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Overview 

► Established by JPI Urban Europe and National Natural Science Foundation of 

China (NSFC) 

► Application 2-step 

► Call budget 5 300 000 EUR, 20 000 000 RMB 

► Countries 9 
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Timeline 
► Call opening: 17 February 2022 

► Pre-proposal deadline: 12 April 2022 

► Invitations to submit full proposal: July 2022 

► Full proposal deadline: 13 September 2022 (Europe), 14 September 2022 (China) 

► Funding decisions announced: December 2022 

► Start of projects: December 2022 - May 2022 

► Projects end: 2026 
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Connect to ENUAC Sino-European Call Online Submission 
System | UDiManager uefiscdi-direct.ro 
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Pre-proposal online submission steps: 
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Pre-proposal online submission steps: Cooperation Partners 

Consortium Partners that are ineligible for 
funding from the participating agencies 

A written commitment (Letter of 
Commitment) from Cooperation Partners, 
participating with their own funding or with 
an in-kind contribution should be submitted 
with the full proposal. 

Cooperation Partners do not count toward 
the minimum of two eligible European 
applicants from at least two different 
European countries whose funders 
participate in the call, and the minimum of 
two eligible Chinese applicants. 
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Pre-proposal online submission steps: 
financial figures 
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Pre-proposal online submission steps: 
Replacement of the 
uploaded documents is 
possible before 
submitting the pre-
proposal (finalize). 

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European call 



  

      

  

Pre-proposal online submission steps: 

Technical support: 
support@uefiscdi-direct.ro 
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More information 
Berry Bonenkamp
Maaike Spiekerman
NWO – Dutch Research Council 
E-mail: jpiue-nsfc@nwo.nl 

Elena Simion 
UEFISCDI – Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding 
E-mail: elena.simion@uefiscdi.ro 

SHEN Jie 
NSFC – National Natural Science Foundation of China 
E-mail: shenjie@nsfc.gov.cn 

Contact your national agency for further information 

List of national contact points 
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