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REŢELE DE INSTRUIRE INIŢIALĂ MARIE CURIE (ITN)
(traducere - vezi documentul original Call Fiche)

� Identificator apel: FP7-PEOPLE-2010-ITN
� Data publicării: 08 September 2009
� Termen limită: 22 Decembrie 2009 la ora 17:00:00, Brussels local time
� Buget informativ: EUR 243.79 million din bugetul 2010 budget.1

 Bugetul final atribuit 
acestui apel în urma evaluării proiectelor, poate totuşi varia cu până la 10% din valoarea 
totală a apelului.
� Teme vizate:

ACŢIUNEA Scheme de finanţare
Reţele de instruire 
iniţială Marie Curie

Sprijin pentru instruirea şi dezvoltarea carierei  
cercetătorilor

� Condiţii de eligibilitate
– Criteriile generale de eligibilitate sunt precizate în Anexa 2 a Work Programme şi în 

Guide  for  Applicants.  Vă  rugăm  să  luaţi  notă  de  faptul  că  criteriul  privind 
completarea propunerii include ca partea B a propunerii să fie lizibilă, accesibilă şi 
printabilă.

– Această  acţiune  vizează  reţele  de instruire  în  cercetare  commune,  sub forma  de 
ITN-uri multi sau mono-partener. Numărul de entitaţi legale participante cerut în 
această  acţiune  este  precizat  în  tabelul  de  mai  jos.  Pentru  detalii  suplimentare 
privind  aceste  condiţii,  precum  şi  criteriile  suplimentare  privind  eligibilitatea 
cercetătorilor recrutaţi în cadrul unui proiect ITN, trebuie să vă referiţi la textul de 
bază al Work Programme.

Tip Condiţii
ITN Multi-partener Cel puţin 3 participanţi stabiliţi în cel puţin trei diferite 

State Membre sau ţări associate. Peste acest minim, 
participarea “ţărilor terţe”2 şi a organizaţiilor internaţionale 
este prevăzută, în conformitate cu condiţiile precizate de 
Regulile de participare.3

Mono-partner ITN ITN Mono-partener include un singur participant şi o reţea 
de parteneri asociaţi. Participantul unic va fi stabilit într-un 
Stat Membru sau Ţară asociată.

� Procedura de evaluare:

1 Sub rezerva ca draftul preliminary al bugetului pentru 2010 să fie adoptat fără modificări de către autoritatea 
bugetară.
2 Ţările terţe sunt ţări care nu sunt nici member UE şi nici ţări associate la FP7 (Ţări asociate).
3 Reglementarea Parlamentului European şi a Consiliului care precizează regulile pentru participarea 
instituţiilor, centrelor de cercetare şi universităţilor în acţiuni în cadrul 7th Framework Programme şi pentru 
diseminarea rezultatelor cercetării (2007-2013) [Regulation N° 1906/2006/EC of 18.12.2006, OJ L 391 of 
30.12.2006, page 1].
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/wp/people/m_wp_201001_en_pdf.zip
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/calls/people/m_gfamcitn_201001_en_pdf.zip
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/wp/people/m_wp_201001_en_pdf.zip
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/calls/people/m_ct_201001_en_pdf.zip
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– Criteriile de evaluare  (incluzând ponderi şi praguri) şi sub-criteriile, împreună cu 
criteriile  de eligibilitate,  selecţie  şi  atribuire,  pentru diferite  scheme de finanţare 
sunt precizate în Anexa 2 a Work Programme.

– Limita  de pagini a propunerii:  Aplicanţii  trebuie  să se asigure că propunerile  se 
conformează limitelor de pagini şi aşezare în pagină date în Guide for Applicants şi 
în template-ul pentru partea B a propunerii, disponibil prin EPSS4. Experţii vor fi 
instruiţi să nu ia în considerare nici una dintre paginile care depăşesc aceste limite.

– Dimensiunea minimă permisă a fontului este de 11 points. Dimensiunea paginii este 
A4 şi toate  marginile  (top,  bottom, left,  right)  vor fi de cel  puţin 15 mm (făr a 
include nici un footer sau header).

– Partenerii asociaţi trebuie să includă o scrisoare de angajament în propunere pentru 
a asigura cu privire la participarea lor reală şi activă în reţeaua propusă. Experţii vor 
fi instruiţi să nu ia în considerare contribuţia nici unui partener asociat pentru care 
nu este depusă o asfel de evidenţă a angajamentului.

– Va fi folosită o procedură de depunere şi evaluare cu o singură etapă.
– Propunerile nu vor fi evaluate anonim.
– Propunerile pot fi evaluate la distanţă.
– Procedura pentru prioritizarea propunerilor cu scoruri egale este descrisă în anexa 2 

a acestui program de lucru.
– Propunerile sunt alocate unuia dintre cele 8 paneluri ştiinţifice.5 Fiecare panel va 

stabili  o  lista  clasament.  Distribuţia  bugetului  informativ  al  apelului  între 
disciplinele ştiinţifice va fi proporţională cu numărul de propuneri eligibile primate 
de  fiecare  panel.  Dacă  bugetul  alocat  unui  panel  depăşeşte  cerinţele  tuturor 
propunerilor  evaluate  pozitiv6,  ecedentul  bugetar  va  fi  realocat  altor  paneluri  pe 
baza  distribuţiei  de  mai  sus.  La  fel,  dacă  finanţarea  alocată  unui  panel  este 
insuficientă  pentru a finanţa propunerea clasată cel mai bine în acel panel, bugetul 
necesar va fi transferat de la alte paneluri bazat pe o distribuţie ca mai sus, pentru a 
se asigura ca cea mai bine clasată propunere să poată fi finanţată.

� Planificarea informativă în timp a evaluării şi contractării:

– Rezultatele evaluării sunt estimate a fi disponibile la 4 luni după termenul limită al 
depunerii.

– Semnarea contractului  de  Grant:  aşteptată  a fi în 9 luni de la termenul limită al 
depunerii.

� Acordurile de consorţii:  Participanţilor  la acţiunile care rezultă din acest apel nu li se 
cere să încheie un accord de parteneriat.

� Formele de granturi şi ratele maxime de rambursare:  Formele de granturi şi ratele 
maxime de rambursare care vor fi oferite sunt specificate în Anexa 3 a Work Programme.

4 Secţiunea Electronic Proposal Submission Service (EPSS) de pe pagina acestui Apel.
5 Panelurile ştiinţifice Marie Curie sunt: Chimie CHE, Ştiiţe sociale şi Umaniste SOC, Ştiinţe economice 
ECO, Ştiinţa Informaţiei şi Inginerie ENG, Mediu şi Geoştiinţe ENV, Ştiinţele vieţii LIF,
Matematici MAT, Fizică PHY.
6 Măsurate ca propuneri care au trecut toate pragurile relvante ale evaluării.
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