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

TITLUL APELULUI  :   GRANTURI MARIE CURIE PENTRU RE-INTEGRARE (RG)

Identificatorul   Apelului  :    FP7-PEOPLE-2010-RG

• Data publicării: 9 octombrie 2009
• Data limită: Depunere continuă cu „date de oprire1” pentru evaluarea propunerilor primite până 

la 9 martie 2010 şi 7 septembrie 2010, pentru ambele date la 17.00 ora Bruxelului
• Buget orientativ: 32 mil. Euro din Bugetul 2010 2(din care aproximativ ½ pentru fiecare rundă  

de evaluare următoare datelor de oprire). Bugetul final alocat acestui apel în urma evaluării, 
poate varia cu până la 10% din valoarea totală a acestui apelul.

• Teme apelate:

ACŢIUNEA Scheme de finanţare
Granturi Marie Curie pentru Re-integrare 
Europeană (ERG)

Sprijin pentru instruirea şi dezvoltarea carierei  
cercetătorilor

Granturi Marie Curie pentru Re-integrare 
Internaţională (IRG)

Sprijin pentru instruirea şi dezvoltarea carierei  
cercetătorilor

 
• Condiţii de eligibilitate

- Criteriile generale de eligibilitate sunt precizate în Anexa 2 a acestui 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 realizată în comun, de un cercetător şi o organizaţie gazdă. Organizaţiile 
gazdă  aplicante  trebuie  să  fie  active  în  domeniul  cercetării  şi  localizate  într-un  Stat 
Membru sau Ţară Asociată. Aceste acţiuni vezează cercetători care, la data de oprire1 
corespund definiţiei pentru cercetători experimentaţi 3.  

- Pentru ERG: Cercetătorul trebuie să beneficieze la momentul aplicării sau să fi beneficiat 
anterior de  o acţiune de instruire şi mobilitate prin PC7 sau prin unul din  Programele 
Cadru   4   anterioare de cel puţin 18 luni echivalent full-time. Aplicaţiile vor trebui depuse 
cel mai devreme cu un an înainte de sfârţitul stagiului Marie Curie iniţial şi nu mai târziu 
de şase luni după terminarea sa. Proiectele trebuie să fie între 24 şi 36 de luni.

- Pentru IRG: Cercetătorul trebuie – la  data de oprire1 relevantă – să aibe naţionalitatea 
unuia dintre Statele Memebre sau Ţări Asociate şi să fi fost activ în cercetare într-o ţară 

1  cut-off dates
2  Cu condiţia ca draftul preliminar al bugetului pentru 2010 să fie adoptat fără modificare de către autoritatea bugetară
3  Cercetătorii  experimentaţi trebuie,  la momentul  datei  limită  pentru depunerea propunerilor  sau selecţiei  de către 
instituţia gazdă, în funcţie de acţiune, fie să fie în posesia unui titlu de doctor, indiferent de timpul luat pentru a-l obţine, 
sau să aibe cel puţin 4 ani de experienţă în cercetare echivalent full-time.
4  FP 6 Marie Curie Actions eligibile în acest context sunt: Marie Curie Research Training Networks; Marie Curie Host 
Fellowships for Early Stage Research Training (EST);  Marie Curie  Host Fellowships for the Transfer of Knowledge 
(ToK);  Marie  Curie  Intra-European  Fellowships,  Marie  Curie  Excellence  Grants  (EXT).  FP7  Marie  Curie Actions 
eligibile în acest context sunt:  Initial Training Networks  (ITN);  Intra-European Fellowships for Career Development  
(IEF); International Incoming fellowship (IIF), Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP).
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terţă 5 pentru cel puţin 3 ani echivalent full-time.  Suplimentar, cercetătorul trebuie să nu 
fi petrecut mai mult de 12 luni într-un Stat Membru sau Ţară Asociată în timpul acestor 
trei ani dinanintea datei de oprire. Proiectele trebuie să fie între 24 şi 48 de luni. 

- 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.

- 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 vor fi  evaluate în mod continuu şi selectate  individual.  Propunerile pot fi 

evaluate de la distanţă.
- Procedura pentru prioritizarea propunerilor cu scoruri egale este descrisă în anexa 2 a 

acestui work programme.
- Aplicaţiile  pentru  schemele  ERG  şi  IRG  sunt  alocate  unuia  dintre  2  paneluri:  ERG 

“European reintegration grants” şi IRG “International reintegration grants”. Distribuirea 
bugetului  orientativ  al  apelului  ]ntre  cele  2  panele  va  fi  proporţională  cu  contribuţia 
Comunităţii cerută de propunerile eligibile primite pentru fiecare schemă. Pentru fiecare 
panel este stabilită o listă clasament. Dacă bugetul alocat unuia dintre paneluri depăşeşte 
cerinţele  tuturor  propunerilor  evaluate  pozitiv  6 din  panel,  excedentul  de  buget  va  fi 
transferat  celuilalt  panel.  La  fel,  dacă  finanţarea  alocată  unui  panel  este  insuficientă 
pentru a finanţa propunerea cel mai bine cotată din panel, bugetul necesar va fi transferat 
de la celălalt panel pentru a se asigura că cea mai bine cotată propunere poate fi finanţată. 

.
• Repere de timp orientative pentru evaluare şi contractare:

- Rezultatele evaluării se estimează a fi disponibile în 4 luni de la data de oprire1 relevantă.
- Semnarea acordului de grant: aşteptată în 6 luni de la data de oprire1 relevantă.

• Formularele granturilor şi ratele de rambursare maxime: Formularele granturilor şi ratele de 
rambursare maxime care vor fi oferite sunt specificate în Anexa 3 a work programme. 

5  Ţări terţe sunt ţări care nu sunt nici State Membre UE şi nici ţări associate la FP7 (Ţări Asociate)
6  Măsurat ca propunerile care au trecut toate pragurile de evaluare relevante.
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