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� creșterea excelenței în știință și în crearea de valoare printr-o cooperare pe termen
lung, conoslidată și incluzivă din punct de vedere geografic și schimb de bune
practici

• în rețele sau alianțe de instituții de învățământ superior, cum sunt, însă fără limitare 
la, Alianțele Universităților Europene, cu un accent deosebit pe țările Widening

� îmbunătățirea competitivității globale și a vizibilității universităților Europene

• prin crearea unei mase critice în domenii cheie precum tranziția verde și ariile 
acoperite de misiunile Horizon Europe

� dezvoltarea unei cooperări mai apropiate cu partenerii economici și industriali în
cadrul ecosistemelor de inovare locale și regionale

• facilitarea instruirii cercetătorilor universitari (în orice etapă a carierei) și sprijinirea 
personalului suport în ceea ce privește valorificarea cunoștințelor, antreprenoriatul, 
accesul la finanțare

• luarea în considerare a unei varietăți de activități academice pentru evaluarea carierei

 contribuie la implementarea priorităților Agendei de Politici a
Spațiului European de Cercetare la instituțiile de învățământ superior
participante, consolidând carierele în domeniul cercetării în mediul
academic și în afara acestuia

 contribuie la accelerarea tranziției verde si digitale a societății pentru a
sprijini Acțiunea 11 a Agendei de Politici ERA

 contribuie la cooperarea internațională cu entități stabilite în țări terțe
pentru a sprjini Acțiunea 9 a Agendei de Politici ERA

 universitățile - actori ai schimbării în
cercetare și inovare
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EEI în dimensiunea sa Widening are ca scop și obiective:



Consorțiu 

 Cel puțin trei entități legale independente din trei  State Membre sau Țări Asociate Horizon Europe 
diferite, dintre care cel puțin una stabilită într-o țară Widening

 Coordonator - entități legale stabilite în țări Widening

o Cheltuielile pentru activitățile de cercetare și inovare (ex. fondurile destinate proiectelor de
cercetare în colaborare, activităților legate de cercetarea doctorală și post-doctorală în co-tutelă,
activitățile de valorizare a cunoașterii etc.) nu pot depăși un maximum de 20% din bugetul total

o Costurile eligibile vor fi sub forma lump sum
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Tip acțiune

• Coordonare și suport

Durată proiect

• ≤ 5 ani

Buget proiect 

• tbc

Dată estimativă lansare / închidere

• 10 Ianuarie 2023/12 Aprilie 2023
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 Capacitate știintifică și de inovare crescută pentru toți actorii din 
sistemul de C&I din țările Widening

 Schimbări structurale contribuind la sisteme de cercetare 
&inovare (C&I) mai competitive și modernizate în țările 
eligibile

 Sisteme și instituții de C&I reformate care contribuie la 
menținerea talentelor în cercetare 

 Mobilizarea resurselor EU și naționale pentru investiții strategice

 Participare cu rată de succes mai mare la Horizon Europe și mai 
multe roluri de coordonator de consorții

 Legături mai puternice între academie și afaceri și îmbunătățire 
carieră

 Rol consolidat al sectorului de Învățământ Superior în cercetare 
și inovare

 O mai mare implicare a actorilor regionali în procesul de 
cercetare&inovare (C&I)

 O mai mare mobilizare la nivel internațional pentru toți actorii

Impact pe termen lung al proiectului (> 5 ani după terminarea proiectului) 
(sustenabilitate)

Key Impact Pathways (KIPs) – obligatoriu în Horizon Europe

Text Apel / Topic 

Destinație:

Impact preconizat

Topic:

Rezultate/Efecte estimate

Topic:

Scop

Impact pe termen lung

Efecte pe termen mediu

Rezultate

Propunere/Proiect

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/impact-in-horizon-europe-proposals
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Efecte/schimbări pe termen mediu ale proiectului (la sfârșitul proiectului și 1-2 ani după)

 Reforma instituțională
de succes

și
 Modernizare instituții

de învățământ superior

în ceea ce privește
dimensiunea C&I

 Integrarea culturii de
excelență în știință și
în crearea de valoare

în instituțiile de
învățământ superior

în special în cele situate
în țările Widening

 Contribuția la:
o reforma instituțională

accelerată în ceea ce
privește dimensiunea

C&I
și
o consolidarea

capacităților de C&I

în instituțiile de
învățământ superior

în special în cele situate
în țările Widening

 Creșterea
competitivității globale
a cercetării în
instituțiile de
învățământ superior

 Contribuția la
implementarea
acțiunilor relevante ale
Agendei de Politici
ERA în sectorul
învățământului superior

o prin colaborare
integrată între
instituții

și

o prin colaborare cu alți
actori din ecosistemele
locale

o prin consolidarea
alianțelor incluzive din
punct de vedere
geografic ale
instituțiilor de
învățământ superior,
rezultând în colaborare
pe termen lung

o prin cariere de cercetare
modernizate în sectorul
de învățământ superior,
interoperabile cu alte
sectoare

o prin tranziție accelerată
către digitalizare a
dimensiunii R&I a
sectorului de învățământ
superior în întregul
Spațiu European de
Cercetare

o prin creșterea
semnificativă a masei
critice în ceea ce
privește:
 perfecționarea
 crearea de

cunoștințe și
circulația
cunoștințelor
 în domeniul

tranziției verde
și în alte domenii
cheie de Politică
Europeană,
cum sunt
Misiunile Europene
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Reformarea evaluării cercetării

Partajarea capacităților de cercetare și inovare, 
inclusiv a infrastructurilor

Elaborarea unor agende comune
interdisciplinare de cercetare și inovare

Mobilizarea pentru ecosistemele de inovare
locale/regionale

Consolidarea carierelor în domeniul cercetării
și perfecționarea interdisciplinară

Digitalizarea instituțiilor și partenerilor

Colaborarea cu cetățenii, orașele, regiunile și
alți actori non-academici

Formarea și consolidarea capacităților pentru
managementul cercetării și inovării, inclusiv

IPR
Schimbul de personal academic și non 

universitar în vederea schimbului de bune
practici

Mobilizarea globală și internaționalizarea la 
nivel mondial

Consolidarea cooperării cu parteneri din afara 
Statelor membre ale UE și a Țărilor Asociate
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