
HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning Bottom-Up 

HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02: Twinning Green Deal 

Twinning

OVERVIEW

NCP@UEFISCDI | 15  Ian. 2023

Daniela Dragomir, PhD 

NCP Widening & ERA

dana.dragomir@uefiscdi.ro

Sursa: Horizon Europe - Work Programme 2023-2024 - Widening participation and strengthening the European Research Area, 

Destination - Improved Access to Excellence (European Commission Decision C(2022)7550 of 6 December 2022)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-01

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-02

www.ncp.uefiscdi.ro/widening

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-02


HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning Bottom-Up 

HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02: Twinning Green Deal

 Apelul Twinning 2023 include:

o doua topicuri  având aceleași obiective, scop și impact așteptat (Twinning Bottom-Up și Twinning Green Deal)

o buget și topic separat pentru propunerile de proiecte aliniate la obiectivele European Green Deal (Twinning Green Deal)

 Aplicanții aleg topicul la care vor transmite propunerea de proiect:  fie Twinning: Bottom-up, fie Twinning: Green Deal

 Twinning Green Deal: domeniu definit de cercetare/inovare legat direct de cel puțin una dintre acțiunile prezentate în strategia 

European Green Deal, în special transport, industrie, energie, eficiență ecologică a clădirilor, protecția sănătății și a naturii, climatul 

global
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 rețele dedicate de cercetare care includ parteneri de excelență științifică, vor dezvolta noi domenii de cercetare&inovare, cu potențial, 

și vor testa noi abordări prin proiecte mai mici de cercetare colaborativă 

 evidențiere strategie științifică:

 pentru intensificarea și avansarea capacității de inovare și a excelenței științifice într-un domeniu definit de cercetare și

inovare, precum și a calității științifice a partenerilor implicați în exercițiul twinning

 care include pregătirea unui nou sau a unor noi proiecte comune de cercetare/inovare în domeniul științific ales și descrierea

modului în care cercetarea propusă va avansa, prin extinderea domeniului său de aplicare și/sau a parteneriatelor de cercetare/

inovare

.

Sursa: Horizon Europe - Work Programme 2023-2024 - Widening participation and strengthening the European Research Area, 

Destination - Improved Access to Excellence (European Commission Decision C(2022)7550 of 6 December 2022)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-01

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-02

 trebuie să prezinte calitativ și cantitativ impactul potențial așteptat al proiectului Twinning pentru instituția coordonatoare (și 

posibil la nivel național/regional) pe bază de indicatori ex: 

 numărul estimat de publicații viitoare în reviste peer reviewed, 

 acorduri de colaborare cu mediul de afaceri, 

 proprietatea intelectuală, 

 noi produse sau servicii inovative, 

 număr de studenți internaționali, 

 număr de oameni de știință - femei și rolurile lor în instituțiile de cercetare

 trebuie să evidențieze beneficiile pentru instituțiile științifice avansate și modul în care acestea se vor materializa prin intermediul 

parteneriatului 

 trebuie să prezinte contribuția instituțiilor științifice avansate din parteneriat la proiect:

 asigurarea accesului la noi direcții de cercetare, creativitate și dezvoltarea de noi abordări

 sursă de creștere a mobilității (din și catre) a oamenilor de știință calificați și a tinerilor cercetători, inclusiv a doctoranzilor. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-02-01
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Organizații participante

 minim trei beneficiari:

 Coordonator, stabilit într-o țară Widening (organizația beneficiară principală)

 o universitate de cercetare, activă

 publică sau privată

 o organizație de cercetare non-profit 

 publică sau privată

 împreună cu:

 minim două instituții de top (avansate) la nivel internațional  

 din două State Membre sau Țări Asociate (AC) diferite, altele decât țara de origine a instituției coordonatoare

 acțiune deschisă participării JRC, care poate contribui cu expertiză specifică, unde este relevant, la dezvoltarea strategiilor de C&I în 

domeniul ales prin proiect, la transferul tehnologic și la managementul IPR și de asemenea prin conectarea la strategiile regionale de 
dezvoltare inteligentă

Condiții de eligibilitate

o o componentă de cercetare/inovare de max.30% din totalul bugetul grantului Horizon Europe, poate include un proiect de

cercetare&inovare

o ≥ 50% din bugetul componentei pentru cercetare&inovare trebuie să fie alocată Coordonatorului

o existența Planului de Egalitate de Gen

o costurile eligibile vor fi sub forma lump sum

.
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Tip acțiune

• CSA (Coordonare și support)

Durată proiect

• ≤ 3ani

Buget proiect 

• 0.8…1.5 mil Euro

Buget topic Bottom-up

• 113 mil Euro

Buget topic Green Deal

• 27 mil Euro

Dată estimativă lansare / închidere

• 25 Aprilie 2023/28 Septembrie 2023
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 intensificare activități de networking 

strategic pentru excelență prin transfer de 

cunoștințe și schimb de bune practici între 

instituțiile de cercetare din țările 

Widening, în calitate de coordonatori și 

cel puțin două instituții de cercetare de 

top din două State Membre sau Țări 

Asociate (AC) diferite

 creșterea reputației, a profilului de

cercetare și a atractivității instituției

coordonatoare din țara Widening și a

profilului de cercetare al staff-ului

acesteia

 consolidarea abilităților de management 

al cercetării și administrative ale 

instituției coordonatoare din țara 

Widening

 creștere capacitate de excelență și 

resurse în țările Widening care să 

contribuie la eliminarea decalajului în 

cercetare-inovare la nivel UE

 sisteme de cercetare&inovare și

instituții reformate care au ca rezultat

creșterea atractivității pentru talentele

de cercetare/păstrarea acestora

 îmbunătățirea creativității prin

dezvoltarea de noi abordări în C&I, 

mobilitate crescută (către și din) a 

oamenilor de știință calificați
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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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organizarea de activități comune de tip școală de vară

schimburi de personal pe termen scurt

vizite de specialitate și instruire pe termen scurt on-site sau virtuală

workshops

participarea la conferințe

activități de diseminare și informare

Pachet de lucru sau task dedicat consolidării aptitudinilor de 

management al cercetării și administrare ale staff-ul instituției 

coordonatoare (pentru a-și îmbunătăți competențele de pregătire a 

propunerilor de proiect și de management/administrare a 

proiectelor)/livrabilă concretă. 

Înființarea/modernizarea unei unități de management/administrare a 

cercetării în cadrul instituției coordonatoare ar putea fi benefică. 

Pachet de lucru și plan dedicate părții de cercetare a proiectului (max 

30% din totalul grantului HE) care include obiectivele științifice, task-

urile și rolurile partenerilor

Twinning

Aceste activități trebui să țină seama de planurile de egalitate de gen ale participanților.
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