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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018: TRANSFORMĂRI SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE ÎN CONTEXTUL CELEI DE-A
PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE

PROGRAM: „ORIZONT 2020”
Referintă: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020
Domenii: inovare, turism cultural, patrimoniu cultural, dezvoltare urbană durabilă, impactul noilor tehnologii, etc.
BUGET TOTAL AL
CERERII

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

37.000.000€

12 martie 2020
(ora 17:00 la Bruxelles)

orice entitate constituită legal într-o țară
participantă la program

state membre UE, țări
asociate la program,
organizații internaționale

OBIECTIV GENERAL ȘI TEMATICI:
Scopul cererii este de a aborda provocările legate de originea și efectele socio-economice și
culturale complexe din Europa ale celei de-a patra revoluții industriale, în contextul globalizării și
al digitalizării, și de a oferi opțiuni politice alternative. Activitățile de cercetare și inovare vor oferi
noi dovezi și opțiuni de politică pentru a atenua sau sprijini aceste transformări în vederea
creșterii diversității culturilor și a legăturilor sociale, a potențialelor sociale și culturale ale Europei
existente sau emergente, precum și consolidarea caracterului social, cultural și economic al celei
de-a patra revoluții industriale, dacă este cazul. Prin urmare, acestea vor contribui la promovarea
prosperității și a culturii echitabile și durabile, în sens larg, prin evaluări științifice obiective,
inovare socială, culturală și tehnologică, co-creație și soluții de jos în sus. Activitățile cererii vor
contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Anului european 2018 al patrimoniului cultural
și ale ONU privind dezvoltarea durabilă (ODD).
TEMATICI:

Informații suplimentare:
✓ Parteneriatul pentru
un proiect RIA ar trebui
să includă cel puțin 3
entități şi acestea să fie
stabilite în trei țări
diferite; entitățile trebuie
să fie independente una
față de alta.
✓ Pentru proiectele
CSA, solicitarea de
finanțare poate veni din
partea uneia sau a mai
multor entități legal
constituite într-un stat
membru al UE sau întro țară asociată la
programul „Orizont
2020”.

DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: „Impactul transformator al tehnologiilor
revoluționare asupra serviciilor publice” – acțiuni de inovare și cercetare (RIA, acronim în
engleză), buget de 11.000.000 €;
Impact aşteptat: Finanţarea va permite autorităților publice să dezvolte căi de introducere a
tehnologiilor disruptive, abordând în același timp provocările societale ridicate de aceste
tehnologii. Pe baza unei înțelegeri minuțioase a nevoilor utilizatorilor, acțiunile vor spori
cunoștințele privind guvernanța digitală; dezvolta noilor modalități de furnizare a serviciilor ✓ Acțiunile de
publice, de guvernare publică și de stimulare a implicării publice cu ajutorul tehnologiilor cercetare și inovare și
disruptive. De asemenea, finanţarea va contribui la dezvoltarea de noi practici, la optimizarea cele de coordonare și
procesului și la integrarea proceselor de luare a deciziilor bazate pe dovezi în serviciile publice şi sprijin pot fi cofinanțate
până la 100%.
în servicii precum sănătatea, educația, cultura, bunăstarea socială și mobilitatea;
DT-TRANSFORMATION-04-2020: „Abordări inovatoare pentru dezvoltarea urbană şi regională
prin turismul cultural” - acţiuni de inovare (IA, acronim în engleză); buget de 8.000.000€
Prin explorarea posibilităților de turism cultural în siturile naturale și culturale europene, inclusiv în
cele cu patrimoniu industrial, propunerile ar trebui să propună strategii inovatoare și soluții pilot
pentru o cooperare transfrontalieră, regională și locală de succes și durabilă în turismul cultural,
inclusiv pentru management, instruire și servicii. Ar trebui examinate diverse opțiuni de utilizare a
fondurilor structurale de investiții ale UE. Culturile și regiunile minoritare, precum și zonele urbane

✓ Manualul online
Orizont 2020.
✓ Punctul Național de
Contact România pentru
programul „Orizont
2020″.
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în prezent mai puțin atractive pentru turismul cultural, ar trebui să primească o atenție specială în
strategiile propuse și în activitățile pilot. Propunerile ar trebui să includă, de asemena, abordări
bazate pe loc și participative pentru a investiga relațiile dintre turismul cultural intraeuropean și
europenizarea și impactul acestora asupra identităților și sentimentului de apartenență. Strategiile
de cooperare transfrontalieră ar putea privi dincolo de statele membre ale UE și de țările asociate
și ar putea include, de preferință, parteneriate între țările UE și non-membre ale Balcanilor,
vecinătatea estică sau Mediterana. Soluțiile propuse ar trebui dezvoltate și testate în parteneriate
largi și diversificate ale părților interesate. Acestea pot include, fără a se limita la, antreprenori din
industria turismului, IMM-uri, administrații regionale și locale și municipalități, instituții și organizații
reprezentând cetățeni care trăiesc în zonele afectate. În plus, ar trebui să acopere rețelele
europene emergente de site-uri de patrimoniu, cum ar fi site-urile Labelului Patrimoniului
European sau rutele culturale europene. De asemenea, ar trebui dezvoltate și testate metode,
instrumente și indicatori statistici inovatori, precum și concepte calitative pentru măsurarea și
înțelegerea diferitelor impacturi ale turismului cultural
DT-TRANSFORMATIONS-19-2020: „Cultura dincolo de frontiere - Facilitarea inovării și a
cooperării pentru cercetare între muzeele și siturile europene de patrimoniu”– CSA; buget de
6.000.000€;
O rețea va reuni muzee și situri de patrimoniu europene (muzee naționale, muzee regionale și
locale, site-uri ale mărcilor europene de patrimoniu și rutele culturale europene, printre altele) cu
cercetătorii și autoritățile publice relevante pentru susținerea cooperării între muzeele și siturile
europene de patrimoniu. Rețeaua va explora modalități de inovare în schimbul colecțiilor,
facilităților de cercetare și cunoștințe specializate pentru restaurare/conservare, inclusiv abilități în
meșteșugurile și tehnica tradițională a patrimoniului. Rețeaua va cartografia și va împărtăși cele
mai bune practici europene și extra europene. Acesta va evalua blocajele și oportunitățile unei
cooperări consolidate. De asemenea, va identifica nevoile specifice de cercetare, inovare și
instruire pentru factorii de decizie pentru îmbunătățirea cooperării muzeelor și siturilor de
patrimoniu europene, contribuind astfel la modelarea agendei de cercetare și inovare pentru
patrimoniul cultural din” Orizont Europe”;
DT-TRANSFORMATIONS-21-2020: „Schema de îndrumare pentru școli: integrarea inovației prin
răspândirea practicilor didactice avansate bazate pe TIC” – acţiuni de coordonare şi sprijin (CSA,
acronim în engleză), buget de 2.000.000€;
Proiectul va construi, coordona și căuta să extindă o rețea pan-europeană incluzivă de școli în
care aceste entităţi (directorii /managerii și profesorii) interesate de utilizările pedagogice ale TIC
își pot construi cunoștințele învățând de la colegii/entităţile mai avansați/e prin demonstrații ale
celor mai bune practici pedagogice. Proiectul se va concentra în special pe integrarea procesului
de inovare, care duce la rezultate pozitive, folosind o abordare legată de politici, implicând factorii
de decizie la nivel regional și național. Proiectul va include, de asemenea, acțiuni de jos în sus, la
nivel regional, care susțin punerea în practică a TIC și a practicilor bazate pe TIC între școli cu
diferite niveluri de competență tehnologică, în special în țările în care integrarea utilizării
inovatoare a TIC în școli este încă la nivel relativ scăzut și acordând atenție contextelor în care
astfel de modele de cooperare nu sunt încă prevalente. În special, proiectul va: 1) colecta și
documenta dovezi ale cazurilor în care metodele de învățare între colegii au fost utilizate cu
succes în statele membre și în cele asociate, în vederea extinderii ulterioare și, de asemenea, le
va compara cu cazuri cu mai puțin succes; 2) pune bază pe rețelele existente, structurile
„multiplicatoare” și huburile regionale pentru schimbarea de tip mainstream; 3) stabili colaborarea
dintre școlile mai avansate și mai puțin avansate și sprijini schimbul sau practica în proiectarea
instructivă, acordând atenție contextelor educaționale specifice acestora; 4) utiliza o platformă
sau o infrastructură de sensibilizare la nivelul UE pentru a promova ideea și modelele de scheme
de îndrumare; acțiunile pot propune utilizarea platformelor existente pentru a economisi resurse

✓ Contact pentru
problemele IT legate de
depunerea aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/api//co
ntact/index.html
✓ Un portal pentru
căutare de parteneri a
fost pus la dispoziția
celor care doresc să se
implice în proiecte sau
să realizeze un
consorțiu pentru
participare/aplicare.
✓ Pe pagina online a
fiecărei tamatici există o
platformă de
manifestare a intenţiei
de parteneriat. În
momentul realizării
prezentei fişe sunt deja
anunţate şi disponibile
pentru cei interesaţi 356
propuneri de
colaborare şi
parteneriat.
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pentru alte activități 5) explora care sunt stimulentele și recompensele pentru școlile avansate
care le fac atractive să participe în calitate de mentori în grupuri școlare pentru a-și integra
practicile inovatoare 6) sprijini dezvoltarea abordărilor integrate ale școlilor la implementarea TIC
și integrarea practicilor inovatoare care implică TIC în școlile din Europa; 7) oferi o strategie și un
plan despre cum să obțină cel mai mare impact posibil, implicând actori instituționali precum
Ministerele Educației și diseminând modelul de îndrumare între școli.
DT-TRANSFORMATION-22-2020: „Îmbunătățirea accesului și utilizării educației pentru a inversa
inegalitățile” – RIA şi CSA; buget de 10.000.000€
Cercetarea se va concentra pe accesul și adoptarea educației încă din copilărie până la educația
adulților, folosind cele mai adecvate metode și abordări.
Acțiunea de coordonare și sprijin se va desfășura în paralel cu acțiunile de cercetare și inovare și
va interacționa cu acestea pentru a spori sinergiile și cooperarea dintre acestea și între părțile
interesate relevante (inclusiv factorii de decizie la toate nivelurile din domeniile politice relevante)
și va promova în mod decisiv politicile de adoptare a cercetării pentru a depăși inegalitățile. Acest
lucru va genera rețele de cercetare și elaborare a politicilor și va promova și monitoriza orientări
politice concrete pentru strategii la nivelul întregului sistem, integrate și - acolo unde este necesar
- politici încrucișate pentru o intervenție eficientă.
SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE:
Pagina oficială: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020SC6-TRANSFORMATIONS-2018-20192020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePa
geState
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru perioada 2018-2020 – secțiunea „Europa într-o
lume în schimbare – inclizivă, inovatoare și societăți în reflecție”.
INSTITUȚIE RESPONSABILĂ:
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se face electronic, detalii pe link-ul următor pagina fiecărei tematici
descrise mai sus.
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 termenul-limită comunicat oficial pentru depunerea aplicațiilor.

