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Context
Cum foarte bine se cunoaște, Asociația UpDown a fost înființată de un grup de părinți ai căror copii au Sindromul Down, în speranța că, uniți, vor face mai mult. Și chiar s-au reușit foarte multe lucruri împreună: întâlniri informale, evenimente publice, ședințe de terapie pentru copiii cu sindrom Down și pentru familiile restrânse/extinse ale acestora, etc. De asemenea, Asociația UpDown își propune pe viitor ca scop prioritar, pe lângă activitățile care deja au fost amintite, și desfășurarea unei activități susținute de cercetare științifică cu aplicabilitate practică, ce va consta în analiza, strângerea și interpretarea științifică de date, care ar putea contribui substanțial la îmbunătățirea calității vieții copiilor (implicit persoanelor) cu sindrom Down sau cu alte afecțiuni genetice similare. În acest sens, asociația UpDown își propune realizarea unor competiții de proiecte de cercetare anuale,cu aplicabilitate practică, cu un buget de până la 4500 de Ron, care să stimuleze activitatea științifică și de cercetare a unor specialiști și/sau practicieni în domeniu.

Scop 
Scopul acestor competiții de proiecte științifice îl constituie realizarea de studii interdisciplinare cu relevanță în studiile asupra sindromului Down sau al altor afecțiuni genetice similare, precum și stimularea pe viitor a parteneriatelor între grupurile de cercetare și industrie atât din România, cât și din străinătate, pentru realizarea de tehnologii, metode, produse, servicii bazate pe cunoaștere, care ar putea contribui substanțial la îmbunătățirea calității vieții copiilor cu sindrom Down sau cu alte afecțiuni genetice similare.
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Obiective
Pentru realizarea acestor scopuri, Asociația UpDown își propune mai multe obiective, dintre care amintim:
	Organizarea de manifestări științifice periodice cu prezentarea de sinteze, actualități și lucrări, în care vor fi comunicate progresele din domeniu și achizițiile terapeutice recente;
	Activitate de cercetare-dezvoltare în domeniu;
	Sprijinirea publicării unor lucrări științifice reprezentative în domeniu (avizate în prealabil de Comitetul Științific al Asociaței UpDown) în reviste de prestigiu din țară și din străinătate;
	Organizarea schimbului de informații și al altor forme de colaborare pe bază de egalitate și reciprocitate cu alte societăți profesionale și științifice din țară și din străinătate;
	Editarea unui „Buletin informativ”, instrument științific al Asociației UpDown, cu apariție periodică și urmărirea și monitorizarea nivelului tehnic și științific al acestuia;
	Sprijinirea diverselor programe, care au ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor cu sindrom Down sau cu alte afecțiuni genetice similare;

Colaborarea cu diverse departamente și catedre de specialitate din cadrul unor universități de prestigiu din țară și străinătate, precum și cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării din România, în vederea elaborării diverselor strategii legate de copiii cu sindrom Down, dar și pentru dobândirea de cunoștințe, calități și aptitudini la nivelul cerințelor actuale internaționale;
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	Întreținerea relațiilor cu societăți și asociații științifice și profesionale din străinătate și afilierea după caz, la organisme internaționale care grupează asemenea societăți și asociații.


Rezultate preconizate
Competiția de proiecte științifie organizată de Asociația UpDown, a fost inițiată în vederea obținerii de rezultate științifice interdisciplinare cu aplicabilitate practică, în vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor cu Sindrom Down sau cu afecțiuni genetice similare, astfel:
	Metode inovative;

Modele experimentale/ modele demonstrative/ modele funcționale/ modele educaționale;
	Prototipuri;
Produse, tehnologii, servicii, de preferat cu un grad de noutate, dar bazate pe studii științifice;
Publicații: articole în reviste indexate ISI Thomson, în reviste indexate în BDI (baze de date internaționale) sau în volume cu ISBN publicate în edituri prestigioase, cu profil academic și științific naționale (recunoscute de CNCSIS) și din străinătate.
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Condiții de participare
Prezenta compețiție de proiecte de cercetare urmărește realizarea de cercetări, în vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor cu sindrom Down sau cu afecțiuni genetice similare, astfel:
	Cercetări interdisciplinare în științele tehnologice, biomedicale, economice, sociale etc.;

Bugetul maxim al unui proiect va avea 4500 de lei;
	Durata proiectului va fi de 12 luni din momentul semnării contractului.

Criterii de eligibilitate
Instituții publice sau de drept privat care să cuprindă activități de cercetare-dezvoltare;
PFA cu obiect de cercetare-dezvoltare;
Persoane fizice sau grupuri de persoane (cercetători, cadre didactice etc.), care lucrează în instituții publice sau private, în domeniul cercetării-dezvoltării / didactic, sub conducerea unui ledear;
Directorul de proiect (leader) trebuie să dețină titlul de „doctor în științe”.

Activitățile eligibile
Sunt identice cu cele din Pachetul informativ al competițiilor tip PN2.
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Cheltuieli eligibile
Personal;
	Deplasări;
	Logistică.

Prezentarea propunerilor de proiecte
Este impusă de un format anume, sugerându-se următoarea succesiune:
	Scopul proiectului;
	Obiective;

Situația în domeniu pe plan național și internațional;
	Material și metodă/ Desfășurarea cercetării;
	Analiza riscurilor proiectului;
	Rezultate, concluzii, discuții;
	Resurse umane sau echipa de cercetare. Echipa de cercetare va fi alcătuită din maxim 7 persoane, dintre care obligatoriu trebuie să existe un director de proiect și un responsabil științific. Atât directorul de proiect, cât și responsabilul științific trebuie să dețină titlul de „doctor în științe”. Ceilalți membri ai echipei de cercetare trebuie fie să dețină titlul de „doctor în științe”, să fie doctoranzi,  să fie aboslvenți sau studenți ai unei forme de învățământ postuniversitar de tip master.
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Evaluarea proiectelor
Se va aplica metodologia „primul venit – primul servit”, iar competiția se va încheia pe data de 20 martie 2015. Evaluarea va cuprinde următoarele aspecte:
	Verificarea eligibilității formale: se realizează pe loc în momentul primirii propunerii scrise/email;

Evaluarea de către experți: vor participa 2 persoane;
Evaluarea în cazul diferențelor mari de punctaj între evaluatorii anteriori: este chemat un arbitru din partea Asociaței UpDown;
Criterii de punctaj: 5 puncte – valoarea tehnico-științifică; 5 puncte – capacitatea de implementare; 5 puncte – diseminare și impact. Trebuie îndeplinite minim 2,5 puncte/criteriu;
	Contestații: în maxim 5 zile de la comunicarea rezultatelor.

Comunicarea rezultatelor
Se face prin publicarea pe site-ul oficial al Asociației UpDown.

Contractarea
Se va face cu minim 15 zile înainte de începerea proiectului. 




