Institutul European din România

Întrebări frecvente
- Proiectul de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2018 –
1. La ce se referă candidatura în echipă?
Echipa de cercetare (coordonator propus + membrii propuși ai echipei) se poate constitui în
urma unui acord (implicit/informal), fără să fie nevoie de personalitate juridică și/sau document de
asociere. Formularele de înscriere și CV-urile se completează individual, de către fiecare membru al
echipei propuse, iar propunerea de cercetare este comună - una per echipă per studiu.
2. Proiectul de Studii de Strategie și Politici SPOS 2018 permite prezentarea unei candidaturi în
echipă pentru realizarea tuturor celor 4 studii?
Nu. După cum este specificat în Formularul de înscriere, o echipă de cercetare poate candida
pentru un singur studiu.
3. Membrii Consiliului de Administrație (CA) sau ai Consiliului Științific Consultativ (CSC) al IER
pot fi membri sau coordonatori de echipe în cadrul proiectului SPOS 2018?
Nu. Pentru a se evita situația unui conflict de interese, persoanele care fac parte din CA sau CSC
al IER nu pot fi cooptate în echipă, ca potențiali autori și/sau coordonatori.
4. Cât durează procesul de selecție a dosarelor de candidatură?
Procesul de selecție a dosarelor de candidatură va începe pe 2 aprilie 2018 și se va întinde pe o
durată aproximativă de 3 săptămâni (perioada va depinde și de numărul candidaturilor per studiu).
5. Câte propuneri câștigătoare vor fi?
Pentru fiecare dintre cele patru studii din cadrul proiectului SPOS 2018, va fi desemnată o
singură propunere câștigătoare.
6. Ce presupune disponibilitatea de a lucra la studiu în perioada mai – octombrie 2018?
Fiecare echipă de autori va decide propriul program de lucru, respectându-se însă calendarul
general al proiectului.
7. Proiectul SPOS 2018 este remunerat?
Da, este remunerat, iar plata pentru realizarea studiilor se va face la finalizarea procesului de
cercetare, doar în condițiile respectării termenilor contractuali și după evaluarea produselor de
cercetare finale.
8. Ce fel de contract va fi încheiat între echipa de autori și Institutul European din România?
Va fi încheiat un contract de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor.
9. Care sunt principalele obligații ale autorilor?
Autorii trebuie să redacteze varianta intermediară a studiului (80% din studiu) până la data de
20 august 2018, ulterior să participe la grupul de lucru (întâlnire cu reprezentanți ai instituțiilor
beneficiare – luna septembrie), să finalizeze studiul până pe data de 28 septembrie 2018 și să
participe la dezbaterile ce urmează a fi organizate pentru diseminarea rezultatelor studiului.

