Informaţii fundamentale | APPEAR III | 2020-2027
Obiectiv
APPEAR contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Obiectivul general este
reprezentat de consolidarea fundamentării ştiinţifice şi a capacităţilor instituţionale în domeniile
învăţământului superior, cercetării şi managementului din ţările partenere, prin parteneriate
academice cu instituţii austriece de învăţământ superior şi burse pentru programe de masterat şi
doctorat. De asemenea, APPEAR urmăreşte sporirea angajamentului faţă de cooperarea internaţională
şi dezvoltare în cadrul instituţiilor austriece de învăţământ superior.
APPEAR este un program de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) care are scopul de a-şi
realiza strategia de susţinere a învăţământului superior şi cercetării, în vederea dezvoltării la un nivel
instituţional academic. Programul este implementat în cele 11 ţări şi regiuni-cheie prioritare ale ADC,
situate în Africa de Est, Vest şi Sud, Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud şi Europa de Sud-Est.

Ţări eligibile






Burkina Faso, Etiopia, Uganda, Mozambic
Bhutan
Palestina
Armenia, Georgia
Albania, Kosovo (se aplică cerinţe speciale) şi Republica Moldova

Tematica programului
Consolidarea capacităţii instituţionale în învăţământul superior şi în cercetarea pentru dezvoltare:



Eradicarea sărăciei şi acoperirea nevoilor de bază - apă, salubrizare, energie, securitate
alimentară, incluzând o abordare corelată, educaţie pentru toţi, protecţie socială şi locuri de
muncă pentru toţi



Drepturile omului, egalitatea de gen, emanciparea femeilor şi a fetelor, migrare



Dezvoltare economică durabilă – dezvoltarea sectorului privat, dezvoltare a unei economii
sustenabile şi dezvoltare urbană, valorificarea tehnologiilor digitale pentru dezvoltare, sisteme
fiscale şi venituri interne în ţările partenere



Protejarea mediului înconjurător şi managementul sustenabil al resurselor naturale –
atenuarea schimbărilor climatice şi a impactului acestora, protejarea ecosistemelor, folosirea
responsabilă a resurselor naturale, energie sustenabilă, apă şi salubrizare



Pace, prevenirea conflictelor, securitate şi dezvoltare, guvernanţă, ajutor umanitar
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Instrumente
Instrument

Durată

Suma finanţării

Finanţare preliminară

până la 4 luni

până la 15.000 de euro

Parteneriat academic

până la 4 ani în funcţie de
cerere

Parteneriat academic
avansat

până la 3 ani, în funcţie de
cerere

Parteneriat instituţional
cu impact extins

până la 2 ani, în funcţie de
cerere

Parteneriat extern cu
impact extins

până la 3 ani, în funcţie de
cerere

Parteneriate între 2 instituţii:
50.000 – 90.000 de euro pe an
Parteneriate între
mai mult de 2 instituţii:
50.000– 130.000 de euro pe an

Finanţare preliminară
Acest instrument vizează facilitarea unor noi parteneriate academice între instituţiile austriece de
învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ superior şi cercetare din ţările partenere. Scopul
acestor proiecte la scară redusă este elaborarea unor propuneri de proiecte comune pentru un
Parteneriat Academic APPEAR.
Parteneriat academic
Acest instrument finanţează cooperarea academică aprofundată şi durabilă în cadrul învăţământului
superior, cercetării şi managementului.
Parteneriat academic avansat
Acest instrument este pus la dispoziţia consorţiilor care au finalizat cu succes un proiect de Parteneriat
Academic APPEAR. Acesta finanţează cooperarea academică permanentă, bazată pe rezultatele
proiectului finalizat şi dezvoltă noi modele inovatoare de cooperare, în cadrul învăţământului superior
şi al cercetării pentru dezvoltare.
Parteneriat cu impact extins
Acest instrument este pus la dispoziţia consorţiilor care au finalizat cu succes un proiect de Parteneriat
Academic APPEAR sau un proiect de Parteneriat Academic Avansat APPEAR. Scopul instrumentului
este să îmbunătăţească impactul proiectului/proiectelor finalizat(e) prin concentrarea pe aplicarea şi
asimilarea rezultatelor obţinute. Consorţiile de instituţii academice pot invita instituţii non-academice
să se alăture parteneriatului, dacă este nevoie, pentru îmbunătăţirea impactului. În funcţie de punctul
central de preocupare al Parteneriatului cu impact extins, se poate distinge în continuare între:
- Parteneriatul instituţional cu impact extins: vizează îmbunătăţirea sistemelor
organizaţionale şi de infrastructură şi a proceselor din cadrul cercetării, predării şi
managementului instituţiilor partenere implicate, consolidează asimilarea cercetării în
cadrul instituţiilor şi promovează cooperarea regională a instituţiilor academice în cadrul
construirii de capacităţi instituţionale.
-
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Parteneriatul extern cu impact extins: vizează discutarea şi aplicarea rezultatelor
cercetării, împreună cu părţile interesate (comunităţi, societatea civilă, factorii de decizie
politică) pentru implementarea cercetărilor (dovezi pentru politici şi practici), contribuind
la realizarea ODD în practică.
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Toate instrumentele contribuie la obiectivul general al APPEAR prin consolidarea fundamentării
ştiinţifice şi a capacităţilor instituţionale, în cadrul învăţământului superior, cercetării şi
managementului din ţările partenere şi prin sporirea angajamentului faţă de cooperarea internaţională
şi dezvoltare în instituţiile austriece de învăţământ superior. Proiectele finanţate în cadrul acestor
instrumente se concentrează pe una sau pe mai multe dintre ariile tematice ale APPEAR şi contribuie
la îndeplinirea ODD.

Principii orientative pentru planificarea şi implementarea proiectelor








Abordare participativă
Un concept de cunoaştere receptivă cultural
Abordare orientată practic şi empiric
Respectarea egalităţii de gen
Abordare ascendentă şi bazată pe cerere
Să nu lăsăm pe nimeni în urmă
Acces liber – date deschise

Valori adăugate – elemente luate în calcul în procesul de selectare a proiectelor







Alinierea la priorităţile strategiilor din ţara ADC, utilizarea sinergiilor cu proiectele
finanţate ADC şi aflate în curs
Includerea persoanelor cu dizabilităţi în cadrul alinierii la strategia APPEAR privind diversitatea
Consolidarea reţelelor regionale şi a cooperării Sud-Sud
Promovarea tinerilor cercetători şi în special, a femeilor-cercetător
Activităţi orientate spre practică pentru îmbunătăţirea rezultatelor, cercetărilor utilizate şi
asimilării rezultatelor cercetărilor
Responsabilitate de proiect asumată de o instituţie din ţara parteneră

Instituţii eligibile
Instituţii austriece:
 Singurele instituţii eligibile pentru participare sunt instituţiile de învăţământ superior.
Acestea pot depune şi coordona proiecte.
Instituţii din ţările partenere:
 Instituţiile de învăţământ superior şi instituţiile de cercetare reprezintă principalul grupţintă. Acestea pot depune şi coordona proiecte.
 Alte instituţii, cum ar fi instituţiile de cercetare şi didactice, ONG-urile, comisiile de experţi,
organizaţiile societăţii civile sunt eligibile pentru participare ca parteneri suplimentari. Pot fi
incluse şi entităţi din sectorul privat, însă acestea nu sunt eligibile pentru a beneficia de
finanţare. Alte instituţii nu pot depune sau coordona un proiect.
Un proiect trebuie să fie alcătuit din cel puţin o instituţie austriacă de învăţământ superior şi o instituţie
de învăţământ superior sau de cercetare dintr-o ţară parteneră. Oricare dintre ele îşi poate asuma rolul
de coordonator.
Alte instituţii din ţările partenere pot fi doar parteneri suplimentari în cadrul unui consorţiu alcătuit
din cel puţin o instituţie de învăţământ superior din Austria şi o instituţie de învăţământ superior sau
de cercetare dintr-o ţară parteneră.
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Instituţii partenere asociate:
 Acestea sunt situate în afara Austriei şi a celor 11 ţări partenere, însă într-o ţară care apare în
lista DAC a OCDE de beneficiari de asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD). Cuprind instituţii
de învăţământ superior, instituţii de cercetare, instituţii de cercetare şi didactice, ONG-uri,
comisii de experţi sau organizaţii ale societăţii civile. Instituţia parteneră asociată trebuie să
fie situată pe acelaşi continent ca şi instituţia parteneră a consorţiului central. Instituţiile
partenere asociate pot beneficia de finanţare. Însă suma alocată tuturor instituţiilor partenere
asociate nu trebuie să depăşească 30% din bugetul total. Pot fi incluse şi entităţi din sectorul
privat, însă acestea nu sunt eligibile pentru a beneficia de finanţare.
Instituţii UE:
 În proiect pot fi incluse instituţii de învăţământ superior din statele membre UE, însă acestea
nu sunt eligibile pentru a beneficia de finanţare.

Albania şi Kosovo
În cazul proiectelor de cooperare cu Albania şi Kosovo, se aplică cerinţe speciale. Deşi sunt disponibile
toate instrumentele pentru parteneriatele cu instituţii din Kosovo şi Albania, pentru finanţare sunt
eligibile doar proiectele de cercetare pentru dezvoltare. Proiectele centrate pe învăţământul superior
sau pe consolidarea capacităţilor de management nu sunt eligibile. De asemenea, proiectele trebuie
să fie aliniate la priorităţile ADC din Albania şi Kosovo. Consorţiile trebuie să explice în mod detaliat
motivul pentru care proiectul se încadrează optim în APPEAR şi pentru care nu poate fi finanţat de alte
programe (de exemplu, UE).

Costuri finanţate

Instrument

Deplasare
Costuri cu
şi şedere
personalul

Echipame
Difuzare
nte şi
materiale

Alte costuri

Finanţare preliminară

x

x

Parteneriat academic

x

x

x

x

x

Parteneriat academic
avansat

x

x

x

x

x

Parteneriat cu impact
extins

x

x

x

x

x
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x

Cheltuie
li
supli
men
tare
max. 2%
max. 10%
max. 10%
max. 10%
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Burse pentru programe de masterat şi doctorat
Un obiectiv al APPEAR este ca instituţiile de învăţământ superior din ţările eligibile să-şi mărească
numărul de personal calificat, autorizat să contribuie la îmbunătăţirea predării, cercetării şi
managementului din cadrul instituţiilor corespunzătoare. Studenţii şi experţii din ţările eligibile îşi
finalizează studiile de masterat sau doctorat în cadrul unei universităţi austriece. Cel puţin 70% din
burse trebuie acordate studenţilor masteranzi şi doctoranzi integraţi într-un parteneriat APPEAR. Cel
puţin 50% din bursele individuale vor fi acordate candidaţilor femei.
Există două tipuri de burse APPEAR:
- Burse de masterat şi doctorat care sunt integrate într-un parteneriat APPEAR în curs de desfăşurare.
- Burse doctorale care sunt individuale, ceea ce înseamnă că nu sunt integrate într-un parteneriat
APPEAR în curs de desfăşurare.
Cerinţe







Candidatul este desemnat de instituţia din ţara de origine. Instituţia confirmă faptul că bursa
serveşte cererilor specifice ale instituţiei şi necesităţilor de dezvoltare ale ţării de origine (de
exemplu, în cadrul planului de management al instituţiei de învăţământ superior) şi că este
vorba de un candidat care este angajat şi va fi reangajat de instituţie.
Dacă proiectul de studiu (însemnând bursa) este integrat într-un parteneriat APPEAR în curs
de desfăşurare, coordonatorul parteneriatului descrie modul în care proiectul de studiu va
contribui la obiectivul parteneriatului.
Confirmarea acceptării studiului de proiect de către un supraveghetor ştiinţific al instituţiei
austriece care este gazdă a bursei
Candidatul îşi confirmă intenţia de a se întoarce în ţara de origine după finalizarea proiectului
de studiu şi de a urma realizarea unei sarcini corespunzătoare, asociate cu dezvoltarea.

Costuri finanţate
Studii de masterat:
studii de doctorat:

1.000 de euro pe lună (până la 24 de luni)
1.100 de euro pe lună (până la 48 de luni)

Costuri de deplasare (inclusiv studii efectuate pe teren în ţara de origine) şi burse suplimentare (curs
de germană, participare la conferinţe/cursuri, indemnizaţie pentru pregătirea tezei)

Solicitări
Se preconizează că prima solicitare de propuneri de finanţare din cadrul APPEAR III se va lansa la
începutul anului 2021. Vor mai exista şi alte solicitări în 2022, 2023 şi 2024.

Contact şi informaţii
Sediul APPEAR Office
de la OeAD-GmbH – Austria’s Agency for Education and Internationalisation
(Agenţia Austriacă pentru Educaţie şi Internaţionalizare)
Ebendorferstrasse 7
1010 Viena, Austria
E-mail: appear@oead.at
Web: www.appear.at
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