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Introducere 

 

EIC Transition finanțează activități de inovare care depășesc dovezile experimentale de principiu 
în laborator pentru a sprijini: 

 maturizarea și validarea noii tehnologii în laborator și în medii relevante de aplicare 
 dezvoltarea unui caz de afaceri și a unui model (de afaceri) în vederea comercializării 

viitoare a inovației 

Proiectele EIC Transition ar trebui să abordeze atât dezvoltarea tehnologiei, cât și a 
pieței/afacerii, incluzând eventual procese de învățare iterativă bazate pe feedback-ul timpuriu al 
clienților sau utilizatorilor. 

Rezultatele așteptate ale unui proiect de tranziție EIC sunt: 

 tehnologie care se dovedește a fi eficientă pentru aplicarea prevăzută (TRL 5/6 ) și 
 un model de afaceri, validarea sa inițială și un plan de afaceri pentru dezvoltarea sa pe 

piață. 

Sunt disponibile granturi de până la 2,5 milioane EUR pentru validarea și demonstrarea 
tehnologiei în mediul relevant pentru aplicații și dezvoltarea pregătirii pentru piață. 

 

Ca o noutate în noul program de lucru EIC 2022 , solicitanții atât pentru Transition Open, cât și 
pentru Transition Challenges vor avea posibilitatea de a-și depune propunerile în două termene 
limită: 

 Primul cut-off: 4 mai 2022 
 Al 2-lea cut-off: 28 septembrie 2022 

 

EIC Transition Open 

EIC Transition Open este o schemă de finanțare deschisă pentru proiecte în orice domeniu al 
științei sau tehnologiei, precum și finanțare bazată pe provocări în domenii strategice specifice. 

Majoritatea finanțării vor fi acordate prin apeluri deschise fără priorități tematice predefinite. 

EIC Transition Open este conceput pentru a permite suport pentru orice tehnologii și inovații care 
traversează diferite domenii științifice, tehnologice, sectoriale și de aplicație sau reprezintă 
combinații noi. 
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EIC Transition Challenges 

1. Dispozitive digitale verzi pentru viitor 

Propunerile depuse în cadrul acestei provocări ar trebui să se concentreze pe dispozitive digitale 
noi și/sau arhitecturi care vizează rezolvarea problemelor legate de eficiența energetică, utilizarea 
materiilor prime necritice și netoxice. Propunerile ar trebui să asigure o abordare circulară și/sau 
un grad ridicat de reciclabilitate, menținând sau chiar îmbunătățind performanța și miniaturizarea. 

2. Integrarea proceselor și sistemelor de tehnologii de energie curată 

Aceste propuneri ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea tehnologiilor de sisteme energetice, 
integrarea unei combinații de cel puțin o tehnologie rezultată dintr-un proiect eligibil într-un sistem 
sau proces complex care cuprinde elementele de producere sau conversie a energiei, stocare, 
inclusiv combustibili regenerabili și/sau utilizare finală. 

3. Terapii și diagnosticare pe bază de ARN pentru boli genetice complexe sau rare 

Proiectele depuse în cadrul acestei provocări ar trebui să vizeze tehnologiile bazate pe ARN care 
să permită metode de livrare sigure și eficiente pentru diagnosticarea și terapiile precise ale bolilor 
genetice complexe sau rare. 

 

Cine poate aplica?  

 candidați unici (IMM-uri, spin-off, start-up-uri, organizații de cercetare , universități)  

sau  

 mici consorții (maximum 5 parteneri) 

Aplicațiile sunt limitate la rezultatele generate de următoarele proiecte eligibile: 

 Proiecte EIC Pathfinder (inclusiv proiecte finanțate în cadrul pilot EIC Pathfinder, Horizon 
2020 FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships 

 ERANET în cadrul programului FET (inclusiv ChistERA , quantERA și FLAG-ERA) 
 Proof of Concept ale Consiliului European de Cercetare ( ERC) . 

 

Solicitanții vor trebui să demonstreze că sunt proprietarul sau deținătorul drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI ) sau că au drepturile necesare pentru a comercializa rezultatele unuia dintre 
aceste proiecte eligibile. 

 

Beneficii și avantaje EIC Transition 

EIC Transition finanțează activități de inovare care depășesc dovezile experimentale de principiu 
în laborator. Sprijină atât maturizarea și validarea tehnologiei noi de la laborator până la mediile 
relevante de aplicație (prin utilizarea prototipurilor, formulării, modelelor, testării de către utilizatori 
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sau a altor teste de validare), precum și explorările și dezvoltarea unui caz de afaceri durabil și a 
unui model spre comercializare. 

Activitățile propuse trebuie să includă dezvoltarea ulterioară a tehnologiei pe baza rezultatelor 
obținute într-un proiect anterior și să urmeze metodologii centrate pe utilizator pentru a crește 
șansele de succes viitor al inovației pe piață. Proiectele EIC Transition ar trebui să abordeze, într-
un mod echilibrat, atât dezvoltarea tehnologiei, cât și a pieței/afacerilor, incluzând eventual 
procese de învățare iterativă bazate pe feedback-ul timpuriu al clienților sau utilizatorilor. Aceste 
activități ar trebui să includă, în funcție de nivelul de maturitate al tehnologiei, o combinație 
adecvată de activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și validare pentru a crește maturitatea 
tehnologiei dincolo de dovada de principiu pentru demonstratorii viabili ai tehnologiei în domeniul 
de aplicare vizat (adică până la nivelul de pregătire tehnologică TRL 5 până la 6). Activitățile 
trebuie să abordeze în toate cazurile pregătirea pieței pentru comercializare și implementare 
(cercetare de piață, caz de afaceri, perspective de creștere, protecția proprietății intelectuale, 
analiza concurenților etc.) și, eventual, aspecte de reglementare, certificare și standardizare 
(dacă este relevant), care vizează obținerea atât tehnologia, cât și ideea de afaceri gata de 
investiții . 

EIC Transition își propune să maturizeze atât tehnologia, cât și ideea de afaceri, crescând astfel 
tehnologia și gradul de pregătire pentru piață.  

Rezultatele așteptate ale unui proiect EIC Transition sunt: 

a) o tehnologie care s-a demonstrat a fi eficientă pentru aplicarea intenționată  

și  

b) un model de afaceri, validarea sa inițială și un plan de afaceri pentru dezvoltarea sa pe piață.  

De asemenea, este de așteptat ca proprietatea intelectuală generată de proiect să fie protejată 
oficial într-un mod adecvat (vezi „Dispoziții suplimentare privind proprietatea intelectuală pentru 
EIC Pathfinder și EIC Transition”). 

EIC Transition poate sprijini o serie de căi diferite dincolo de cercetarea fundamentală, de la 
dezvoltarea tehnologiei și proiectarea produsului până la modelarea afacerii și strategia de 
comercializare pentru a ajunge pe piață. Câteva exemple ilustrative neexhaustive ar putea fi 
următoarele căi: 

 Un proiect de colaborare concentrat pentru dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
strategice și de mare impact către aplicații specifice, îmbunătățind și pregătirea pieței. 
Este posibil ca această cale să necesite o colaborare între mai mulți solicitanți (abordare 
„multibeneficiar”), inclusiv IMM-uri, agenți de cercetare și potențiali utilizatori/ clienți;  

 Un IMM individual (inclusiv start-up-uri, spin-off) identifică o oportunitate de piață de a 
aplica rezultatele unui proiect EIC Pathfinder sau ERC Proof of Concept către o anumită 
aplicație de piață. Este posibil ca această cale să necesite sau să conducă la un acord de 
licențiere cu IMM-ul și ar putea implica, de asemenea, o colaborare între proprietarul 
(proprietarii) de rezultat al EIC Pathfinder/ ERC Proof of Concept și IMM-ul interesat;  
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 O echipă de cercetători antreprenori din cadrul unei organizații de cercetare sau 
tehnologie care doresc să transforme rezultatele unui proiect selectat într-un produs viabil 
prin căutarea unui model de afaceri adecvat sau prin crearea unei companii start-up sau 
spin-off și care poate implica colaborarea cu gazda organizare de cercetare sau 
tehnologie. În unele cazuri, rezultatele pot fi deja relativ apropiate de piață sau pregătite 
pentru investiții (de exemplu , de multe ori cu TRL-uri mai mari) și, prin urmare, în mod 
normal, nu ar avea nevoie de o dezvoltare tehnologică suplimentară semnificativă și, prin 
urmare, necesită sume mai mici de finanțare. 

La sfârșitul proiectului EIC Transition, ar trebui să fiți pregătit pentru următoarea etapă, care poate 
fi să aplicați pentru EIC Accelerator (dacă sunteți un IMM, inclusiv start-up-uri sau spin-off), pentru 
a căuta alți investitori sau surse de finanțare, pentru a încheia acorduri de licență sau de 
colaborare cu terți sau alte căi de implementare pe piață. În cazul în care proiectul dumneavoastră 
nu este condus de un IMM sau de un partener comercial, formarea și divizarea unei noi companii 
pot fi incluse ca parte a activităților. Veți fi de așteptat să descrieți calea și calea către piață în 
propunerea dvs. și să specificați reperele și KPI-urile în timpul implementării proiectului dvs. 
pentru a evalua progresul către piață.  

 

Cum puteți decide dacă EIC Transition este pentru dvs.? 

 Ați identificat rezultatele proiectelor Pathfinder, FET sau ERC Proof of Concept care ar 
putea sta la baza inovațiilor inovatoare și a noilor afaceri? 

 Este această tehnologie nouă pregătită pentru următorii pași către maturizarea și 
validarea ei în anumite aplicații specifice? 

 Aveți în vedere să construiți o echipă motivată și diversificată de antreprenori-lider pentru 
a dezvolta ideea și a crește gradul de pregătire pentru piață? 

Înainte de a lua decizia de a aplica, priviți cu atenție criteriile și obiectivele din Programul de lucru 
EIC și evaluați dacă proiectul dvs. este în conformitate cu acestea. 

 

Cum se poate aplica la EIC Transition? 

Propunerea dvs. trebuie să se bazeze pe rezultatele (dovada de principiu demonstrată) obținute 
în cadrul unui proiect eligibil. În 2022, EIC Transition este limitat la propuneri bazate pe rezultatele 
generate de următoarele proiecte eligibile: 

 Proiecte EIC Pathfinder (inclusiv proiecte finanțate în cadrul pilot EIC Pathfinder, Horizon 
2020 FET-Open, FET-Proactive) și apeluri emblematice FET (inclusiv apeluri ERANET în 
cadrul Programului de lucru FET ) 

 Proiectele Proof of Concept ale Consiliului European de Cercetare 
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Dacă aplicați pe baza unui proiect eligibil pentru care grantul este încă activ, puteți aplica dacă 
proiectul a fost activ de cel puțin 12 luni (adică data de începere a grantului este cu mai mult de 
12 luni înainte de data de întreruperea apelului de tranziție EIC selectată). 

Dacă aplicați pe baza unui proiect eligibil care a fost deja finalizat, puteți aplica în termen de 24 
de luni de la finalizarea proiectului (adică data de încheiere a grantului pentru proiectul eligibil 
este mai mică de 24 de luni de la data de finalizare a proiectului). 

Nu trebuie să fiți participant, investigator principal sau proprietar de rezultate ale proiectelor 
anterioare; dimpotrivă, noii participanți sunt bineveniți și încurajați să aplice.  

In orice caz: 

 Dacă ați făcut parte din proiectul EIC Pathfinder, FET sau ERC Proof of Concept, ale cărui 
rezultate sunt dezvoltate în continuare în propunerea de tranziție EIC, trebuie să confirmați 
în propunerea dumneavoastră că sunteți proprietarul sau deținătorul drepturilor de 
proprietate intelectuală (IPR) sau că aveți drepturile necesare pentru a comercializa 
rezultatele proiectului;  

 Dacă nu ați făcut parte din proiectul EIC Pathfinder, FET sau ERC Proof of Concept 
asociat, ale cărui rezultate sunt dezvoltate în continuare în propunerea de tranziție EIC, 
trebuie să includeți în propunerea dvs. o scrisoare de angajament din partea proprietarului 
relevant al rezultatului, care confirmă angajamentul proprietarului rezultatului cercetării 
proiectului legat de a negocia cu dvs. acces echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu la 
astfel de rezultate, inclusiv IPR, în scopul exploatării comerciale viitoare. 

Puteți aplica pentru tranziția EIC fie ca: 

 O entitate juridică unică stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată 
(„monobeneficiar”) dacă sunteți un IMM sau o organizație de cercetare (universitare, 
organizație de cercetare sau tehnologie , inclusiv echipe, investigatori principali individuali 
și inventatori în astfel de instituții); care intenţionează să formeze o companie spinout). 
Companiile mai mari (adică care nu se califică ca IMM-uri) nu sunt eligibile să aplice ca o 
singură entitate juridică; sau 

 Un mic consorțiu format din două entități juridice independente din două state membre 
sau țări asociate diferite sau 

 Un consorțiu format din minimum trei și maximum cinci entități juridice independente 
(„multibeneficiar”) care respectă reguli standard, adică trebuie să includă cel puțin o 
entitate juridică stabilită într-un stat membru și cel puțin alte două entități juridice 
independente, fiecare stabilită în state membre diferite sau țări asociate. 

Consorțiile formate din mai mult de 5 parteneri vor fi considerate neeligibile. 

Consorțiile pot include, de exemplu, universități, organizații de cercetare, IMM-uri sau companii 
mai mari, organizații de utilizatori/clienți sau potențiali utilizatori finali (de exemplu, spitale, utilități, 
industrie, organisme de reglementare și standardizare, autorități publice). 
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Ce sprijin veți primi dacă propunerea dvs. este finanțată? 

Bugetul total indicativ pentru EIC Transition 2022 este de 131,36 milioane Euro, din care 40,5 
milioane Euro vor fi finanțate prin Next Generation EU, deoarece acest apel contribuie la 
obiectivele de reconstrucție a unei Europe mai ecologice, mai digitale și mai rezistente. 70,86 
milioane Euro din bugetul indicativ total vor fi alocate pentru Transition Open și 60,5 milioane 
Euro pentru Transition Challenges. 

Dacă aveți succes, veți primi un grant pentru o Acțiune de cercetare și inovare pentru a acoperi 
costurile eligibile, necesare pentru implementarea proiectului dumneavoastră. Pentru această 
cerere, EIC ia în considerare propunerile cu o contribuție a UE solicitată între 0,5 milioane Euro 
și 2,5 milioane Euro și cu o durată între 1 și 3 ani, după caz. Cu toate acestea, în cazuri 
excepționale, acest lucru nu vă împiedică să solicitați sume mai mari, dacă sunt foarte bine 
motivate și explicate. Rata de finanțare a acestui grant va fi de 100% din costurile eligibile. 

Proiectele finanțate prin EIC Transition sunt eligibile: 

 să primească granturi suplimentare Booster cu sume fixe de până la 50 000 Euro pentru 
a desfășura activități de portofoliu;  

 să depună o propunere de accelerare EIC prin intermediul sistemului Fast Track. 

 

Procesul de depunere EIC Transition 2022 

Datele limită pentru 2022 sunt: 

 4 mai 2022 la ora 17:00 ora locală Bruxelles;  
 28 septembrie 2022 la ora 17:00, ora locală Bruxelles. 

Este de așteptat ca în cursul anului 2022 pregătirea și depunerea propunerilor de tranziție EIC să 
fie mutate pe platforma IT bazată pe inteligență artificială EIC, deja utilizată pentru EIC 
Accelerator. Până atunci, trebuie să depuneți propunerea dvs. prin intermediul portalului Funding 
and Tenders din UE înainte de deadline. 

Secțiunile 1 până la 3 din partea B a propunerii dumneavoastră trebuie să conțină maximum 20 
de pagini A4. 

Propunerea dumneavoastră va fi evaluată mai întâi de experți evaluatori EIC. Veți fi informat cu 
privire la rezultatul acestei evaluări, inclusiv feedback cu privire la propunerea dvs., în termen de 
nouă săptămâni de la deadline. Dacă propunerea dumneavoastră trece cu succes de această 
primă fază de evaluare (a se vedea detaliile de mai jos), veți fi invitat la un interviu față în față, 
care va fi organizat la aproximativ 13 săptămâni de la deadline. La interviu veți fi evaluat de un 
juriu format din maximum 6 membri EIC. Veți fi informat despre rezultatul interviului în termen de 
4 săptămâni de la începerea interviurilor. 

Dacă aveți succes, acordul dumneavoastră de grant va fi semnat în termen de 6 luni de la data 
limită a apelului (indicativ). 
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Cum decide EIC dacă propunerea dumneavoastră va fi finanțată? 

Într-un prim pas, cel puțin trei experți evaluatori EIC vor evalua și nota propunerea dumneavoastră 
în funcție de fiecare criteriu de evaluare („Excellence”). Punctajul general pentru fiecare criteriu 
de evaluare va fi media punctajelor corespunzătoare atribuite de către evaluatorii individuali. 
Scorul total al propunerii dvs. va fi suma punctajelor generale de la cele trei criterii de evaluare. 

Începând cu propunerea cu cel mai mare punctaj și în ordine descrescătoare, propunerile cel mai 
bine clasate (cu cel mai mare punctaj) care solicită un sprijin financiar agregat egal cu aproximativ 
dublul bugetului disponibil, vor fi invitate la pasul următor. Dacă în acest grup de propuneri: 

 cel puțin 30% dintre cereri sunt depuse de IMM-uri sau consorții conduse de femei, doar 
aplicațiile din acel grup vor fi invitate la interviuri față în față;  

 mai puțin de 30% din cereri sunt depuse de IMM-uri sau consorții conduse de femei, grupul 
va fi extins la aplicațiile ulterioare cel mai bine clasate (începând cu cel mai mare punctaj 
în ordine descrescătoare, secvențială și cel puțin punctaj egal conform criteriului de 
excelență) trimise de IMM-uri sau consorții conduse de femei până la atingerea, dacă este 
posibil, la o componență a fondului de cel puțin 30% din cererile depuse de IMM-uri sau 
consorții conduse de femei. Toți acești solicitanți invitați la interviu trebuie să fi îndeplinit 
toate pragurile criteriilor de evaluare din evaluarea la distanță. 

Dacă propunerea dvs. are un punctaj sub pragul în oricare dintre cele trei criterii în timpul evaluării 
de la distanță, vi se va permite să retrimiteți o propunere îmbunătățită o dată în următoarele 12 
luni. În cazul în care propunerea este calificată sub pragul în două sau mai multe criterii de 
evaluare, nu este permisă nicio retrimitere în următoarele 12 luni. 

Al doilea pas este un interviu față în față cu un juriu EIC. La interviu propunerea dumneavoastră 
poate fi reprezentată de maximum cinci persoane. Doar persoanele menționate în propunere și 
implicate în implementarea viitoare a proiectului pot reprezenta propunerea de proiect la interviu. 

Juriul va fi compus din maximum șase membri, care poate include un manager de program EIC 
cu experiență în zona dumneavoastră sau care gestionează unul dintre portofoliile EIC la care ar 
putea fi alocat proiectul dumneavoastră. În timpul interviului, ar trebui să prezentați în mod 
convingător propunerea dvs. juriului, care vă va adresa întrebări menite să clarifice diferite 
aspecte ale propunerii dvs. în conformitate cu criteriile de atribuire (în special cele privind calitatea 
echipei și reperele). Juriul vă va recomanda sau nu propunerea de finanțare („GO” sau „NO GO”) 
și nu va oferi o evaluare separată în raport cu criteriile. 

Bugetul va fi alocat aproximativ în mod egal între datele limită pentru trimiterea propunerilor. În 
cazul în care suma alocată solicitanților „GO” este mai mică decât bugetul disponibil pentru acea 
limită sau un buget suplimentar devine disponibil ca urmare a acordării granturilor EIC, atunci 
bugetul disponibil rămas va fi alocat datelor limită (cut-off) ulterioare. În cazul în care suma alocată 
solicitanților „GO” depășește bugetul disponibil, atunci unui număr de solicitanți (corespunzător 
bugetului indisponibil) li se va acorda finanțare folosind bugetul disponibil al datei limită (cut-off) 
ulterioare. Acest lucru se va face în limita a 20% din bugetul de cut-off ulterior pentru a se asigura 
că bugetul ulterior nu este epuizat excesiv.  
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Propunerile vor fi evaluate conform următoarelor criterii de evaluare (Tabelul 1). Pentru interviurile 
față în față, juriul poate adresa întrebări referitoare la oricare dintre criteriile de evaluare. 

 

Tabelul 1. Criterii de evaluare pentru EIC Open și Transition Challenges 

Excelență  

(Prag: 4/5) 

Impact  

(Prag: 4/5) 

Calitatea și eficiența 
implementării  

(Prag 3/5) 

Revoluție tehnologică: 
Tehnologia are un grad ridicat 
de noutate în comparație cu alte 
tehnologii disponibile sau în 
dezvoltare? Indică tehnologia 
potențialul de aplicare nouă? 

 

Credibilitatea impacturilor: În ce 
măsură rezultatele așteptate și 
impacturile descrise sunt 
credibile și realiste în cadrul 
proiectului și dincolo de acesta? 

DOAR pentru provocările de 
tranziție EIC: În ce măsură 
cererea propusă are potențialul 
de a avea un impact asupra 
obiectivelor specifice stabilite în 
Provocare? 

Calitatea și motivația echipei: în 
ce măsură solicitantul 
(solicitanții) aduc expertiza, 
capacitățile și motivația de înaltă 
calitate necesare pentru a se 
îndrepta decisiv către inovare, 
pentru a crea o valoare 
comercială unică din tehnologia 
emergentă și pentru a dezvolta 
o afacere atractivă și o 
propunere de investiții ? 

Obiective: Cât de credibile și de 
fezabile sunt obiectivele (și KPI-
urile) pentru dezvoltarea 
tehnologică planificată? Cât de 
credibile și de fezabile sunt 
obiectivele (și KPI-urile) pentru 
procesul planificat de dezvoltare 
a afacerii? 

 

Beneficii economice și/sau 
societale: În ce măsură inovația 
propusă creează o cerere 
substanțială și noi piețe 
europene sau globale? În ce 
măsură se așteaptă ca inovația 
propusă să genereze alte 
impacturi pozitive (ocuparea 
forței de muncă, societății, de 
mediu, științifice etc.)? 

 

Etape și plan de lucru: Sunt 
jalonele definite în mod adecvat 
și clar (măsurabile, 
cronometrate etc.) pentru a 
urmări progresul de-a lungul căii 
către obiective? Cât de coerente 
și eficiente sunt planul de lucru 
(pachete de lucru, sarcini, 
livrabile, calendar etc.), 
metodele de inovare și metodele 
de atenuare a riscurilor, pentru a 
atinge reperele și pentru a 
atinge obiectivele proiectului? 

Metodologie: Este metodologia 
propusă adecvată și solidă, 
inclusiv luarea în considerare a 
dimensiunii de gen în aplicația 
avută în vedere? În ce măsură 
vor fi implicați potențialii 
utilizatori, clienți sau alte părți 
interesate pentru a testa cererea 
potențială și acceptabilitatea? 
Este tehnologia dezvoltată într-
un mod sigur, sigur și de 
încredere?  

Pregătirea investițiilor: În ce 
măsură măsurile propuse 
contribuie la pregătirea 
rezultatelor proiectului pentru 
investiții (inclusiv prin protecția 
proprietății, parteneriat sau 
validarea pieței)? 

 

Alocarea resurselor: Cât de 
adecvată și de eficientă este 
alocarea resurselor (luni 
persoane și echipamente) 
sarcinilor și partenerilor? 

 

 

Veți primi ca feedback al evaluării un Raport Rezumat al Evaluării de la primul pas de evaluare. 
Dacă ați fost invitat la un interviu, veți primi și feedback din partea juriului. 
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Dacă depuneți propunerea dvs. ca IMM individual și îndeplinește toate pragurile criteriilor de 
evaluare la prima etapă, dar nu este selectată pentru finanțare (inclusiv dintr-o recomandare „NO-
GO” din partea juriului), i se poate acorda un Sigiliu de Excelență (Seal of Excellence). 

Dacă propunerii dumneavoastră i se acordă un Sigiliu de excelență, vi se va cere, de asemenea, 
să acceptați să vă împărtășiți datele relevante cu organismele de finanțare alternative din statul 
dumneavoastră membru sau țara asociată, ca o condiție prealabilă pentru o astfel de atribuire. În 
mod excepțional, juriile EIC pot recomanda ca propunerea dumneavoastră să nu primească un 
Sigiliu de Excelență dacă constată deficiențe în propunerea dumneavoastră care nu au fost 
identificate de experții evaluatori. În astfel de cazuri, veți primi feedback pentru a justifica această 
recomandare. 

 

EIC Transition Open 

Acest instrument nu are priorități tematice predefinite și este deschis propunerilor din orice 
domeniu al științei și tehnologiei. 

Pentru orice domeniu ales, proiectele EIC Transition ar trebui să abordeze, într-un mod echilibrat, 
atât dezvoltarea tehnologiei, cât și a pieței/afacerii, incluzând eventual procese de învățare 
iterativă bazate pe feedbackul timpuriu al clienților sau utilizatorilor. Aceste activități ar trebui să 
includă, în funcție de nivelul de maturitate al tehnologiei, o combinație adecvată de activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și validare pentru a crește maturitatea tehnologiei dincolo de 
dovada de principiu pentru demonstratorii viabili ai tehnologiei în domeniul de aplicare vizat ( 
adică până la nivelul de pregătire tehnologică TRL 5 sau 6). Activitățile trebuie, în toate cazurile, 
să abordeze gradul de pregătire a pieței pentru comercializare și implementare (cercetare de 
piață, caz de afaceri, perspective de creștere, protecția proprietății intelectuale, analiza 
concurenței etc.) și alte aspecte relevante ale reglementării, certificării și standardizării, având ca 
scop obținerea atât a tehnologiei cât și ideea de afaceri pentru investiții. 

Rezultatele așteptate ale proiectului dvs. de tranziție EIC sunt  

a) o tehnologie care s-a demonstrat a fi eficientă pentru aplicarea intenționată  

și  

b) un model de afaceri, validarea sa inițială și un plan de afaceri pentru dezvoltarea sa pe piață. 

 

EIC Transition Challenges 

Bugetul total indicativ pentru acest apel este de 60,5 milioane Euro, din care aproximativ jumătate 
este rezervată pentru provocarea „Dispozitive digitale verzi pentru viitor”, iar bugetul rămas este 
împărțit în mod egal între celelalte două provocări. 
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1. EIC Transition Challenge: Dispozitive digitale ecologice pentru viitor 

Introducere și domeniul de aplicare 

Dispozitivele și tehnologiile digitale în sens mai larg sunt o parte esențială a vieții noastre 
moderne. De fapt, nu putem vorbi despre o economie modernă fără dispozitive digitale. 
Dispozitivele și tehnologiile digitale sunt o chestiune de competitivitate a Europei, iar competiția 
pentru cele mai eficiente și avansate dispozitive este o cursă de leadership tehnologic și 
industrial. 

Cu toate acestea, tehnologiile digitale actuale ating treptat limitele de performanță și miniaturizare 
în timp ce consumă cantități din ce în ce mai mari de energie. De exemplu, inteligența artificială 
(AI), învățarea automată (ML) și cantitățile din ce în ce mai mari de date pun din ce în ce mai 
multă presiune asupra paradigmelor actuale de calcul și provoacă un consum de energie din ce 
în ce mai mare. 

Europa este lider global în eficiența energetică, iar aceasta va fi o cerință cheie pentru 
dispozitivele digitale de următoarea generație. Îmbunătățirile vor afecta întregul spectru de 
tehnologii și aplicații TIC, de la centrele de date de înaltă performanță până la dispozitivele de 
calcul mici utilizate în aplicațiile mobile și peisajul larg TIC al componentelor, sistemelor și 
subsistemelor. 

La sfârșitul vieții, dispozitivele digitale generează și o amprentă ecologică din ce în ce mai mare 
în ceea ce privește deșeurile electronice, metale rare și/sau grele care ridică probleme de 
dependență economică și sunt dificil sau imposibil de reciclat. Legislația europeană actuală 
stabilește deja obiective ambițioase pentru reciclarea deșeurilor electronice, iar acest nivel de 
ambiție este de așteptat să crească. Dispozitivele digitale ecologice și eficiente de următoarea 
generație concepute și produse în Europa trebuie să regândească întregul concept și să 
abordeze acest aspect important prin proiectare. Aceasta reprezintă o oportunitate de afaceri 
pentru start-up-uri și IMM-uri care desfășoară tehnologii inovatoare perturbatoare în competiția 
sau colaborarea lor cu jucătorii mai consacrați. 

Dispozitivele și arhitecturile digitale verzi și eficiente de următoarea generație evoluează din 
abordările existente, dar și din maturizarea tehnologiilor emergente precum neuromorfe, 
spintronice, calcule optice, sisteme nano/micro electromecanice (NEM/MEM), calcul celular și 
bacterian etc., și ar putea include dispozitive, arhitecturi, sisteme, subsisteme și componente, 
inclusiv comportamentul inteligent al sistemelor. Acestea urmăresc să îmbunătățească sau să 
rezolve radical una sau mai multe dintre următoarele probleme cheie: eficiența energetică, 
utilizarea de materii prime necritice și netoxice, asigurarea abordărilor circulare și/sau a unui grad 
ridicat de reciclabilitate, menținând sau chiar îmbunătățind performanța. si miniaturizare. 

Obiective specifice 

Propunerile depuse la această provocare de tranziție EIC ar trebui să se concentreze pe 
demonstrarea de noi dispozitive digitale și/sau arhitecturi care au un avantaj clar și cuantificabil 
în ceea ce privește una sau mai multe dintre problemele cheie menționate mai sus, în comparație 
cu alternativele existente pentru o clasă de probleme sau aplicații relevante. 
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Propunerile ar trebui să-și concentreze activitatea pe valorificarea unui proces fizic, chimic sau 
biologic care nu a fost explorat anterior sau ar trebui să revizuiască dispozitivele existente în timp 
ce le operează în moduri sau regimuri noi, care să conducă la o abordare nouă, cu avantaje 
cuantificabile și demonstrabile. 

Solicitanții ar trebui, de asemenea, să identifice care sunt limitele paradigmelor actuale pe care 
încearcă să le îmbunătățească și să propună metrici sau KPI relevante pentru a urmări progresul 
și a demonstra succesul sau o paradigmă superioară în comparație cu stadiul actual al tehnicii. 

Propunerile ar trebui să descrie modul în care noul dispozitiv, arhitectura, sistemul sau 
subsistemul propus este controlat și programat (dacă este cazul) și să abordeze aspectele 
relevante ale interfeței de intrare/ieșire (I/O). 

Rezultate și impact așteptate 

Pe termen mediu, rezultatul așteptat este apariția comercială a unei noi clase de dispozitive 
digitale verzi care îmbunătățesc sau rezolvă radical una sau mai multe dintre problemele 
menționate (adică, eficiența energetică, utilizarea de materii prime non-critice, netoxice, 
asigurarea circulară, abordări și/sau un grad ridicat de reciclabilitate), menținând sau chiar 
îmbunătățind performanța și miniaturizarea. Scopul este să abordăm cât mai multe dintre ele 
posibil, în mod ideal pe toate. Un model de afaceri, validarea sa inițială și un plan de afaceri sunt, 
de asemenea, rezultatele așteptate ale proiectului. 

Se așteaptă ca proiectele să contribuie la cel puțin unul dintre următoarele efecte (impact): 

 dispozitive noi de procesare și stocare a informațiilor și/sau arhitecturi bazate pe noi 
paradigme care prezintă o scădere semnificativă a consumului de energie, îmbunătățind 
în același timp viteza/performanța și miniaturizarea. 

 componente hardware disruptive (de exemplu, tehnologii de memorie, dispozitive logice 
etc.) cu progrese semnificative către integrarea la scară wafer a calculatoarelor, blocuri 
de construcție și oferă soluții compatibile cu industrie pentru tehnologii de memorie, 
imagistică, comunicații sau de calcul. 

 proiecte noi de sisteme complete la scară largă, care includ dispozitive de procesare și 
stocare a informațiilor de generația următoare, cu accent pe compatibilitate, integrarea 
diferitelor materiale și tehnologii, inclusiv metal-oxid-semiconductor complementar 
(CMOS). 

 

La sfârșitul proiectului, ar trebui să existe un dispozitiv prototip matur validat sau demonstrat în 
mediul relevant (TRL 5/6) și să demonstreze avantajul propus în aplicații specializate, de nișă sau 
într-un dispozitiv de uz general care poate debloca întregul potențial al domeniului și generează 
un impact ridicat în ceea ce privește profiturile economice (de exemplu companii inovatoare 
create, cota de piață crescută, avantaj competitiv) și beneficii societale (de exemplu, consum 
redus de energie, impact redus asupra mediului, reciclabilitate îmbunătățită). 
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Condiții specifice 

Pentru a valorificarea și implementarea cunoștințelor UE în domeniul tehnologiei profunde (deep-
tech), precum și respectarea activităților obiectivelor de politică ale UE prevăzute în această 
provocare EIC, proiectul va urmări să aibă impact asupra durabilității, folosind materii prime 
necritice și netoxice și asigurarea abordărilor circulare și/sau a unui grad ridicat de reciclabilitate 
pe toată durata de viață. 

Dacă la finalul evaluării bugetul combinat al propunerilor „GO” depășește bugetul alocat, se vor 
aplica considerentele de portofoliu. Pentru această provocare specifică, portofoliul va fi considerat 
un portofoliu echilibrat de proiecte în ceea ce privește tehnologiile și/sau tipul de dispozitiv. 

 

2. EIC Transition Challenge: Procese și integrarea sistemelor de tehnologii de 
energie curată 

Introducere și domeniul de aplicare 

Recuperarea, conversia și stocarea energiei sunt componente esențiale ale eforturilor 
tehnologice de a atinge obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030 și obiectivele „Fit for 55”. 

Combustibilii regenerabili și tehnologiile de energie curată sunt părți integrante ale acestor eforturi 
și pot oferi contribuții semnificative la diversificarea aprovizionării cu combustibili, sporind în 
același timp durabilitatea producției, conversiei, stocării și utilizării finale a energiei. 

Aceste tehnologii/componente de sistem au primit sprijin vast de cercetare și dezvoltare (R&D) 
în ultimele decenii, generând oportunități promițătoare de aplicații în sectorul rezidențial și 
industrial, inclusiv cuplarea intersectorială și integrarea sistemelor de tehnologii convenționale și 
noi pentru a facilita tranziția energetică. 

Deși promit un potențial de piață solid, câteva dintre aceste tehnologii au o maturitate insuficientă 
pentru adoptarea timpurie și prezintă încă un TRL scăzut și, prin urmare, încă un risc tehnologic 
semnificativ pentru investițiile private. 

Integrarea acestor tehnologii la nivel de proces sau sistem este un pas fundamental, dar necesar, 
pentru a identifica, proiecta, testa și reduce riscul aplicației cele mai potrivite. 

Integrarea urmărită în prezenta cerere este combinarea a cel puțin unei tehnologii rezultată dintr-
un proiect eligibil într-un sistem sau proces complex care cuprinde elementele de producere sau 
conversie a energiei, stocare, inclusiv combustibili regenerabili, și/sau utilizare finală. 

Obiective specifice 

Propunerile depuse la acest apel de provocare ar trebui să se concentreze pe următoarele 
obiective specifice: 

 dezvoltarea în continuare a tehnologiilor energetice, inclusiv a combustibililor regenerabili, 
care să permită decarbonizarea sectorului energetic  

și  
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 să faciliteze selecția de aplicații și cazuri de utilizare diferite și adecvate și integrarea 
acestor tehnologii durabile în sistemele și dispozitivele energetice existente și noi, atât la 
nivel de componentă, proces sau infrastructură 

Atingerea acestor obiective necesită combinarea diferitelor competențe și expertiză și contribuția 
mai multor jucători din lanțul valoric, prin validarea existente și explorarea unor noi cazuri de 
utilizare pentru rezultatele cercetării din proiecte eligibile. Aceste rezultate ar trebui să se 
înjumătățiască deja să ofere rezultate promițătoare în laborator în stadiul de demonstrare a 
conceptului. 

Rezultate și impact așteptate 

Această provocare de tranziție EIC are ca scop maturizarea tehnologiei energetice propuse prin 
integrarea acesteia într-un sistem energetic pe deplin funcțional și apariția actorilor ecosistemului 
și a lanțului valoric necesar pentru adoptarea pe piață a tehnologiei. 

Rezultatele așteptate ale propunerii dumneavoastră sunt:  

 o tehnologie de generare/recuperare/stocare a energiei care poate demonstra în mod 
pozitiv un caz de utilizare clar definit, cu indicarea clară și măsurarea cantitativă a 
costurilor de investiție, eficiența, performanța dinamică, durabilitatea și durabilitatea față 
de tehnologiile alternative stabilite și integrarea tehnologiei propuse la nivel de 
sistem/proces (atât ca componentă a unui dispozitiv, cât și ca parte a infrastructurii 
existente de sistem);  

 un model de afaceri credibil pentru implementarea și utilizarea sistemului energetic în 
mediul relevant;  

 o strategie de exploatare care să includă protecția formală a IP (vezi „Dispoziții 
suplimentare privind proprietatea intelectuală pentru EIC Pathfinder și EIC Transition”) a 
rezultatelor noi integrate în sistemul energetic. 

Procesul de reducere a riscurilor este axat în primul rând pe aspectele tehnologice care reprezintă 
incertitudinea mai mare în această etapă de dezvoltare a oricărei tehnologii energetice. 

Solicitanților li se cere să identifice pe deplin actorii lanțului de aprovizionare și de valoare 
necesari pentru a-și integra tehnologia energetică într-un sistem energetic. Metodologiile 
relevante pentru dezvoltarea acestui proces pot include Proiectare, Construire, Testare și 
Învățare cu iterații „strategice” frecvente. Propunerile pot lua în considerare aplicații particulare, 
în care condițiile de utilizare a sistemului energetic necesită implicarea utilizatorilor finali. 

Condiții specifice 

Dacă la sfârșitul etapei de evaluare bugetul combinat al propunerilor „GO” depășește bugetul 
alocat, se vor aplica considerațiile de portofoliu. Pentru această provocare specifică, portofoliul 
va fi considerat un portofoliu echilibrat de proiecte în ceea ce privește tehnologiile și/sau domeniile 
de aplicație. 
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3. EIC Transition Challenge: Terapii și diagnosticare pe bază de ARN pentru boli 
genetice complexe sau rare 

Introducere și domeniul de aplicare 

Odată cu succesul recentelor vaccinuri cu acid ribonucleic mesager COVID (ARNm), a apărut o 
nouă eră în utilizarea tehnologiilor bazate pe ARNm. Terapia bazată pe ARN are o capacitate 
aproape nelimitată de a răspunde nevoilor clinice nesatisfăcute, iar terapiile ARNm sunt pe cale 
să devină un element important în peisajul sănătății. Numărul de medicamente ARN în curs de 
dezvoltare și în studii clinice crește rapid, la fel și numărul de start-up-uri biotehnologice și grupuri 
academice din domeniu cu idei transformatoare. În ianuarie 2021, 35 de medicamente terapeutice 
ARN au fost aprobate pentru utilizare clinică sau în curs de studii clinice, dintre care 23 erau pe 
ARNm. Se adresează tuturor zone, de la boli infecțioase la cancere, boli degenerative și tulburări 
fiziologice. 

Avantajul terapiei bazate pe ARN se bazează pe potențialul de a fi utilizat pentru terapie precisă 
și individualizată și le permite pacienților să producă proteine terapeutice în propriile lor corpuri, 
fără a se lupta cu problemele cuprinzătoare de fabricație asociate cu proteinele recombinante. În 
comparație cu terapiile actuale, producția de ARN este mai rentabilă, mai rapidă și mai flexibilă, 
deoarece poate fi produsă cu ușurință prin transcripție in vitro. Mai mult, terapiile cu ARN permit 
administrarea rapidă a medicamentului într-o manieră personalizată. Alături de potențialul mare 
de la banc până la pat, produsele farmaceutice ARN se confruntă cu provocări și obstacole 
tehnice. În special pentru terapiile bazate pe ARNm, una dintre cele mai mari provocări este 
livrarea eficientă și sigură a ARNm către celulele vizate. Acest lucru se datorează faptului că 
dimensiunea ARNm este semnificativ mai mare decât alte tipuri de ARN. Translatarea clinică a 
terapiei bazate pe ARNm necesită tehnologii de livrare care pot asigura stabilizarea ARNm în 
condiții fiziologice. Prin urmare, strategiile noi de livrare care oferă o livrare mai eficientă și mai 
sigură a terapiei bazate pe ARNm în majoritatea tipurilor de celule sunt necesare pentru candidații 
clinici bazați pe ARNm. 

În plus, alte tipuri de ARN, de exemplu ARN de transfer (ARNt), ARNsi ARN interferente mici, 
micro ARN-uri (miARN), cu alte mecanisme de acțiune pot fi utilizate pentru a viza aproape toate 
genele de interes legate de boală. Și în cazul acestor ARN-uri, există provocări precum livrarea 
intracelulară a ARNm care limitează utilitatea lor clinică și posibila inducere a efectelor în afara 
țintă, ambele reprezintă obstacole majore. În ceea ce privește acesta din urmă, și în cazul siRNA, 
a fost raportată expresia genelor cauzatoare de boli în țesuturile din afara ficatului și rinichilor. 

Obiective specifice 

Propunerile depuse la acest apel EIC Transition Challenge ar trebui să se concentreze pe unul 
sau mai multe dintre următoarele obiective specifice: 

 să avanseze, dincolo de stadiul tehnicii, metodele de livrare a ARN, inclusiv formulări 
robuste de ARNm, care ar permite livrarea eficientă și sigură a ARNm în celule;  

 proiectarea, dezvoltarea și validarea preclinică de noi terapii cu miARN (miRNA lncRNA, 
tARN sau siRNA) pentru boli genetice complexe sau rare;  
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 să dezvolte și să valideze noi diagnostice bazate pe ARN și biomarkeri predictivi bazați 
pe ARN care ar permite un diagnostic precoce și mai precis și , respectiv, un prognostic 
favorabil sau non-post-tratament. 

Rezultate și impacturi așteptate 

Se așteaptă ca propunerile să contribuie la cel puțin unul dintre următoarele rezultate: 

 soluții tehnologice noi care conduc la metode de livrare a ARN mai eficiente și mai sigure 
aplicabile unei game largi de boli neinfecțioase;  

 utilizarea ARN-urilor pentru a clasifica molecular sub-tipuri de diferite tumori solide care 
ar permite stratificarea pacienților care să conducă la tratamente mai eficiente și mai 
precise în boli complexe cu nevoi medicale nesatisfăcute;  

 idei noi și solide pentru dezvoltarea și validarea platformelor și medicamentelor 
terapeutice bazate pe ARN;  

 toate proiectele ar trebui să conducă la date suficient de mature și solide pentru a fi 
pregătite pentru a fi duse la studiile (pre)clinice. 

 

Se așteaptă ca propunerile să abordeze atât maturizarea și demonstrarea tehnologiei, cât și 
activitățile de dezvoltare a afacerilor în căutarea unui model de afaceri durabil. 

Propunerile depuse la această provocare de tranziție EIC ar trebui să vizeze: 

 efectuarea de cercetările și dezvoltările necesare pentru a avansa de la o tehnologie 
existentă/demonstrată de dovadă a principiului la o versiune matură gata să inițieze 
evaluarea clinică;  

 să dezvolte o strategie de comercializare /exploatare, inclusiv protecția formală a 
proprietății intelectuale (vezi „Dispoziții suplimentare privind proprietatea intelectuală 
pentru EIC Pathfinder și EIC Transition”) a rezultatului nou, conturând calitativ și cantitativ 
calea propusă către pacient și descriind o propunere investibilă. 

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

Punctul de plecare al proiectului ar trebui să fie o tehnologie preliminară sau un protocol al unei 
terapii pe bază de ARN pentru boli genetice complexe sau rare cu nevoi medicale nesatisfăcute, 
care să demonstreze, într-un context de laborator sau preclinic, trăsăturile esențiale care stau la 
baza caracterului perturbator al inovației. (TRL 3-4). Punctul final al proiectului ar trebui să fie o 
versiune complet funcțională a tehnologiei potrivită pentru validarea clinică (TRL5-6), susținută 
de o strategie de comercializare /exploatare solidă și implementabilă. 

Condiții specifice 

Dacă la sfârșitul etapei de evaluare bugetul combinat al propunerilor „GO” depășește bugetul 
alocat, se vor aplica considerațiile de portofoliu. Pentru această provocare specifică, va fi un 
portofoliu echilibrat de proiecte în ceea ce privește tehnologiile și/sau tipul de boală abordată.  
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