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Titlu Obiectivul 
 programului 

Solicitanti 
 eligibili 

Activitati 
 eligibile 

Valoarea 
 grantului 

Termen  
limita 

EURIPIDES2  
 
Sursa: http://www.eurekanetwork.org/ 
 
Informatii suplimentare: http://www.euripides-eureka.eu/calls 
 
 
Secretariatul Român pentru EUREKA/Eurostars (ANCS)  
Prof. Vasile LUNGU, consilier 
Departamentul de Integrare Europeană şi Cooperări 
Internaţionale 
Tel. / Fax. + 4 021 318 3065/ +4 021 316 9275 
E-mail: vasile.lungu@ancs.ro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUSTERELE Eureka sunt 
initiative strategice care 
aduna actori importanti 
reprezentati de companii 
care investesc masiv in CDI si 
au drept scop dezvoltarea de 
proiecte comune de 
cercetare. Proiectele se 
depun in cadrul apelurilor 
deschise  la Secretariatele  
clusterelor si sunt evaluate in 
vederea obtinerii finantarii 
de catre experti 
internationali acreditati. 
Participanţii in proiect  
trebuie să fie din cel puţin 
două state membre EUREKA 
sau dintr-un stat membru şi 

Proiectul  este propus 
de un agent economic, 
individual sau in 
colaborare cu alti agenti 
economici şi / sau 
entitati de cercetare, 
din domeniul de 
activitate al acestuia / 
acestora in cadrul 
colaborativ al unui 
proiect EUREKA sau 
EUROSTARS, dezvoltat 
in retea. 
 

Dezvoltarea de noi 
produse, procese și 
servicii cu ajutorul unor 
sisteme inteligente 
integrate bazate pe 
microtehnologie 

- Data limita pentru 
depunerea 
proiectelor:  23 
septembrie 2014 
 
 

CELTIC PLUS  
 
Sursa: http://www.eurekanetwork.org/ 
 
Informatii suplimentare: http://celticplus.eu/Project-calls/Call-
2014/call-calendar-2014.asp 
  
Secretariatul Român pentru EUREKA/Eurostars (ANCS) 
Prof. Vasile LUNGU, consilier 
Departamentul de Integrare Europeană şi Cooperări 
Internaţionale 
Tel. / Fax. + 4 021 318 3065/ +4 021 316 9275 
E-mail: vasile.lungu@ancs.ro 
 
 
 

Initiativa Celtic-Plus 
este deschisa oricarui 
tip de companie, 
universitatilor sau 
organizatiilor de 
cercetare. 

 

Cercetare in domeniul 
telecomunicatiilor, new 
media, internet 
 
 

- Data limita pentru 
depunerea 
proiectelor: 15 
octombrie 2014 
 
 

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.euripides-eureka.eu/calls
mailto:vasile.lungu@ancs.ro
http://www.eurekanetwork.org/
http://celticplus.eu/Project-calls/Call-2014/call-calendar-2014.asp
http://celticplus.eu/Project-calls/Call-2014/call-calendar-2014.asp
mailto:vasile.lungu@ancs.ro
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ITEA 3 Call 1 
 
Sursa: http://www.eurekanetwork.org/ 
 
 
Informatii suplimentare: https://itea3.org/call-process.html 
 
 
Secretariatul Român pentru EUREKA/Eurostars (ANCS)  
 
Prof. Vasile LUNGU, consilier 
Departamentul de Integrare Europeană şi Cooperări 
Internaţionale 
Tel. / Fax. + 4 021 318 3065/ +4 021 316 9275 
E-mail: vasile.lungu@ancs.ro 

 
 
 

unul asociat. 
 
 

Proiectul este propus 
de cel puțin 2 entități 
din țări participante 
diferite, din care una 
este obligatoriu 
membra EUREKA. 

Domeniul de interes 
finantat – sisteme 
software si servicii (IT) 
 

 Data limita pentru 
depunerea 
proiectelor: 31 
octombrie 2014 
 

ACQUEAU 
 
Sursa: http://www.eurekanetwork.org/ 
 
 
 
Informatii suplimentare: http://www.acqueau.eu/submit-your-
project-4/ 
 
Secretariatul Român pentru EUREKA/Eurostars (ANCS)  
 
Prof. Vasile LUNGU, consilier 
Departamentul de Integrare Europeană şi Cooperări 
Internaţionale 
Tel. / Fax. + 4 021 318 3065/ +4 021 316 9275 
E-mail: vasile.lungu@ancs.ro 
 
 

Proiectul este propus 

de cel puțin 2 entități 

din țări participante 

diferite, din care una 

este obligatoriu 

membra EUREKA 

Prioritățile de finanțare 

pentru anul 2014: 

- procesele de tratare a 

apei si a apelor uzate, cu 

accent pe cantitatea si 

calitatea apei; 

- inovatii in economisirea 

energiei, cu focalizare 

spre legatura dintre apa si 

energie. 

 - Data limita pentru 
depunerea 
proiectelor: 1 
octombrie 2014 
 

 

http://www.eurekanetwork.org/
https://itea3.org/call-process.html
mailto:vasile.lungu@ancs.ro
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.acqueau.eu/submit-your-project-4/
http://www.acqueau.eu/submit-your-project-4/
mailto:vasile.lungu@ancs.ro

