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MEMORIU JUSTIFICATIV
Privind înființarea unui oficiu pentru managementul proiectelor internaționale de CercetareDezvoltare-Inovare la nivelul Universității de Vest din Timișoara

Propunere
Înființarea unui oficiu pentru managementul proiectelor internaționale de CercetareDezvoltare-Inovare la nivelul Universității de Vest din Timișoara, intitulat SupportTM.
Misiunea SupportTM vizează creșterea capacității de participare la competiții internaționale
pentru proiecte de Cercetare/Dezvoltare/Inovare ale Universității de Vest din Timișoara si ale
altor entități care solicită sprijin în acest sens, prin măsuri de suport, facilitare și formare în
ceea ce privește accesul la informație, identificarea de parteneri și elaborarea cererilor de
finanțare.
Prin activitatea sa, OMPICDI SupportTM asigură sprijin, facilitare și formare în ceea ce privește
accesul la informație, idenficarea de parteneri și suport în elaborarea cererilor de finanțare
pentru proiecte CDI finanțate prin programe cadru ale Comisiei Europene sau alte programe
internaționale.

Justificare necesitate. Oportunitate
Universitatea de Vest din Timișoara implementează proiectul „Centrul suport pentru
participarea la proiecte internationale -- SupportTM”, având ID SMIS 108173, finanțat din
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr.
246/30.04.2020.
Proiectul SMIS 108173 vizează înființarea și organizarea unui Centru Suport denumit
CentruSupportTM, în cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Conform referințelor la acest CentruSupportTM pe parcursul cererii de finanțare SMIS 108173,
rolul Centrului SupportTM este de a crește capacitatea de participare la competițiile europene
a tuturor entităților locale și regionale care solicită sprijinul, precum și a Universității de Vest
din Timișoara. Prin intermediul centrului se urmărește sprijinirea și facilitarea depunerii de
propuneri de proiecte la competiții finanțate prin programele cadru ale Comisiei Europene,
inclusiv Orizont 2020, si alte programe CDI internaționale.
În cadrul Universității de Vest din Timișoara se regăsesc în acest moment două entități suport
vizând acțiunile de sprijin a cercetării științifice, creației universitare, inovare și transfer
tehnologic (DCSCU), respectiv accesare proiecte din fonduri post-aderare (DAIP). Crearea
Centrului Suport prin propunerea SupportTM completează în mod firesc oferta UVT pe
componentele de cercetare, creație universitară și inovare.
Centrul SupportTM va deservi personalului UVT, în calitate de beneficiar al proiectului SMIS
108173, și potențialilor participanți, inclusiv întreprinderi, cu potențial în participarea la
competițiile finanțate prin programele cadru ale Comisiei Europene, Orizont 2020 și alte
programe CDI internaționale.
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Implicații la nivelul UVT
Implicații asupra UVT în perioada de implementare a proiectului (04.2020-06.2023)
În cadrul Centrului SupportTM se vor derula toate activitățile proiectului SMIS 108173, acestea
constituind nucleul de activități ale centrului suport. Pentru o bună derulare a activității, în
cadrul Centrului SupportTM vor fi elaborate o serie de documente specifice: (1) regulamentul
de functionare si gestionare a centrului, (2) procedurile de derulare a activităților. Aceste
documente sunt necesar a fi realizate deoarece acest Centru SupportTM va fi introdus în
organigrama beneficiarului proiectului, el urmând să funcționeze și după finalizarea
proiectului asigurând sustenabilitatea.
Prin funcționarea centrului suport vor putea fi create 4 noi locuri de muncă (echivalent normă
întreagă). Centrul SupportTM va fi creat și va funcționa la sediul Universității de Vest din
Timișoara, într-o sală care va fi utilată prin intermediul prezentului proiect cu 8 posturi de
lucru. Aceste posturi sunt destinate atât personalului suport permanent, cât și întregii echipe.
De asemenea, centrul va reprezenta și un spațiu resursă pentru toți beneficiarii proiectului, în
lucrul la propuneri de proiecte pentru cei care manifestă intenția de depunere de propuneri
de Proiecte CD Internaționale în cadrul competițiilor europene cu accent pe Orizont 2020,
precum și pentru cei care implementează acest tip de proiecte.
În cadrul Centrului SupportTM se va realiza documentarea și informarea pentru întocmirea de
propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare; se va elabora și întreține un ghid de
bune practici cu privire la accesarea proiectelor finanțate de Comisia Europeana; un buletin
informativ (newsletter) electronic conținând informații necesare pentru întocmirea unor
propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate
prin Orizont 2020 și alte programe CDI internaționale; se vor identifica cel puțin 30 de entități
locale și regionale, inclusiv institute de cercetare ale solicitantului și vor avea loc întâlniri de
lucru cu acestea; se va crea 1 website de prezentare a proiectului, prezentare a ofertei
centrului suport, diseminare a rezultatelor centrului suport; se va crea 1 canal
twitter/linkedin/facebook - un grup organizat pe linkedin; vor fi identificați potențiali parteneri
și vor fi create parteneriate în vederea depunerii cererilor de finanțare prin programele vizate
în proiect; se vor organiza evenimentele de informare și publicitate; se vor organiza
evenimentele în vederea pregătirii unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare
ce vor fi depuse la competiții finanțate prin Orizont 2020, precum și tot managementul
proiectului.
În cadrul Centrului SupportTM se va asigura consultanță în ceea ce privește identificarea de
apeluri de proiecte active în cadrul programelor europene pentru proiecte de tip CD
Internaționale, se oferă consultanță în întocmirea cererilor de finanțare și în implementarea
proiectelor câștigate în competițiile europene de proiecte CD Internaționale, în special
finanțate prin programul Orizont 2020.
Centrul SupportTM va funcționa 8 ore pe zi pe toată perioada derulării proiectului. Putem
afirma faptul că pentru Universitatea de Vest din Timișoara și pentru entitățile din regiune
Centrul SupportTM va constitui un HelpDesk și un punct de consultanță și consiliere continuă
pentru realizarea și implementarea proiectelor de CD Internaționale în cadrul competițiilor
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europene finanțate prin programul Orizont 2020 și alte programe CDI internaționale.
Centrul SupportTM prin echipa de experți și personalul suport va avea rolul de a sprijini
instituția solicitantă în depunerea de propuneri de proiecte la competiții finanțate prin Orizont
2020 și alte programe CDI internaționale, inclusiv institute de cercetare ale UVT, alături de
partenerii naționali și internaționali deschiși.
Prin specificul său, funcționarea centrului suport va oferi un sprijin activ pentru etapele inițiale
în dezvoltarea și contractarea propunerilor (cererilor de finanțare) asociate competițiilor
europene. Având ca obiectiv consolidarea participării UVT în proiectele europene, centrul
suport urmează să ofere un sprijin specific propunerilor de proiecte finanțabile ale Universității
de Vest din Timișoara.
Centrul suport va fi implicat activ în oferirea suportului pentru activități specifice etapei de
contractare, respectiv activități legate de managementul proiectelor UVT. Pe durata
implementării proiectului vor fi depuse cel puțin 20 de propuneri de proiecte, dintre care cel
puțin 10 vor fi depuse pentru programele cadru ale Comisiei Europene, inclusiv Orizont 2020.
Dintre cele 20 de propuneri (cereri de finanțare) sprijinite, cel puțin 10 cereri de finanțare vor
fi depuse de către Solicitant.
Cel puțin 5 proiecte ale Universității de Vest din Timișoara vor fi sprijinite în aspecte legate de
contractare și/sau management, dintre care două finanțate prin programele cadru ale Comisiei
Europene, inclusiv Orizont 2020. Pentru proiectele finanțate la care participă instituția
solicitantă se va oferi suport pe partea de contractare, management de proiect, raportări
tehnice și financiare, proceduri de lucru, legislație specifică, suport administrativ.

Implicații asupra UVT în perioada de sustenabilitate a proiectului 108173
Valorificarea rezultatelor
Centrul Suport va fi integrat în organigrama UVT, ceea ce va asigura continuarea acțiunilor de
diseminare derulate pe parcursul implementării proiectului și după finalizarea acestuia:
sesiuni de prezentare, informare și instruire periodice adresate comunității științifice și
academice a UVT și sesiuni de prezentare, informare si instruire destinate beneficiarilor
proiectului sau altor entități interesate, de regulă asociate unor alte evenimente organizate în
cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Site-ul web dezvoltat pe parcursul implementării proiectului va continua să își exercite
funcțiile de diseminare și după finalizarea proiectului, întreținerea și dezvoltarea lui ulterioară
fiind asigurată în continuare de personalul Centrului Suport în colaborare cu departamentele
de specialitate din cadrul UVT.
Odată cu maturizarea implementării proiectului, personalul Centrului Suport și experții
implicați vor căpăta un nivel superior de cunoștințe în accesarea și implementarea proiectelor
europene. Acest nivel de cunoștințe va fi capitalizat atât la finalul implementării proiectului
SupportTM, cât și după finalizarea acestuia prin participarea activă a Centrului Suport în
vederea sprijinirii unor acțiuni legate de managementul proiectelor, aspecte legate de
proprietatea intelectuală sau aspecte financiare în implementarea proiectelor europene. În
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plus, în parteneriat cu entități locale și regionale și la invitația acestora, vor fi realizate sesiuni
de instruire intensive și după finalizarea proiectului. Participarea activă la aceste categorii de
acțiuni va completa susținerea financiară a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.
Pe parcursul dezvoltării proiectului este avută în vedere dezvoltarea unor documente bazate
pe experiența acumulată: un ghid de « bune practici » și o hartă a competențelor și domeniilor
de interes ale entităților participante. Aceste documente urmează a fi oferite într-o formă
deschisă atât pe parcursul implementării proiectului, cât și după finalizarea proiectului, fiind
avută în vedere întreținerea și actualizarea informațiilor identificate. Cel de-al doilea document
devine extrem de important, acesta oferind informații prețioase necesare în procesele de
construire a parteneriatelor.
Este avută de asemenea în vedere preluarea rezultatelor acțiunilor de inovare și exploatarea
acestora în cadrul UVT prin Oficiul de Inovare și Transfer Tehnologic.

Transferabilitatea rezultatelor
Bazându-se pe parteneriatele dezvoltate înainte, în timpul sau după finalizarea
implementării propunerii curente, Universitatea de Vest din Timișoara va realiza un efort
continuu de diseminare a rezultatelor publicabile ale proiectului, fiind țintite peste 50 de
entități relevante din Regiunea Vest. Este de așteptat ca diseminarea să fie amplificată prin
entitățile participante care vor fi suportate activ pe parcursul implementării proiectului,
precum și prin intermediul propunerilor de proiecte susținute prin activitățile Centrului Suport.
O atenție deosebită în cadrul proiectului este acordată construirii și întreținerii a două
documente de referință: ghidul de bune practici și catalogul competențelor și domeniilor de
interes ale entităților interesate în participarea la apeluri competitive. Datorită înaltei
relevanțe a informațiilor conținute în aceste documente, dezvoltarea lor va fi continuată în
cadrul centrului suport și după finalizarea implementării proiectului, rezultatele și
instrumentele necesare exploatării acestora fiind oferite deschis entităților interesate.
Pe parcursul implementării proiectului vor putea fi identificate mecanisme de colaborare cu
entitățile socio-economice regionale, de regulă întreprinderi mici și mijlocii interesate în
activități de cercetare-dezvoltare-inovare. Aceste mecanisme de colaborare vor fi exploatate
pentru a permite identificarea unor oportunități de inovare și transfer tehnologic, prin startup, spin-off sau transfer tehnologic și de cunoștințe către agentii economici regionali. Centrul
suport dezvoltat prin proiect va putea oferi acest sprijin printr-o colaborare continua cu Oficiul
de Inovare, Transfer Tehnologic și Proprietate Intelectuală care funcționează în cadrul UVT.
Odată cu finalizarea proiectului, activitățile și organigrama Centrului SupportTM vor fi
complet integrate în activitățile și organigrama UVT.
Centrul suport își va definitiva cu această ocazie oferta de servicii în vederea continuării
activităților de sprijinire a entităților interesate (institute sau centre de cercetare ale UVT sau
alți parteneri locali sau regionali). Oferta de servicii se va baza pe experiența acumulată pe
parcursul implementării proiectului, fiind concentrată pe acele tipuri de acțiuni care au fost
identificate ca fiind critice: identificări și intermedieri de parteneriate, activități suport pentru
contractarea și managementul proiectelor.
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O atenție deosebită este acordată rezultatelor indirecte care pot fi generate ca urmare a
implementării proiectului: îmbunătățirea relațiilor internaționale de colaborare științifică și
îmbunătățirea colaborării cu mediul socio-economic. Astfel de rezultate indirecte vizează, de
exemplu, publicații științifice sau brevete de invenție, ca rezultat al relațiilor de colaborare
stabilite pe parcursul implementării proiectului.

Surse de finanțare
Pe durata implementării proiectului POC ID 108173, se asigură finanțarea activităților Centrului
SupportTM prin alocarea bugetului regăsit în Anexa 1.

Anexe
1. Buget proiect ID 108173 (versiunea cea mai actuală, din etapa de contractare);
2. Draft inițial Regulament de Organizare și Funcționare Centru SupportTM.
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