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Consiliul European pentru

Inovare (EIC) a lansat la

începutul lunii martie 2022

programul de lucru EIC

pentru 2022*.

Prezentăm în continuare un

sumar al condițiilor de

participare pentru:

1. EIC Pathfinder

2. EIC Transition

3. EIC Accelerator

EIC 2022

Finanțare
2022
Condiții de
aplicare * https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-
call/2022/wp_horizon-eic-
2022_en.pdf 

Pentru echipe de cercetare multidisciplinare, în

valoare de 350 de milioane Euro, pentru a

întreprinde cercetări vizionare cu potențialul de a

duce la descoperiri tehnologice

EIC Pathfinder

01

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-
opportunities/eic-pathfinder_en

EIC Pathfinder

01

Echipele de cercetare pot solicita granturi

de până la 3 sau 4 milioane Euro. Apelurile

se deschid pe 1 martie (Pathfinder Open)

și 15 iunie (Pathfinder Challenges)

EIC Pathfinder

01

Cele mai multe fonduri se alocă propunerilor

tip bottom-up (fără un topic predefinit)

167 milioane Euro sunt alocate pentru șase

provocări („challenges”) (topic predefinit):
1. valorizarea dioxidului de carbon și azotului, pe termen mediu și lung
2. sisteme integrate pentru stocarea energiei
3. cardiogenomică
4. tehnologii de asistență medicală continuă
5. stocare de date digitale bazate pe ADN
6. procesare alternativă a informațiilor cuantice, comunicare și detecție

EIC Transition

02

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-
opportunities/eic-transition_en

Finanțare pentru a transforma rezultatele cercetării

în oportunități de inovare, în valoare de 131
milioane Euro

EIC Transition

02

Apelurile se vor concentra pe rezultatele

generate de proiectele EIC Pathfinder și

proiectele Proof of Concept ale Consiliului

European de Cercetare (ERC), pentru a

maturiza tehnologiile și a construi un caz

de afaceri (business case) pentru aplicații

specifice

EIC Transition

02

Consorțiile pot solicita granturi de 2,5 milioane Euro (sau

mai mult dacă este justificat). Se poate aplica oricând

începând cu 1 martie.

60,5 milioane Euro sunt alocate pentru a aborda trei

provocări de tranziție („challenges”):

1. dispozitive digitale verzi pentru viitor
2. integrarea proceselor și sistemelor de tehnologii de energie curată
3. terapii și diagnosticare bazate pe ARN pentru boli genetice complexe
sau rare

EIC Accelerator

03

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-
opportunities/eic-accelerator_en

Finanțare în valoare de 1,16 miliarde Euro pentru

start-up-uri și IMM-uri pentru a dezvolta și extinde
inovații cu impact mare, cu potențialul de a crea noi

piețe sau de a le perturba pe cele existente

EIC Accelerator

03

Oferă o finanțare mixtă, care combină capitaluri proprii

(sau cvasi-capital, cum ar fi împrumuturile convertibile)

între 0,5 milioane Euro și 15 milioane Euro prin Fondul EIC,

cu granturi de până la 2,5 milioane Euro. Se poate aplica

oricând.

EIC Accelerator

03

Aproape 537 de milioane EUR sunt alocate pentru inovații

revoluționare pentru tehnologiile pentru Autonomie Strategică

Deschisă[1], [2] și pentru tehnologiile Fit for 55 [3], [4].

[1] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125994

[2] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e1bcf73-06e2-11ec-b5d3-
01aa75ed71a1/language-en

[3] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/

[4] https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-
for-55
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