in identificarea unei surse de finantare potrivite unei anumite idei de proiect
➢ Consultanţă în privinţa redactarii proiectelor din Programul Cadru European
➢ Suport in identificare de parteneri pentru proiecte Europene
➢ Consultanţă în privinţa managementului proiectelor Europene
➢ Organizare de cursuri de perfecționare in redactarea de propuneri de proiecte Europene
➢ Organizare de cursuri de perfecționare in managementul proiectelor

Echipa noastra:
➢

Director Centru BioNanoTech Suport - Dr. Rusu Teodora

➢

Expert Juridic - cons.jr. Dr. Andone Raluca-Oana

➢

Expert Financiar - Ec. Claudia Maria Tomulescu – are o buna experienta in managementul

– vasta experienta in cea ce
prieste Programul Cadru European (FP6, FP7, O2020), Punct National de Contact FP7, Punct Regional de Contact
EURAXESS, Expert National Detasat in cadrul EC DG RTD; experienta in scrierea si managementul proiectelor
Europene (ex. FP6 RAINS; FP7 Discover Europe; O2020 SupraChem Lab ERA Chair)
– are o experienta deosebita in aspecte
juridice in cadrul proiectelor FP; a asigurat componenta juridica in proiecte ca: FP6 EPNOE; FP7 STREM ; O2020
Suprachem Lab;

financiar a proiectelor FP a asigurat managementul financiar la mai multe proiecte nationale precum si in cateva
proiecte O2020 ex. Suprachem Lab; bTB-Test; SPIN W.

Tineri in formare in cadrul echipei BioNanoTech Suport
➢

Responsabil tehnic I - Iftene Anca-Elena

➢

Responsabil tehnic I - Vlad Sînziana

➢

Responsabil tehnic management proiecte - Pricob Andrei-Narcis

Echipa suport in cadrul proiectului BioNanoTech Suport
➢

Responsabil Achizitii - Ec. Daniel Condrea

➢

Responsabil Monitorizare, Publicitate si Diseminare - cons.jr. Andrei Tutunaru

➢

Responsabil Resurse Umane - ref. Bălan Cătălina

Alte Centre Suport care activeaza in Romania
Project Name

Coordinator Institution

1

Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivități și cheltuieli Export XLSX Componentă
12020 - UPB4H

Bucharest Technical University,
Bucharest

2

ACCESS 2020 - Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de
cercetare-dezvoltare cu finanțare internaționala în domeniul tehnologiilor noi și
emergente

Gh. Asach Technical University, Iasi

3

CeS-UTCN – Excelenta Stiintifica si Specializare Inteligenta prin crearea unui Centru
Suport dedicat facilitarii accesului entitatilor publice si private la proiecte/competitii CDI

Technical University Cluj Napoca

4

Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de
Cercetare-Dezvoltare Europene si Internaționale in cadrul INCD GeoEcoMar
http://www.cesp.ro/

GEOECOMAR
Bucuresti/Constanta

5

HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia

University of Craiova

6

Centru Suport pentru IEM proiecte de cercetare – inovare competitive in Orizont 2020

Institute of Mondial Economy,
Bucharest

7

Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare
europeana PREPARE
https://prepare.inoe.ro/

INOE, Bucharest

8

CEntru Suport pentru cooperare europeana in MIcro- si Nanotehnologii (CESMIN)
https://www.imt.ro/CESMIN/obiective_scop.php

IMT, Bucharest

9

Centrul suport pentru participarea la proiecte internationale -- SupportTM

Est University, Timisoara

10

Centrul Suport Orizont 2020-UBB (CeSO2020-UBB)

BABES BOLYAI University Cluj
Napoca

Va asteptam cu drag
intrebarile
www.bionanotech.ro

bionanotech_suport@icmpp.ro

https://www.facebook.com/Centru-suport-pentru-proiecte-Orizont-2020105194561204340

•Vă mulţumim,

