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CALL FICHE
(traducere - vezi documentul original: Call Fiche)

TITLUL APELULUI  :   COFINANŢARE MARIE CURIE A PROGRAMELOR REGIONALE, 
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Referinţa Apelului  :    FP7-PEOPLE-2010-COFUND

• Data publicării: 18 noiembrie 2009
• Data limită: 18 februarie 2010, la 17.00 ora Bruxelului
• Buget orientativ:  75 mil.  Euro din Bugetul 2010  1. Bugetul final alocat acestui apel în urma 

evaluării proiectelor, poate totuşi varia cu până la 10% din valoarea totală a apelului.
• Teme apelate:

ACŢIUNEA Scheme de finanţare
Cofinanţare Marie Curie a Programelor 
Regionale, Naţionale şi Internaţionale

Sprijin pentru instruirea şi dezvoltarea carierei  
cercetătorilor

 
• Condiţii de eligibilitate

- Criteriile  generale  de eligibilitate  sunt  precizate  în  Anexa 2 a  work programme şi  în 
Ghidul pentru Aplicanţi. Vă rugăm să luaţi notă că criteriul privind completarea include 
de asemenea ca part B a propunerii să fie lizibilă, accesibilă şi să poată fi tipărită.

- Aplicaţia este făcută de o singură organizaţie responsabilă pentru unul sau mai multe 
programe de stagiu 2. Organizaţiile aplicante trebuie să fie înfiinţate într-un Stat Membru 
sau Ţară Asociată şi trebuie să se găsească în una dintre următoarele categorii:

- Organisme publice, aşa cum sunt definite în Articolul 2.13 din Reguli pentru Participare3, 
responsabile cu finanţarea şi gestionarea programelor de stagiu, de exemplu ministere, 
comitete de stat pentru cercetare, academii de cercetare, consilii sau agenţii;

- Alte organisme, inclusiv organizaţii de cercetare care finanţează şi gestionează programe 
de stagiu, fie cu un mandat oficial, ori recunoscut de către autorităţile publice, cum sunt 
agenţiile  înfiinţate  de  guverne  ca  organisme  private  cu  misiune  de  serviciu  public, 
caritate, etc.;

- Organizaţii internaţionale, aşa cum sunt definite în Articolul 2.10 şi 11 din Reguli pentru 
Participare3, care derulează scheme comparabile la nivel european ca şi parte a misiunii 
lor.

- Pentru detalii suplimentare privind aceste condiţii trebuie să aveţi în vedere textul de bază 
al work programme.  

• Procedura de evaluare:

- Criteriile  de  evaluare  (inclusiv  ponderile  şi  pragurile)  şi  sub-criteriile,  împreună  cu 
criteriile de eligibilitate, selecţie şi atribuire, pentru diferitele scheme de finanţare, sunt 
precizate în anexa 2 a acestui work programme.

1  Cu condiţia ca draftul preliminar al bugetului pentru 2010 să fie adoptat fără modificare de către autoritatea bugetară
2  fellowship programmes
3  EC FP7 Rules for Participation
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/calls/people/m_ct_201004_en_pdf.zip
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- Limitări  de  pagini  ale  propunerii:  Aplicanţii  trebuie  să  se  asigure  că  propunerile  se 
conformează cu limitările de pagini şi aranjare precizate în Ghidul pentru Aplicanţi şi în 
template-ul part B al propunerii disponibil prin EPSS. Experţii vor fi instruiţi să nu ia în 
considerare nici o pagină care depăşeşte aceste limitări.

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

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

acestui work programme.
- Propunerile sunt alocate unuia din 2 paneluri: (A) “Programe de stagiu trans-naţionale 

existente”  şi  (B)  “Programe  de  stagiu  noi  cu  mobilitate  transnaţională”.  Distribuirea 
bugetului orientativ al apelului între cele două paneluri va fi proporţională cu contribuţia 
Comunitară cerută a propunerilor evaluate pozitiv. Pentru fiecare panel este elaborată o 
lista  clasament.  Dacă  bugetul  alocat  unuia  dintre  paneluri  depăşeşte  cerinţele  tuturor 
propunerilor evaluate pozitiv 4 în acel panel, bugetul excedentar va fi transferat celuilalt 
panel.  La  fel,  dacă  finanţarea  alocată  unui  panel  este  insuficientă  pentru  a  finanţa 
propunerea cel  mai  bine clasată  din acel  panel,  bugetul  necesar  va fi  transferat  de la 
celălalt panel pentru a se asigura ca propunerea cel mai bine clasată să poată fi finanţată. 

• Repere de timp orientative pentru evaluare şi contractare:

- Rezultatele evaluării se estimează a fi disponibile în 4 luni de la termenul limită relevant 
pentru depunere.

- Semnarea acordului de grant:  aşteptată în 6 luni de la termenul limită relevant pentru 
depunere.

4  Determinată ca fiind propunerile care au trecut toate pragurile de evaluare relevante.

2/2


