PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

INVITAŢIE
Depunere proiecte
în cadrul proiectului

NETIO
Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC
pentru o societate conectată la Internet of Things
Cod MySMIS 105976 / ID 40 270 / Nr. contract de finanțare: 53/05.09.2016
Avem deosebita plăcere să vă anunţăm lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea proiectelor de
tip C din cadrul proiectului NETIO (runda a doua de selecție). Proiectele de tip C cuprind activităţi de
cercetare industrială şi dezvoltare experimentală realizate în parteneriat de către Organizaţia de cercetare
şi Întreprinderi.
Obiectivul proiectului NETIO este crearea unui cadru de colaborare între specialiștii din Universitatea
Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul
academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things.
În cadrul proiectului NETIO se vor desfășura granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii.
În redactarea propunerii dvs. avem rugămintea să respectați Ghidul de Propuneri Proiecte Netio, de pe
site-ul www.netio.ro.
Întrebările de clarificare vor fi transmise la următoarea adresă de mail pe toată perioada de derulare a
competiției: apel_proiecte@netio.ro.
Nerespectarea formatului, termenului limită și a instrucțiunilor cuprinse în cadrul formularelor va conduce
la respingerea propunerii de proiect.
Selecția propunerilor de proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma
evaluării, precum și în limita de buget a competiției de 829,000.00 lei asistență financiară
nerambursabilă.
Propunerile depuse nu pot să depășească 9 luni la nivelul calendarului de activități.
Proiectul NETIO este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de
finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism
Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de
Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), iar valoarea totală aferentă este
de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.
Cu deosebită considerație,
Prof. dr. ing. Adina Magda Florea
Director de proiect
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020

