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PROGRAM: „ORIZONT 2020” – INSTITUTUL EUROPEAN DE INOVARE ȘI TEHNOLOGIE (EIT)
„CERERE DE PROPUNERI EIT PENTRU 2018 – PLAN DE AFACERI” (EIT CLIMATE-KIC)
DOMENII: mediu, cercetare și inovare, educaṭie și formare, antreprenoriat, gestiune publică, etc.
REFERINȚĂ: BUGETUL TOTAL

TERMEN-LIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANṬARE

Nu este
comunicat

2 martie 2018

orice entitate care face parte din comunitatea de
cunoaștere privind schimbarea climatică sau care
se înscrie ca partener înainte de depunerea
aplicaṭiei: centre de cercetare, universități, autorități
locale și regionale, centre de formare și educație,
IMM-uri, mari companii, asociații, etc.

Context și obiectiv general:

ELIGIBILITATE - ṬĂRI/REGIUNI

state membre ale UE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Prezenta cerere de propuneri este lansată de Institutul European de Inovare și  Cererile de propuneri de
Tehnologie (EIT), organism independent al UE (Budapesta), care are rolul de a proiecte se depun doar în
întări capacitatea de inovare a Europei. Misiunea sa este să contribuie la format electronic, detalii în
competitivitatea Europei, la creșterea economică durabilă și la crearea de noi locuri ghidul beneficiarului.
de muncă, prin promovarea și întărirea sinergiilor și a cooperării între întreprinderi,
instituții de învățământ și organizații de cercetare și să creeze un mediu favorabil  Durata de implementare
ideilor creative, pentru ca Europa să fie un loc propice spiritului antreprenorial și depinde de tipul de
inovațiilor de nivel mondial.
program/acțiune (detalii în
textul cererii).
Comunitățile de inovare ale EIT creează și găsesc soluții inovatoare la provocări
majore ale societății, în domenii precum: energia, clima, sănătatea, materiile prime,  Procentul cofinanțării depinde
digitalizarea și hrana. Ele oferă acces la utilizarea optimă a talentului, la de tipul de program/acțiune
(detalii în textul cererii).
cunoaștere, finanțare și la noi sectoare de afaceri pentru:
 dezvoltarea de produse și servicii inovatoare,
 înființarea de noi întreprinderi,
 formarea unei noi generații de antreprenori.

Obiectiv:
Comunitatea de cunoaștere EIT pentru schimbările climatice (EIT Climate-KIC)
caută să sprijine proiecte/intervenții ambițioase, cu o cale clară către un impact
pozitiv care să fie în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris, cu obiectivele
CE și ale institutului privind impactul inovării asupra climei și cu prioritățile sale,
astfel cum sunt descrise în documentul privind prioritățile 2018 ale EIT privind acest
domeniu.
Priorități și tipuri de programe:
EIT Climate-KIC utilizează o abordare sistematică și coerentă pentru stimularea
inovării. Procesul de creștere a inovării este împărṭit în în patru faze distincte (idei,

 Atenție: pentru 2018, mai sunt
prevăzute alte 2 cereri de
propuneri cu termene-limită la
28 mai și 28 octombrie, iar
deschiderea cererilor va avea
loc cu 8 săptămâni înainte.
 De asemenea, este de reținut
că, în timp ce EIT Climate-KIC
gestionează disponibilitatea
totală a fondurilor în
conformitate cu programul de
apeluri/cereri, în principiu,
finanțarea totală disponibilă
poate diferi de la apel la apel, în
funcție de calitatea propunerilor
primite până în prezent.
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accelerare, demonstrație și scalare), existând programe în fiecare dintre aceste
etape. În plus, sunt oferite programe complementare pentru a orchestra
ecosistemele de inovare în domeniul climei și pentru a educa viitoarele generații de
lideri în acest sector.
Priorități:
- promovarea modernizării și descentralizării energiei; crearea de orașe ecologice și
rezistente și accelerarea mobilității urbane curate;
- o agricultură mai prietenoasă cu schimbările climatice, reformarea sistemelor
alimentare și amenajarea pădurilor în peisaje integrate;
- refacerea producției de materiale; reducerea emisiilor din industrie și relansarea
economiilor regionale;
- integrarea climatului pe piețele financiare; democratizarea informațiilor privind
riscurile climatice și promovarea activelor verzi bancabile în orașe.
Tipuri de programe:
- Inovarea în amonte: pionierat ṣi accelerator de parteneriat;
- Inovare într-o etapă ulterioară: demonstrație, scalare, provocări urbane;
- Orchestrarea ecosistemelor de inovare climatică: ecosistemele transeuropene de
inovare;
- Transformarea minților luminate în lideri în domeniul inovării în domeniul climei:
educația online, formarea profesională.
Sursă de informare și documente:
Ghid al cererii: http://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2017/12/ProposalGuidelines-2018-Call-2-v1-12.pdf
Info generale: https://eit.europa.eu/ro/in-your-language
Instituție responsabilă:
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
Contact pentru detalii privind această cerere: applications@climate-kic.org

 Până în prezent, Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură
Timiș este singura entitate din
România care apare ca
partener afiliat în cadrul
Schemei pentru Inovare
Regională din cadrul EIT.
 Toate documentele de
înscriere trebuie să fie scrise în
limba engleză. Se pot face
excepții pentru documentele
justificative, cum ar fi scrisorile
de intenție, care pot fi scrise
într-una din limbile oficiale ale
țării din care este depusă
aplicația. Pentru a fi evaluată
de toți experții evaluatori, se
poate face un scurt rezumat în
limba engleză. EIT Climate-KIC
își rezervă dreptul de a solicita
o traducere în orice moment.
 Numai organizațiile partenere
care au aderat la Acordul-cadru
de parteneriat (FPA) cu EIT
sunt eligibile să primească
fonduri EIT. Cu toate acestea,
organizațiile care nu au solicitat
sau au primit statutul de
parteneriat sunt încurajate să
participe la programele pentru
care se primește cofinanțare. În
cazul în care aceste organizații
doresc să primească fonduri
EIT, acestea sunt binevenite să
solicite statutul de parteneriat
(care trebuie obținut înainte de
a primi fonduri) sau să încheie
un subcontract cu un partener
EIT Climate-KIC. Pentru detalii,
adresați-vă unui birou local EIT
Climate-KIC.

