Concurs desfăşurat în cadrul proiectului IncoNet CA/SC

Apel de mobilitate – 2011
Concurs de granturi destinat susţinerii participării cercetătorilor din Republica Moldova
la evenimente PC7
I. Introducere şi scop

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de partener al consorţiului în cadrul Proiectului European IncoNet
CA/SC, anunţă lansarea unui concurs de granturi destinat cercetătorilor care doresc să participe la evenimente
PC7 şi au nevoie de o susţinere financiară suplimentară.

II. Eligibilitatea evenimentelor

Granturile vizează susţinerea participării cercetătorilor la următoarele tipuri de evenimente:




Evenimentele de networking (Networking events), organizate de Comisia Europeană;
Evenimentele de brokeraj (Brokerage events), organizate în ţările Asiei Centrale şi Caucazului de Sud, ce
prevăd o cofinanţarea din partea Comisiei Europene;
Evenimentele internaţionale de anvergură, organizate de alte reţele europene (cum ar fi de exemplu cele
organizate de Enterprise Europe Network etc).

* Evenimentele, pentru care vor fi depuse cererile de participare, trebuie sa aibă loc în 2011

III. Eligibilitatea candidaţilor

La acest concurs sunt invitaţi să participe, cercetătorii din cadrul universităţilor, instituţiilor de cercetare şi din
cadrul companiilor ce desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare.
a. Criterii de eligibilitate:





Să depună formularul de aplicare completat, însoţit de toate documentele solicitate în termenul indicat;
Să deţină o diplomă de studii postuniversitare şi/sau cel puţin trei ani de experienţă în cercetare;
Să fie membru sau angajat în una din următoarele tipuri de organizaţii: instituţie de cercetare, asociaţie
de cercetare, instituţie de învăţământ superior, IMM activ în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării;
Să efectueze cercetări în una din următoarele domenii de cercetare tematice ale PC7:
o Sănătate;

o
o
o
o
o
o

Tehnologii Informaţionale şi de comunicaţii;
Energie;
Mediu;
Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie;
Ştiinţe socio-economice şi umaniste;
Alimentaţie, agricultură, piscicultură şi biotehnologii.

b. Criterii de evaluare:




Rezultate ştiinţifice relevante cum ar fi publicaţii, patente, proiecte (50% din scor);
Experienţă de participare în activităţi de cooperare internaţionale (proiecte de cooperare cu alte ţări,
training-uri peste hotare, participare la conferinţe internaţionale) (30% din scor);
Cunoaştere bună a limbii engleze (20% din scor).

c. Sunt încurajaţi să aplice:





Femeile;
Tinerii cercetători;
Candidaţii care vor demonstra intenţii de participare activă la eveniment (susţinerea unei prezentări,
participarea la sesiunea de postere, planificarea întrevederilor bilaterale etc.);
Candidaţii care vor demonstra că impactului participării la evenimentul selectat va fi în beneficiul
cercetătorului şi pentru activitatea ştiinţifică a acestuia;

IV. Conţinutul propunerii

Fiecare propunere trebuie să cuprindă toate componentele enumerate mai jos şi nu trebuie să depăşească 15
pagini, inclusiv toate formele solicitate:



Forma de aplicare la concurs;
CV-ul ce va conţine lista celor mai relevante publicaţii, patente, prezentările de la conferinţă.

Forma de aplicare poate fi descărcată aici: http://www.asm.md/administrator/fisiere/cadru/f202.doc

V. Schema de finanţare

În urma procesului de selecţie, în anul 2011, 2 candidaţi din Republica Moldova vor fi susţinuţi. Învingătorii vor
primi rambursarea cheltuielilor suportate după participarea la eveniment*. Aceste cheltuieli nu pot depăşi suma
de 2500 Euro. În cazul în care costurile de participare depăşesc această sumă, suma suplimentară trebuie
suportată de către beneficiarul de grant.
Vor fi rambursate următoarele cheltuieli:


Bilet tur-retur;





Cazarea;
Taxa de participare;
Diurna.

Beneficiarii de grant vor semna cu partenerul din Moldova un contract, prin care îşi asumă responsabilitatea de a
prezentara următoarelor documente:






Raportul de participare (2 pagini A4, conform modelului ce va fi oferit în acest sens) care trebuie
prezentat într-o săptămînă de la finalizarea evenimentului;
Toate facturile, cecurile, care certifică cheltuielile suportate – în original;
Tichetelor de îmbarcare – în original;
Confirmarea de participare la eveniment;
Informaţia, chiar şi peste cîteva luni după eveniment, a rezultatelor participării: propuneri de proiecte
depuse, stabilirea relaţiilor de colaborare etc.

* În unele cazuri e posibilă achitarea în avans a 75% din cheltuieli (bilet tur-retur şi cazarea). La întoarcere se
rambursează diurna şi restul cheltuielilor, conform documentelor prezentate.

VI. Etapele procesului de selecţie




01.03.2011 – Termenul limită de depunere a cererilor de participare la concurs;
01.03.2011 – 01.04.2011 – Evaluarea şi selectarea participanţilor la concurs;
07.04.2011 – Publicarea rezultatelor concursului;

VIII. Depunerea dosarelor

Propunerile complete urmează a fi depuse pînă la data de 01.03.2011, ora 16:00, la adresa electronică:
varzari.vitalie@asm.md.

IX. Informaţii suplimentare

a. Lista indicativă a evenimentelor pentru care se pot depune cereri de finanţare:
 http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_EVENT
 http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm

b. Pentru informaţii adiţionale vă rugăm să contactaţi:
 Rodica Cujba
Tel./fax: (+373 22) 274166, e-mail: rcujba@asm.md;
 Vitalie Varzari
Tel./fax: (+373 22) 212547, e-mail: varzari.vitalie@asm.md.

