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EIC Pathfinder 1  explorează idei îndrăznețe pentru tehnologii radical noi. EIC Pathfinder 

încurajează colaborările științifice de ultimă oră cu risc ridicat/câștig mare (high risk/high gain) și 

interdisciplinare, care stau la baza descoperirilor tehnologice. 

Pathfinder merge dincolo de ceea ce este deja cunoscut. Gândirea vizionară poate deschide căi 

promițătoare către noi tehnologii puternice. 

Solicitanții care participă la proiectele EIC Pathfinder sunt, de obicei, oameni de știință vizionari 

și cercetători antreprenori din universități, organizații de cercetare, start-up-uri, IMM -uri de înaltă 

tehnologie sau organizații interesate din domeniul cercetării și inovației tehnologice. 

Proiectele implică de obicei consorții de cercetători și alți parteneri din cel puțin trei țări diferite, 

dar există și oportunități pentru echipe individuale și consorții mici (doi parteneri). 

Granturile de până la 3 până la 4 milioane de euro sprijină dezvoltarea în stadiu incipient a 

tehnologiilor viitoare (de exemplu diverse activități la niveluri scăzute de pregătire tehnologică 

TRL1-3), până la demonstrarea conceptului. Proiectele Pathfinder pot primi, de asemenea, 

finanțare suplimentară pentru testarea potențialului de inovare al rezultatelor lor de cercetare. 

 

Programul EIC Pathfinder constă într-o combinație de finanțare deschisă (Pathfinder Open) și 

bazată pe provocări (Pathfinder Challenges). 

EIC PATHFINDER OPEN  

(Finanțare deschisă)  

EIC Pathfinder Open oferă finanțare pentru proiecte în orice domeniu al științei sau tehnologiei, 

bazate pe cercetări interdisciplinare revoluționare cu risc ridicat/câștig ridicat (high risk/high gain). 

Apelul EIC Pathfinder Open 2022 se deschide pe 1 martie 2022 și se va încheia pe 4 mai 2022, 

ora 17.00 (CET). 

Programul de lucru EIC 20222 poate fi descărcat de pe portalul Funding & Tenders3. 

 

1 EIC Pathfinder, https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en  
2 EIC Work programme 2022, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-eic-2022_en.pdf  
3 Funding & Tenders, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  
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EIC PATHFINDER CHALLENGES  

(Provocări strategice) 

Finanțarea EIC Pathfinder este, de asemenea, disponibilă pentru provocări specifice care sunt 

de obicei conduse de un manager de program EIC. 

Provocări 2022 

1. Valorizarea dioxidului de carbon și azotului 

2. Sisteme integrate de stocare de energie pe termen mediu și lung 

3. Cardiogenomics 

4. Tehnologii pentru a sprijini o schimbare radicală de la asistența medicală episodică la cea 

continuă 

5. Stocarea datelor digitale bazate pe ADN 

6. Abordări alternative la procesarea, comunicarea și detectarea informațiilor cuantice 

 

1. Provocare EIC Pathfinder: Valorizarea dioxidului de carbon și azotului 

 

Data publicării apelului 15 iunie 2022 

Data deschiderii apelului 15 iunie 2022 

Deadline 19 octombrie 2022 

 

Descriere 

Schimbările climatice, încălzirea globală și poluarea apei/solului sunt provocări fără precedent 

pentru planetă. Pentru a le depăși, este necesar să se dezvolte soluții inovatoare și integrate care 

să perturbe procesele de producție actuale și să introducă obiceiuri de consum mai durabile. 

Fluxurile de dioxid de carbon (CO2 ) și azot (N) afectează puternic schimbările climatice și provin 

din ciclul de fabricare, utilizare și eliminare. Pentru implementarea ciclurilor sustenabile CO2 /N 

este nevoie de a dezvolta tehnologii, susținute de energie regenerabilă, capabile să își mărească 

eficiența ciclului, introducând practici și abordări noi de management și valorizare. 

Această provocare EIC Pathfinder are ca scop dezvoltarea unor procese și tehnologii noi care să 

permită managementul/valorizarea CO2 și N și, la rândul său, să reducă: emisiile de gaze cu 

efect de seră (GES), pierderile de azot (în principal din cauza practicilor agricole), minimizând 
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astfel impactul asupra solului și apei, pierderile de carbon din sectoarele energetic, industrial, 

agricol și zootehnic. 

Aceste tehnologii ar putea crește, de asemenea, cuplarea intersectorială a sistemelor energetice, 

atunci când energia regenerabilă este necesară pentru a capta, converti și utiliza fluxurile de 

carbon și azot în produse cu valoare adăugată. 

Această provocare se concentrează pe noi rute biologice, chimice și fizice care integrează 

captarea și/sau recuperarea speciilor de CO2 și N, stocarea și conversia acestora în produse cu 

valoare adăugată și/sau produse nete, substanțe chimice, combustibili și vectori energetici. 

Procesele ar trebui să se concentreze pe utilizarea energiei regenerabile ca input pentru a 

dezvolta sisteme cu emisii negative sau zero. Atingerea acestor obiective necesită competențe 

multidisciplinare și abordări trans-sectoriale, cu un accent puternic pe circularitate și analiza 

întregului ciclu de viață (life cycle analysis). Cercetarea ar putea aborda într-o manieră integrată 

problemele de mediu, industriale, agricole, socio-economice și logistice. 

Obiective specifice 

Propunerile, prin abordări bazate pe materii prime necritice (critical raw materials - CRM), 

integrate în sisteme, bazate pe ciclul de viață și gândire circulară, ar trebui să dezvolte o dovadă 

a conceptului (Proof of Concept - PoC) sau o tehnologie inovatoare validată la scară de laborator, 

care va gestiona și va valorifica CO2 , N sau ambele în același timp în mărfuri, substanțe chimice, 

combustibili sau vectori energetici cu valoare adăugată netă zero. O astfel de tehnologie ar trebui 

să producă produse cu valoare adăugată care să optimizeze bilanțurile energetice de 

intrare/ieșire și să realizeze un proces cu emisii negative sau zero care să promoveze modele de 

afaceri durabile. În plus, diferitele etape ale procesului de gestionare și valorificare a CO2 /N ar 

putea fi proiectate pentru a realiza integrarea la nivel de sistem sau proces, pentru a maximiza 

cuplarea sectorială a sistemelor energetice, cum ar fi conversia energiei electrice regenerabile în 

e-combustibili și materiale. 

Rezultate și impacturi așteptate 

Această provocare are ca scop dezvoltarea: 

• Unui proces net zero carbon care implică conversia CO2 din diverse surse și fluxuri în 

combustibili regenerabili sau materiale net zero, folosind energie regenerabilă ca 

intrare. O astfel de tehnologie ar trebui să implice captarea/conversia CO2 (direct din 

aer sau din fluxurile de gaze de ardere și prin procese fotosintetice, biologice, biofizice 

sau chimice), stocare (de exemplu, prin procese chimice, electrochimice, biogene) și 
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valorificare ulterioară (de exemplu, materie primă pentru industria chimică, 

combustibili cu densitate mare de energie, purtători de energie sau alți compuși neutri 

din carbon pentru aplicații industriale sau agricole). Procesele de valorificare a CO2 

ar trebui să se bazeze pe energie regenerabilă și să adopte tehnologii precum co-

electroliza CO2 și apă, reducerea catalitică a CO2 sau conversia fotoelectrochimică a 

CO2, etc.; 

• Unui ciclu de management integrat al azotului (economia circulară cu azot) pentru a 

evita sau a reduce semnificativ eliberarea de azot (de exemplu, din ardere, 

îngrășăminte, animale și ape uzate) în combinație cu conversia compușilor de azot în 

N2 inert  sau recuperarea compușilor de azot (de exemplu, folosind sisteme chimice, 

electrochimice, fizice sau biologice), reciclarea și reutilizarea ca materie primă pentru 

produse cu valoare adăugată sau pentru fixare biologică (de exemplu, în agricultură, 

ca amoniac, ca și combustibili regenerabili și vectori energetici, ca purtători de 

hidrogen lichid). 

Condiții specifice 

Solicitanții ar trebui să propună o dovadă a conceptului sau o tehnologie inovatoare validată la 

scară de laborator, capabilă să gestioneze și să valorifice CO2  și/sau N pe căi biologice, chimice 

sau fizice, fără utilizarea de materii prime critice (CRM), folosind ca sursă energie regenerabilă și 

fără a fi dăunătoare la ecosistemele naturale. 

Se pune un accent deosebit pe proiectele cu abordări multidisciplinare și trans-sectoriale, care 

caută inspirație, idei și cunoștințe într-o gamă largă de discipline. Utilizarea sigură și durabilă a 

materiilor prime necritice este obligatorie, iar proiectele ar trebui să includă o analiză completă a 

ciclului de viață a soluțiilor propuse și a impactului acestora asupra obiectivelor de decarbonizare 

ale Europei4. 

 

 

 

 

 

4 The European Green Deal, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN  
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2. Provocare EIC Pathfinder: stocare de energie pe termen mediu și lung și 

sisteme integrate 

 

Data publicării apelului 10 februarie 2022 

Data deschiderii apelului 15 iunie 2022 

Deadline 19 octombrie 2022 

 

Descriere 

Stocarea energiei este necesară pentru a crește flexibilitatea sistemelor energetice, cuplarea 

sectoarelor, răspunsul la cerințe și soluțiile inteligente de interoperabilitate. Tehnologiile de 

stocare facilitează folosirea ridicată a energiei regenerabile intermitente, permit tehnologii de 

eficiență energetică, cum ar fi recuperarea căldurii reziduale, sporesc eficiența lanțurilor „reci” de 

aprovizionare și, la rândul lor, contribuie la tranziția ecologică. 

Sunt necesare materii prime necritice (critical raw materials - CRM), tehnologii bazate pe ciclul 

de viață, pentru a dezvolta soluții competitive și cu costuri reduse. O atenție deosebită va fi 

acordată eficienței „round-trip” ridicate, densității energetice ridicate, soluțiilor stabile și fiabile 

pentru stocarea energiei pe termen mediu și lung (de la zile la luni), care reprezintă cele mai 

necesare servicii pentru sisteme energetice flexibile , durabile și complet integrate. 

Această provocare va sprijini propuneri din următoarele tehnologii și sisteme pentru aplicații 

staționare: 

• Stocarea energiei pe termen mediu/lung pentru sistemele energetice, cu tehnologii 

precum baterii metalice cu flux de aer sau redox, power to heat to power, legături 

chimice, soluții hibride electrochimice/chimice/termice, integrarea purtătorilor de 

energie și strategii de „stocare la X”; sunt incluse concepte pentru aplicații centralizate 

sau descentralizate la nivel de rețea, industrial sau cartier, excluzând soluțiile la scară 

micro și mică sau unică ; 

• Stocarea energiei termice pe termen mediu/lung (încălzire sau răcire) la diferite 

temperaturi, cum ar fi soluții integrate pentru clădiri și sisteme de proces, bucla chimică 

sau stocare termochimică, colectarea și stocarea energiei solare termice, stocarea 

combinată a energiei termice și electrice, precum și alte vectori energetici, sisteme de 

stocare integrate în lanțurile de frig și în procesele industriale. 
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Obiective specifice 

Propunerile de proiecte, prin sisteme integrate care nu se bazează pe CRM , abordări bazate pe 

ciclul de viață și gândirea circulară, ar trebui să dezvolte o dovadă de concept (Proof of Concept 

- PoC) sau o stocare inovatoare validată la scară de laborator pentru aplicații centralizate sau 

descentralizate, de la scară mare la scară medie, excluzând soluțiile la scară mică, cum ar fi 

soluțiile de construcție unică. Tehnologiile propuse pot include, dar nu se limitează la, 

următoarele: 

• modelare computațională și optimizare aplicate materialelor, componentelor și 

controlului (de exemplu, încărcare/descărcare) pentru depozitare 

• stocare de încălzire/răcire prin tehnologii chimice și termochimice (adsorbție, absorbție 

etc.) și integrarea acestora în clădiri sau procese industriale pentru diferite temperaturi 

• integrarea sistemelor de stocare a energiei în rețelele energetice multi-vectorale și în 

infrastructurile existente sau în procesele industriale pentru recuperarea energiei 

reziduale și simbioza industrială, inclusiv concepte pentru a permite controlul inteligent 

• tehnologii de stocare a energiei termice integrate în sisteme pentru aplicații industriale 

și de clădiri (adică stocarea energiei combinată cu conversia energiei solare și 

geotermale, la tehnologii de pompare a căldurii sau la generarea combinată de răcire, 

căldură și energie) 

• concepte inovatoare pentru stocarea/comprimarea hidrogenului (H2 ) combinate cu 

managementul și stocarea energiei termice 

Rezultate și impacturi așteptate 

Această provocare EIC Pathfinder își propune să ofere soluții care să optimizeze stocarea 

energiei europene și, astfel, să permită strategii și capabilități de răspuns la cerere care să 

găzduiască o penetrare mai mare a tehnologiilor regenerabile intermitente. Se pune accent în 

mod deosebit pe soluțiile propuse cu abordări multidisciplinare și trans-sectoriale, care caută 

inspirație, idei și cunoștințe într-o gamă largă de discipline. 
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3. Provocare EIC Pathfinder: Cardiogenomics 

 

Data publicării apelului 15 iunie 2022 

Data deschiderii apelului 15 iunie 2022 

Deadline 19 octombrie 2022 

 

Descriere 

Cardiogenomica are potențialul de a aborda lacunele existente în diagnosticul și tratamentul 

bolilor cardiovasculare (cardiovascular diseases - CVD), ceea ce ar permite un rezultat mai bun 

pentru pacient. Testarea genetică avansată, luând în considerare moștenirea complexă sau 

combinând testarea genetică, transcriptomica, proteomica și analiza metabolomică cu fenotipul 

clinic poate îmbunătăți gestionarea clinică a bolii cardiovasculare și poate identifica mai precis 

cine este expus riscului de evenimente cardiovasculare majore, cum ar fi insuficiența cardiacă 

sau moarte subită. Multe variante de gene asociate cu CVD sunt de semnificație necunoscută și, 

prin urmare, de utilitate clinică limitată. Capacitatea noastră de a sub-clasifica bolile CVD în 

funcție de mecanismul lor molecular de bază a fost îmbunătățită datorită abordărilor tehnologice, 

cum ar fi transcriptomica spațială sau unicelulară și altele. 

În trecut au existat fonduri considerabile destinate sprijinirii și îmbunătățirii calității vieții pacienților 

cu afecțiuni cardiace severe și alte boli cardiovasculare (de exemplu , dezvoltarea de 

implanturi/dispozitive bioelectronice). Pe de altă parte, a fost mult mai puțină finanțare publică 

alocată cercetării solicitante care vizează cauza reală a bolilor cardiovasculare majore și baza 

genetică complexă a acestora și, în consecință, s-au înregistrat progrese limitate în acest sens. 

Deși baza genetică complexă a unora dintre afecțiunile cardiovasculare moștenite, cum ar fi 

cardiomiopatiile, este larg acceptată, ea rămâne departe de a fi elucidată. În plus, variantele 

genetice deja identificate pot demonstra expresivitate variabilă (severitatea fenotipului clinic), 

provocând interpretarea clinică a variantelor identificate la un pacient și selecția instrumentului 

terapeutic. Pentru principalele boli comune, cum ar fi atacul de cord și fibrilația atrială, baza 

genetică este incomplet înțeleasă. 

Prin urmare, companiile strâng din ce în ce mai mult fonduri pentru a-și susține programele 

preclinice de CVD menite să dezvolte molecule cheie care pot perturba căile de semnalizare care 

reglează procesele cardiovasculare cheie, inclusiv ritmul, hipertrofia, contractilitatea și autofagia, 

etc., care pot duce la noi terapii pentru insuficiența cardiacă sau alte boli cardiovasculare. 



11 
 

Scopul general al acestei provocări este de a deschide calea pentru terapii noi pentru bolile 

cardiovasculare majore, inclusiv accident vascular cerebral hemoragic și ischemic, anevrism, 

cardiomiopatie și anumite tipuri de aritmii și alte afecțiuni, pentru care nu sunt disponibile 

tratamente eficiente în prezent. 

Dimensiunea de gen în conținutul cercetării ar trebui luată în considerare, acolo unde este 

relevant. A se vedea, de asemenea, raportul Gendered Innovation 25 . 

Obiective specifice 

Următoarele obiective specifice au fost identificate pentru această provocare: 

• să identifice variante de gene unice sau multiple cu semnificație biologică ridicată sau 

alte molecule cheie asociate cu bolile cardiovasculare, care ar permite stratificarea 

precisă a pacienților și să ghideze medicul în managementul clinic și monitorizarea 

acestor boli cardiovasculare 

• să identifice ținte noi pe baza acestor variante pentru indicații specifice CVD, care ar 

permite dezvoltarea de terapii eficiente pentru aceeași indicație 

• să caute soluții tehnologice noi care ar putea contribui la dezvoltarea și accelerarea 

terapiilor eficiente pentru afecțiunile majore de CVD pentru care nu sunt disponibile 

tratamente eficiente în prezent 

Rezultate și impacturi așteptate 

Următoarele efecte majore pot fi prevăzute pentru această provocare: 

• impactul asupra practicii cardiologiei: identificarea mutațiilor patogene sau a 

multiplelor variante care au efecte acționabile (prin perturbarea căilor biochimice 

normale asociate cu cauza și/sau progresia bolii), va avea un impact substanțial 

asupra practicii cardiologiei 

• accelerarea implementării îngrijirii personalizate în CVD: descifrarea patogenezei 

moleculare care stă la baza patologiei clinice a unei boli CVD, este cheia pentru 

implementarea îngrijirii personalizate. Efectuarea secvențierii ADN țintite pe pacient(i) 

cu CVD pentru a identifica mutațiile patogene caracterizate anterior este de așteptat 

să devină parte din rutina clinică zilnică în clinicile CVD. Testarea genetică direcționată 

este prevăzută pentru a servi unui triplu scop: 

 

5 Gendered Innovation 2, https://ec.europa.eu/info/news/gendered-innovations-2-2020-nov-24_en 
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 diagnostic precoce și mai precis; 

 să îndrume medicul să administreze tratamentul potrivit pentru pacientul 

potrivit ( tratament personalizat ); și 

 pentru a prezice mai precis evoluția clinică post-tratament (prognostic 

favorabil sau non-clinic). 

• colectarea cunoștințelor și a datelor necesare care ar permite aplicarea modelării bolii 

pentru CVD, inclusiv prin modele 3D în vitro, care să fie utilizate pentru screeningul 

medicamentelor/terapiilor pentru CVD. 

Condiții specifice 

Solicitanții trebuie să demonstreze în mod convingător că au acces la o mare bază de date 

genomice și/sau transcriptomice și/sau proteomice și/sau metabolomice de la pacienții cu BCV. 

 

4. Provocare EIC Pathfinder: Către asistență medicală continuă: tehnologii 

pentru a sprijini o schimbare radicală de la asistența medicală episodică la 

continuă 

 

Data publicării apelului 10 februarie 2022 

Data deschiderii apelului 15 iunie 2022 

Deadline 19 octombrie 2022 

 

Descriere 

Astăzi, asistența medicală episodică (declanșată de simptome) rămâne norma. În mare măsură, 

indivizilor li se încredințează responsabilitatea de a se automonitoriza și de a trimite cereri către 

sistemul de sănătate la identificarea simptomelor relevante. În ciuda numărului tot mai mare de 

programe de screening, diagnosticul unei mari majorități a tulburărilor, inclusiv a celor în care 

acțiunea precoce are un impact direct asupra morbidității sau supraviețuirii, se bazează încă 

foarte mult pe individ pentru a iniția procesul. Mai mult, o parte substanțială a pacienților 

ambulatori gestionează faza post-tratament, în special a afecțiunilor care nu pun viața în pericol, 

cu auto-monitorizare calitativă, căutând ajutor doar la dovezile percepute de recidivă a bolii. În 

esență, abordarea actuală a asistenței medicale este în mare parte reactivă. 
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În timp ce modelul episodic (reactiv) ar putea fi perceput ca avantajos din punct de vedere 

economic, bazându-se pe resursele de sănătate doar intermitent, în mod clar nu este optim. În 

autoevaluarea stării lor de sănătate în mod independent, indivizii ratează semnele timpurii ale 

bolii, uneori cu rezultate devastatoare. Spectrul larg de afecțiuni posibile și simptome asociate, în 

special pe măsură ce vârsta progresează, și rezistența ridicată a comportamentului de a solicita 

asistență medicală fără dovezi clare simptomatice, agravează problema. Adesea, faza 

prodromală avansează la faza simptomatică completă înainte ca diagnosticul să fie declanșat de 

către pacient. În plus, sarcina emoțională sub modelul episodic de asistență medicală în care 

indivizii sunt responsabili să evalueze severitatea și să ia decizii cu privire la când și cum să caute 

ajutor, nu ar trebui să fie subestimată. Perioadele de conștientizare sporită a sănătății, afecțiunile 

cronice, recuperările lente ale convalescentei etc. la populațiile adulte și pediatrice pot fi deosebit 

de extenuante din punct de vedere emoțional pentru pacienți și familii în cadrul modelului de 

îngrijire episodică. 

Tehnologia poate susține progresul atât de necesar către asistența medicală continuă și 

preventivă, în care indivizii sunt însoțiți continuu și discret de tehnologie și practicieni de 

monitorizare a sănătății, oferind în mod proactiv diagnostic, tratament sau urmărire în ritmul optim 

și cu protocolul optim dictat de dovezile clinice. Conform acestui model, ființele umane se vor 

baza în mare măsură pe tehnologia integrată perfect în viața lor, devenind beneficiari ai asistenței 

medicale proactive, cu perturbări minime și încărcătură cognitivă. Povara depistării timpurii a bolii 

va fi transferată către o tehnologie discretă. Acest lucru necesită o analiză atentă a tuturor 

problemelor etice potențiale care pot apărea, în special legate de prelucrarea datelor, deținerea 

datelor și inteligența artificială de încredere. Exemple de succes de astfel de tehnologii există 

deja. Dispozitivele de monitorizare continuă a glucozei (Continuous Glucose Monitoring - CGM) 

în formate de plasture pentru piele, de exemplu, oferă diabeticilor o detectare relativ discretă și 

neîntreruptă a nivelurilor inadecvate de glucoză, cu posibilitatea de îngrijire la distanță a 

diabetului. Mai mult, sunt disponibile senzori de mișcare a corpului (de exemplu, bazați pe 

accelerometru), monitoare de respirație și senzori de saturație în oxigen (SpO2), analize 

comportamentale activate de telefonul mobil , dispozitive de fitness și multe altele. 

Cu toate acestea, întregul potențial al modelului de asistență medicală continuă nu a fost pe 

deplin realizat deoarece pentru majoritatea afecțiunilor tehnologiile de diagnosticare nu există cu 

atributele cerute: discreție (încorporat în mediu, încorporat în corp, încorporat în obiect, integrat 

în casă etc. .), fiabilitate de grad clinic, accesibilitate, etc. De exemplu, biosenzori fără defecte pe 

piele, sub piele sau implantabili pentru utilizare pe termen lung, noi modalități de detectare a 
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compușilor organici volatili (COV), noi sisteme personale de imagistică, de exemplu, bazate pe 

THz sau optoacustice, monitorizarea continuă discretă a microbiomului intestinal etc., necesită 

încă o dezvoltare substanțială. 

Obiectivul acestei provocări EIC Pathfinder este de a dezvolta sisteme și tehnologii care pornesc 

de la TRL foarte scăzut pentru monitorizarea discretă a sănătății umane cu noi modalități continue 

și personale de imagistică și detecție, implementând evaluarea, procesarea și analiza continuă a 

datelor pentru a identifica semnele precoce ale bolii.  

Acest apel poate sprijini tehnologii inovatoare, de la nivelul senzorului până la nivelul sistemului 

pentru integrarea eficientă a datelor multimodale. 

Propunerile de proiecte pot viza monitorizarea unei familii de afecțiuni sau a unui amestec mai 

larg de factori de sănătate, folosind combinația optimă de date ale senzorilor cu un singur punct 

sau istoric multipunct și, dacă este cazul, înregistrări clinice, date genomice etc. pentru a obține 

performanțe maxime. 

Se recomandă implicarea părților interesate relevante (de exemplu, experți clinici și organizații de 

pacienți) încă de la început în propunerea de proiect. 

Ar trebui luată în considerare dimensiunea de gen în conținutul cercetării (Gendered Innovation 

2), acolo unde este relevant, precum și implicarea părților interesate relevante (de exemplu, 

practicieni clinici, organizații de pacienți etc.) încă de la început. 

Obiective specifice 

Propunerile depuse la această provocare EIC Pathfinder ar trebui să abordeze următoarele 

obiective specifice: 

 Dezvoltarea unei tehnologii noi (dispozitiv, instrument sau sistem complet) pentru 

asistență medicală proactivă discretă. Tehnologia vizată ar trebui să ofere monitorizarea 

stării de sănătate pe tot parcursul vieții și elemente de medicină predictivă cu metodologii 

bazate pe dovezile științifice existente; 

 Obiectivul final trebuie să fie o dovadă a conceptului și date preliminare care să sugereze 

siguranța și performanța adecvate, acordând în același timp atenție minimizării fals 

pozitive care ar putea împiedica utilizarea sa în lumea reală; 

 Tehnologia vizată ar trebui să justifice o soluție acceptabilă din punct de vedere clinic, 

care poate fi evaluată cu succes în cadrul metodologiilor comune de evaluare a 

tehnologiilor medicale (HTA); 
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 Calea către integrarea viitoare în fluxul de lucru european al asistenței medicale, în special 

în ceea ce privește interoperabilitatea cu infrastructurile existente, precum și adoptarea și 

respectarea de către populațiile adecvate de pacienți, ar trebui să fie plauzibilă. 

Rezultate și impacturi așteptate 

Impactul scontat ar trebui să fie stabilirea bazei pentru transformarea sistemului sanitar 

predominant episodic, declanșat de simptome, într-o asistență medicală continuă, în care indivizii 

sunt însoțiți continuu și discret de tehnologia și practicienii de monitorizare a sănătății, oferind în 

mod proactiv diagnostic și tratament. 

Condiții specifice 

Propunerile pentru această Provocare pot fi depuse de către solicitanți unici sau de către 

consorții, în funcție de activitățile care urmează să fie efectuate 

5. Provocare EIC Pathfinder: Stocarea datelor digitale bazate pe ADN 

În această provocare, proiectele explorează abordări scalabile și fiabile de mare debit pentru 

utilizarea ADN-ului ca mediu general de stocare a datelor. Soluțiile ar trebui astfel să abordeze 

operațiunile de citire/scriere/editare a datelor digitale în ADN sintetic, captând avantajele 

așteptate ale densității ridicate și stabilității și longevității acestei forme de stocare a datelor. 

Tehnicile propuse ar trebui să ofere progrese calitative în parametrii cheie, cum ar fi debitul, 

lungimea ADN-ului (cu mult peste câteva sute de mers), fiabilitatea (eficiența de cuplare), viteza 

și costul. Dincolo de aplicațiile obișnuite de stocare, există, de asemenea, posibilități de scenarii 

radical diferite pentru o astfel de tehnologie, de exemplu pentru procesarea datelor, detectarea in 

vivo sau amprentarea. 

 

6. Provocare EIC Pathfinder: Abordări alternative la procesarea, comunicarea și 

detectarea informațiilor cuantice 

 

Data publicării apelului 15 iunie 2022 

Data deschiderii apelului 15 iunie 2022 

Deadline 19 octombrie 2022 
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Descriere 

Quantum Flagship se concentrează în prezent pe tehnologiile cuantice mainstream, în 

implementarea qubitului, senzori și alte domenii. Cu toate acestea, există implementări/platforme 

alternative și, până acum, principii cuantice neexploatate (controlabile) care ar putea deveni 

elemente cheie în sistemele cuantice viitoare. Astfel de noi implementări și principii ar putea duce 

la inovații revoluționare și ar permite noilor jucători să ofere soluții unice pentru arhitectura și 

blocurile de construcție critice ale noilor sisteme cuantice. Aceasta ar putea reprezenta o 

oportunitate semnificativă pentru cercetătorii și companiile europene din acest domeniu 

competitiv. 

Scopul acestui apel este de a dezvolta abordări inovatoare pentru codificarea, manipularea sau 

stocarea informațiilor în obiecte cuantice sau pentru exploatarea fenomenelor cuantice pentru 

procesarea, comunicarea și detectarea informațiilor într-un mod care diferă de abordările 

principale care sunt urmărite în prezent în cercetarea cuantică. Propunerile ar trebui să identifice 

în mod clar limitele paradigmelor actuale de procesare a informațiilor cuantice pe care încearcă 

să le îmbunătățească și să propună metrici relevante pentru a urmări progresul și a demonstra 

succesul sau o paradigmă superioară în comparație cu abordările convenționale de procesare a 

informațiilor cuantice. 

Obiective specifice 

Propunerile în cadrul acestei provocări EIC Pathfinder: 

 Se așteaptă să contribuie la dezvoltarea componentelor de procesare a informațiilor, 

comunicații sau detecție, pentru aplicații terestre sau spațiale, prezentând avantaje 

similare abordărilor tehnologice cuantice principale, în ceea ce privește sensibilitatea, 

acuratețea, eficiența energetică etc. 

 Ar trebui să descrie modul în care ar fi controlat sistemul de procesare a informațiilor sau 

de comunicare propus și ar putea duce la dezvoltarea unui dispozitiv de prelucrare a 

informațiilor sau de comunicare folosind o abordare neclasică a teoriei informației 

 Ar trebui să arate cum ar fi dezvoltate principiile și arhitecturile de procesare a informației 

sau comunicații care să demonstreze un avantaj clar și cuantificabil în ceea ce privește 

abordările clasice și alternativele principale ale tehnologiei cuantice. Acest lucru ar trebui 

să fie aplicabil unei clase de probleme sau aplicații relevante 

 Ar trebui să arate cum ar fi stabilite bazele abordărilor noi de codificare, manipulare și 

stocare a informațiilor care ar putea duce la aplicații practice. Astfel de abordări noi și-ar 
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putea găsi rădăcinile în, de exemplu, noi faze ale materiei, sisteme fizice exotice, sisteme 

biologice sau alte abordări 

 Aar trebui să descrie modul în care va fi controlat, programat și măsurat sistemul de 

procesare a informațiilor sau de comunicare propus și ar trebui să abordeze aspectele 

relevante de interfață 

Rezultate și impacturi așteptate 

Această provocare EIC Pathfinder vizează următoarele: 

 Descoperiri tehnologice care formează baza pentru viitoarele tehnologii de prelucrare a 

informațiilor, comunicare și detectare pe sol și în spațiu 

 Colaborarea sinergetică cu platformele europene existente, infrastructurile și 

ecosistemele de inovare în tehnologia cuantică 

 Diversitatea crescută a platformelor de tehnologii de procesare a informațiilor care 

exploatează abordări non-clasice ale teoriei informației 

Activitatea trebuie să realizeze în mod clar dovada de principiu și să valideze baza științifică a 

tehnologiei inovatoare (TRL începând de la 2 și ajungând la 3-4). Se așteaptă ca propunerile să 

demonstreze colaborarea pentru a crea o masă critică de cooperare între cercetarea UE, industrie 

și alți actori relevanți în domeniul emergent al prelucrării informațiilor cuantice. Obiectivele 

generale sunt de a permite noilor jucători să ofere soluții unice ca elemente de bază pentru noile 

sisteme de procesare a informațiilor sau de comunicare și de a promova comunitățile 

interdisciplinare și ecosistemele de inovare care conduc acest lucru înainte. 

 

CUM SE APLICĂ 

Apelul se deschide la 15 iunie 2022. Termenul limită pentru depunerea propunerii este 19 

octombrie 2022, ora 17:00, ora locală a Bruxelles-ului.  

Trebuie să trimiteți propunerea dvs. prin intermediul portalului european Funding&Tenders6. 

Secțiunile 1 până la 3 din partea B a propunerii, corespunzătoare criteriilor de atribuire Excelență, 

Impact și Calitatea și Eficiența implementării, trebuie să conțină maximum 25 de pagini A4.  

 

6 Funding & Tenders, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  
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Coordonatorul propunerii de proiect va fi informat despre rezultatul evaluării la 5 luni de la data 

limită a apelului (indicativ), iar acordul de finanțare va fi semnat la 8 luni de la data limită a apelului 

(indicativ). 

 

FORMULARE DE PROIECT EIC PATHFINDER 

 

Template propunere EIC Pathfinder Open 2022  

(8 March 2022) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-eic-pathfinder-open_en.pdf    

Template propunere EIC Pathfinder Challenge  

Atenție! Formularul de propunere existent pentru EIC Pathfinder Challenge este publicat în 16 

June 2021. El se poate schimba, chiar dacă nu fundamental, pentru apelurile din 2022. Atașăm 

mai jos formularul din 2021, pentru informare. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-eic-pathfinder-challenges_en.pdf  
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