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Program: ORIZONT 2020
Componentă: ŞTIINṬA CU ṢI PENTRU SOCIETATE
Temă: ÎNVĂṬĂMÂNT DESCHIS ṢI COLABORARE PRIVIND EDUCAṬIA ṢTIINṬELOR
Referinta: H2020-SWAFS-2016-17
Domenii: educaṭie, cercetare, comunicare, formare, noi tehnologii
buget total/sumă acordată
pe proiect

data de
depunere

beneficiari

eligibilitate ṭări/regiuni

3.000.000 €
finanțare de 100%

30 august 2016
(orele 17:00 la
Bruxelles)

orice entitate
constituită legal pe
teritoriul unei ṭări
participante la
program

state membre UE, țări asociate la program în
urma unor acorduri cu UE (lista ṭărilor in
anexele generale), organizații internaționale
care au ca scop promovarea cooperării stiințifice
şi tehnologice în Europa şi ai căror membri
provin din stalele participante la program

Scop:
Această cerere vizează să sprijine o serie de activități bazate pe colaborarea între
furnizorii de educație formală, non-formală și informală, întreprinderi/companii și
societate civilă, cu scopul de a integra conceptul de „învăṭământ deschis”, incluzând
toate nivelurile de educație, în educația științifică.
"Învăṭământul deschis" ar trebui promovat în cazul în care școlile, în cooperare cu alte
părți interesate, devin un agent al bunăstării în comunitate; familiile sunt încurajate să
devină parteneri reali în viața și activitățile școlare; profesioniști din întreprinderi și ai
societății civile ar trebui să fie implicați activ în aducerea proiectelor reale de viață la
clasă. Parteneriatele care favorizează expertiza, crearea de rețele, schimbul de
informații și aplicarea rezultatelor cercetării științei și tehnologiei în diferite întreprinderi
(start-up-uri, IMM-uri, corporații mai mari) ar trebui să fie promovate. Diferențele
geografice și de gen ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.
Pentru a răspunde acestei provocări specifice, propunerile ar trebui să aibă o acoperire
geografică largă. Prin urmare, este de așteptat ca parteneriatele să includă entități din
cel puțin 10 state membre diferite sau țări asociate, cu toate că, consorțiile mai mici, vor
fi, de asemenea, eligibile și pot fi selectate.
Rezultate aṣteptate:
Acțiunea propusă vizează crearea de noi parteneriate în comunitățile locale pentru a
încuraja îmbunătățirea educației științifice pentru toți cetățenii. Este de așteptat ca, pe
termen scurt, dezvoltarea de parteneriate între școli, comunități locale și industria locală
să contribuie la o societate mai interesată faṭă de ṣtiinṭe ṣi mai alfabetizată și studenți
interesați cu o mai bună cunoaștere și un mai mare interes pentru carierele științifice. Pe
termen mediu, activitățile ar trebui să ofere cetățenilor și viitorilor cercetători
instrumentele și aptitudinile necesare pentru a lua decizii și a face alegeri în cunoștință
de cauză și, pe termen lung, această acțiune ar trebui să contribuie la obiectivele ERA
de creștere a numărului de oameni de știință și cercetători în Europa.

Informații suplimentare:
 Descrierea acțiunilor
de sprijin ṣi coordonare:
acțiuni care constau în
principal din măsuri
adiacente, cum ar fi
standardizarea,
diseminarea, sensibilizarea
și comunicarea, crearea de
rețele, servicii de
coordonare sau de sprijin,
dialoguri politice și exerciții
de învățare reciprocă și
studii, inclusiv studii de
proiectare pentru noi
infrastructuri, care pot
include și activități
complementare de
planificare strategică,
crearea de rețele și
coordonarea între programe
în diferite țări.
 Ghidul pentru
depunerea aplicaṭiilor ṣi
evaluare.
 Manualul online
Orizont 2020 ṣi Portalul
participanṭilor
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Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2
252-swafs-15-2016.html
Programul de lucru al Comisiei privind componenta “Ştiinṭă cu ṣi pentru societate” 20162017:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020wp1617-swfs_en.pdf
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se face electronic:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21
48-scc-01-2015.html#tab3
Pentru întrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului “Orizont 2020”, a fost
creat un Helpdesk Horizon2020; cei interesați sunt rugați să adreseze întrebările cu cel
puțin 2 săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.
Pentru probleme IT legate de depunerea aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html
Punct National de Contact România pentru programul “Orizont 2020”

