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Introducere 

EIC Accelerator sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) individuale, în special startup-urile 
și companiile spinout, pentru a dezvolta și extinde inovații care schimbă jocul. În unele cazuri, 
companiile medii cu capitalizare mică (până la 500 de angajați) sunt acceptate. 

EIC Accelerator oferă sprijin financiar substanțial cu: 

 granturi  de până la 2,5 milioane Euro pentru costurile de dezvoltare a inovării; 
 investiții (investiții directe în capitaluri proprii) de până la 15 milioane Euro gestionate de 

Fondul EIC pentru extindere și alte costuri relevante. Companiile care lucrează pe 
tehnologii de interes strategic european pot aplica pentru investiții EIC de peste 15 
milioane Euro. 

În plus, companiile selectate de EIC primesc coaching, mentorat, acces la investitori și corporații 
și multe alte oportunități ca parte a comunității EIC. 

  

Oportunități de finanțare 

EIC Accelerator oferă finanțare mixtă (acțiune de inovare și implementare a pieței) care este 
compusă din: 

 O componentă de investiție, de obicei, sub formă de capital direct sau cvasi-capital, cum 
ar fi împrumuturile convertibile. 

 O componentă de grant pentru rambursarea costurilor eligibile suportate pentru activitățile 
de inovare, inclusiv demonstrarea tehnologiei în mediul relevant, prototipare și 
demonstrație la nivel de sistem, cercetare și dezvoltare și testare necesare pentru a 
îndeplini cerințele de reglementare și standardizare, managementul proprietății 
intelectuale și aprobarea de marketing (de exemplu, cel puțin TRL 5/6 până la 8). 

Solicitanții de finanțare mixtă EIC pot alege să solicite doar componenta de investiții.  

Puteți solicita oricând finanțarea EIC Accelerator prin intermediul platformei EIC. Veți avea nevoie 
de o prezentare video, un pachet de diapozitive și veți răspunde la un scurt set de întrebări despre 
inovația dvs. și echipa dvs. În mod normal, veți primi feedback în decurs de 4 săptămâni. Dacă 
cererea dvs. îndeplinește criteriile de bază pentru finanțarea EIC Accelerator, veți fi invitat să 
pregătiți o cerere completă pentru a o depune la una dintre datele limită periodice pentru 
finanțarea Accelerator Open sau Accelerator Challenge. 

Aplicația dumneavoastră completă va fi evaluată de experții noștri în funcție de criteriile complete 
pentru finanțarea EIC Accelerator. Dacă aplicația dvs. îndeplinește toate criteriile, veți fi invitat la 
interviuri față în față cu un juriu EIC ca pas final în procesul de selecție. 

Aplicațiile care îndeplinesc toate criteriile în etapa de evaluare la distanță și sunt evaluate pozitiv 
de către juriul EIC, dar nu sunt recomandate pentru finanțare, vor primi un Sigiliu de Excelență1 

 
1 https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator/seals-excellence_en  



5 
 

pentru a le ajuta să obțină finanțare din alte surse. Companiile cu Sigiliul de Excelență pot obține, 
de asemenea, sprijin de la EIC Business Acceleration Services. Pentru a fi eligibil pentru un Sigiliu 
de Excelență, trebuie să fiți de acord pentru a partaja câteva informații de bază despre cererea 
dvs. cu alte organizații de finanțare și sprijin. 

Date limită (deadlines) 

Datele limită pentru 2022 (atât pentru Accelerator Open, cât și pentru Accelerator Challenges) 
sunt: 23 martie, 15 iunie și 5 octombrie 

 

Ghid pentru solicitanți: https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en 

 

Paneluri EIC Accelerator 

În pregătirea propunerii dvs., vi se solicită să selectați cuvinte cheie asociate dintr-o listă 
predefinită. Este de cea mai mare importanță să selectați cel mai mare număr de cuvinte cheie 
relevante care corespund propunerii dvs., cu maximum trei cuvinte cheie principale și trei cuvinte 
cheie secundare. Selectând cele mai potrivite cuvinte cheie, vă asigurați că propunerea dvs. este 
atribuită experților-evaluatori care au cele mai relevante cunoștințe tematice pentru a o evalua în 
mod adecvat. Vi se va solicita să selectați aceste cuvinte cheie în Platforma EIC AI2. 

Panelurile principale EIC sunt3: 

- Agricultură, dezvoltare rurală, pescuit 

- Biotehnologie 

- Construcții, inginerie civilă, infrastructură 

- Produse și servicii pentru consumatori 

- Știința pământului și alte științe de mediu 

- Educație și cultură 

- Energie 

- Inginerie și Tehnologie 

- Alimente și băuturi 

- Sănătate 

- Tehnologia informației și comunicațiilor 

 
2 https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2F  
3 https://eic.ec.europa.eu/eic-accelerator-panels-taxonomy_en 
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- Inovare în sectorul public 

- Securitate 

- Spațiu 

- Transport și mobilitate 

 

Fiecare dintre aceste categorii mari are sub-categorii. Vă rugăm să accesați pagina 
corespunzătoare lor (https://eic.ec.europa.eu/eic-accelerator-panels-taxonomy_en). 

 

Cum știți că EIC Accelerator este pentru dvs.? 

 Aveți un produs, un serviciu sau un model de afaceri inovator de mare impact care ar 
putea crea noi piețe sau le-ar putea perturba pe cele existente în Europa și chiar în 
întreaga lume? 

 Sunteți un start-up sau o întreprindere mică și mijlocie (IMM) cu ambiția și angajamentul 
de a extinde? 

 Căutați o finanțare substanțială, dar riscurile implicate sunt prea mari pentru ca investitorii 
privați să investească? 

Dacă răspunsurile dumneavoastră la întrebările de mai sus sunt „da”, atunci EIC Accelerator 
poate fi schema de finanțare potrivită pentru dvs. 

 

Beneficii și avantaje EIC Accelerator 

EIC Accelerator sprijină companiile (în principal IMM-urile, inclusiv start-up-urile) să extindă 
inovațiile cu impact mare, cu potențialul de a crea noi piețe sau de a le perturba pe cele existente. 
EIC Accelerator oferă o combinație unică de finanțare de la 0,5 la 17,5 milioane Euro și servicii 
de accelerare a afacerilor. 

EIC Accelerator se concentrează în special pe inovații, bazându-se pe descoperiri științifice sau 
progrese tehnologice („deep tech”) și în cazul în care este nevoie de finanțare semnificativă pe o 
perioadă lungă de timp înainte de a putea fi generate profituri. Astfel de inovații se luptă adesea 
să atragă finanțare, deoarece riscurile și perioada de timp implicate sunt prea mari. Finanțarea și 
sprijinul din partea EIC Accelerator sunt concepute pentru a le permite unor astfel de inovatori să 
atragă totalul sumelor de investiții necesare pentru extindere într-un interval de timp mai scurt. 

EIC Accelerator sprijină etapele ulterioare ale dezvoltării tehnologiei, precum și extinderea. Prin 
urmare, componenta tehnologică a inovației dvs. trebuie să fi fost testată și validată într-un 
laborator sau alt mediu relevant (de exemplu, cel puțin TRL 5/6 sau mai mare și să fi finalizat pe 
deplin TRL 4). EIC Accelerator urmărește să sprijine companiile în care sprijinul EIC va acționa 
ca un catalizator pentru a aglomera alți investitori necesari pentru extinderea inovației.  

Solicitanții EIC Accelerator pot depune propuneri prin: 
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 EIC Accelerator Open, care nu are priorități tematice predefinite și este deschis 
propunerilor în orice domeniu de tehnologie sau aplicație;  

 EIC Accelerator Challenges, în subiecte tematice predefinite în domeniile tehnologiilor 
emergente și strategice. 

EIC Accelerator Challenges sprijină companiile (în principal IMM-urile, inclusiv start-up-urile) să 
extindă inovațiile cu impact mare, cu potențialul de a crea noi piețe sau de a le perturba pe cele 
existente în domenii identificate de relevanță strategică. La fel ca EIC Accelerator Open, EIC 
Accelerator Challenges se concentrează pe inovații bazate pe descoperiri științifice sau 
descoperiri tehnologice („deep tech”) și acolo unde este nevoie de finanțare semnificativă pe o 
perioadă lungă de timp înainte de a putea fi generate profituri („capital pacientului”) '). Provocările 
EIC Accelerator este deschisă inovațiilor în domeniile specifice ale tehnologiei sau aplicațiilor 
descrise de provocările specifice. 

 

Procesul de aplicare la EIC Accelerator 

Pentru a fi un solicitant eligibil la EIC Accelerator, trebuie să aplicați ca una dintre următoarele 
entități eligibile : 

 o singură companie clasificată ca IMM și stabilită într-un stat membru sau într-o țară 
asociată; sau 

 o singură companie clasificată ca o companie cu capitalizare medie mică (până la 499 de 
angajați) stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată, dar propunerea dvs. poate 
fi doar în scopuri de extindere rapidă (de exemplu, nivelul de pregătire tehnologică 9) și 
numai pentru investiție componenta; sau 

 una sau mai multe persoane fizice (inclusiv antreprenori individuali) sau persoane juridice, 
care sunt fie: 
a) Dintr-un stat membru sau dintr-o țară asociată care intenționează să înființeze o IMM 

sau o mică capitalizare medie într-un stat membru sau într-o țară asociată până la 
momentul semnării contractului EIC Accelerator sau, în cazul în care se acordă doar 
capitalul propriu, la cel mai târziu când se convine asupra componentei sale de 
investiții; 

b) Intenționează să investească într-un IMM sau într-o companie cu capitalizare medie 
mică într-un stat membru sau într-o țară asociată și care poate prezenta o propunere 
în numele respectivului IMM sau cu capitalizare medie / mică, cu condiția să existe un 
acord prealabil cu compania. Contractul va fi semnat numai cu firma beneficiară; sau 

c) Dintr-o țară terță neasociată care intenționează să înființeze un IMM (inclusiv start-up-
uri) sau să mute un IMM existent într-un stat membru sau într-o țară asociată. 
Compania dumneavoastră trebuie să dovedească stabilirea efectivă într-un stat 
membru sau într-o țară asociată în momentul depunerii propunerii complete. Comisia 
poate stabili condiții și etape specifice în contract pentru a se asigura că interesul 
Uniunii este îndeplinit. 



8 
 

Dacă în prezent sunteți participant la un proiect eligibil finanțat de Orizont Europa sau Orizont 
2020, este posibil să puteți aplica prin proiectul dvs. existent în cadrul schemei Fast Track. 
Această schemă este gestionată de organismul de finanțare responsabil pentru proiectul existent 
și pentru 2022 se aplică organismelor de finanțare care gestionează proiecte în cadrul EIC 
Pathfinder și EIC Transition (inclusiv EIC pilot 2018-20); ERC Proof of Concept; Secretariatul 
Eureka; și Comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI) susținute de Institutul European de Inovare 
și Tehnologie (EIT). Solicitanții pot aplica și dacă au un proiect finanțat printr-un program eligibil 
gestionat de un stat membru sau de o țară asociată în cadrul schemei pilot Plug-in.  

Ce sprijin veți primi dacă propunerea dvs. este finanțată? 

Bugetul indicativ total pentru 2022 este de 1 167,84 milioane Euro, din care 396,32 milioane Euro 
vor fi finanțate prin Next Generation EU, deoarece acest apel contribuie la obiectivele de 
reconstruire a unei Europe mai ecologice, mai digitale și mai rezistente. 630,96 milioane Euro din 
bugetul indicativ total vor fi alocate pentru Accelerator Open și 536,88 milioane Euro pentru 
Accelerator Challenges. Bugetul indicativ total pentru Provocările Accelerator este de așteptat să 
fie alocat în proporții aproximativ egale pentru toate provocările. 

EIC Accelerator oferă finanțare mixtă (acțiune de inovare și implementare a pieței) care este 
compusă din: 

 O componentă de investiții, de obicei sub formă de capital direct sau cvasi-capital, cum ar 
fi împrumuturile convertibile.  

 O componentă de grant pentru rambursarea costurilor eligibile suportate pentru activitățile 
de inovare, inclusiv demonstrarea tehnologiei în mediul relevant, prototipare și 
demonstrație la nivel de sistem, cercetare și dezvoltare și testare necesare pentru a 
îndeplini cerințele de reglementare și standardizare, managementul proprietății 
intelectuale și aprobarea de marketing (de exemplu, la cel puțin TRL 5/6 48 până la 8). 

Solicitanții de finanțare mixtă EIC pot alege să solicite doar componenta de investiții. 

Puteți solicita doar o componentă de grant („ Numai Grant” ) sau „Grant First” (adică maximum 
2,5 milioane Euro pentru a acoperi TRL 5/6 până la 8 și fără a solicita o componentă de investiție 
pentru TRL 9) dacă nu ați primit anterior EIC Accelerator sprijin numai sub formă de grant.  În 
propunerea dvs. pentru sprijinul pe bază de grant, va trebui să includeți o etapă la mijlocul 
termenului sau cel mai târziu cu 6 luni înainte de încheierea proiectului, pentru ca EIC să evalueze 
perspectivele și capacitățile de implementare. 

Întreprinderile cu capitalizare medie (adică companiile care nu respectă definiția unui IMM, dar 
au mai puțin de 499 de angajați) pot aplica doar pentru componenta de investiții și nu sunt eligibile 
pentru a primi componenta de grant. 
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Componenta de investiții EIC Accelerator 

Componenta minimă de investiție este de 0,5 milioane Euro, iar cea maximă este de 15 milioane 
Euro. O cerere de investiții de peste 15 milioane Euro este permisă în cazuri justificate 
corespunzător pentru: 

 propuneri în tehnologii care sunt strategice pentru Uniune; 
 acolo unde există o competiție globală; și 
 în cazul în care nevoile de finanțare depășesc semnificativ ceea ce este disponibil în 

Europa. 

Componenta de investiții este destinată să finanțeze implementarea și extinderea pieței, dar 
poate fi utilizată și în alte scopuri (inclusiv cofinanțarea sau chiar finanțarea integrală a activităților 
de inovare). În limita bugetului maxim alocat de Comisie, condițiile de investiție vor fi negociate 
de la caz la caz de către Fondul EIC. În cazul capitalurilor proprii, investițiile nu vor depăși 25% 
din acțiunile cu drept de vot ale companiei (cu excepția cazului în care, din motive strategice, 
Comisia își supune sprijinul dobândirii unei minorități de blocare). Investițiile se vor face în mod 
normal cu o perspectivă medie lungă (7-10 ani) cu maximum 15 ani. Principalele principii 
directoare ale Fondului sunt descrise în Ghidul de investiții.  

Componenta de investiții a EIC este concepută pentru a umple deficitul de finanțare pentru 
inovațiile cu risc ridicat până la o etapă în care acestea pot fi cofinanțate sau finanțate în cadrul 
InvestEU. program sau doar de către investitori privați. Întrucât EIC Accelerator este conceput 
pentru a suporta riscul unei potențiale inovații pe piață care creează inovații pentru a atrage 
investitori privați alternativi într-o a doua etapă, lipsa unor astfel de investitori în etapa inițială nu 
ar împiedica ca investiția EIC să fie acceptată. 

La implementarea investițiilor aprobate de Comisie, Fondul EIC se va asigura că companiile 
sprijinite își păstrează cea mai mare parte a valorii, inclusiv IP, în UE sau în țările asociate, pentru 
a contribui la creșterea lor economică și la crearea de locuri de muncă. 

Componenta de grant EIC Accelerator 

Costurile eligibile pentru componenta grant sunt rambursate până la maximum 70%. Restul de 
30% din costurile pentru aceste activități și costurile suportate pentru introducerea comercială a 
produsului sau serviciului și operațiunile de extindere completă (de exemplu, TRL 9 sau mai mare) 
nu vor fi rambursate prin grant, dar pot fi finanțate de către componenta de investiții dacă și când 
această componentă de investiții este atribuită și implementată. 

În mod normal, componenta de grant nu ar trebui să depășească 2,5 milioane Euro, dar poate fi 
pentru o sumă mai mare în cazuri excepționale și bine justificate. Activitățile de inovare care 
urmează să fie sprijinite ar trebui să fie finalizate în mod normal în termen de 24 de luni, dar pot 
fi mai lungi în cazuri bine justificate. Durata propusă ar trebui să reflecte cu adevărat TRL-ul dvs. 
actual și natura tehnologiei care urmează să fie dezvoltată și demonstrată. Componenta de grant 
poate fi utilizată pentru subcontractare inclusiv, numai dacă este justificată, pentru activități care 
sunt esențiale pentru obiectivele proiectului. 
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Grant Only și Grant First 

Puteți solicita un sprijin Grant Only sau Grant First în următoarele condiții: 

 Grant Only: trebuie să furnizați dovezi că aveți suficiente mijloace financiare (de exemplu, 
fluxul de venituri, investitori existenți sau acționari) pentru a finanța implementarea și 
extinderea inovației dvs. Într-un astfel de caz, va trebui să detaliați în propunere toate 
elementele care demonstrează că dețineți sau sunteți în curs de a obține acele resurse și 
mijloace financiare necesare pentru a asigura cheltuielile necesare acoperite în mod 
normal de componenta de investiție. 

 Grant First: inovația dvs. se bazează pe o descoperire științifică sau pe o tehnologie nouă 
și necesită încă o muncă semnificativă pentru validarea și demonstrarea în medii 
relevante pentru a-și evalua în mod corespunzător potențialul comercial. Astfel de inovații 
pot include, dar nu se limitează la, cele aflate într-un stadiu relativ incipient (de exemplu, 
TRL 5-6) sau bazate pe rezultatele cercetării de la EIC Pathfinder și EIC Transition, 
precum și de la Consiliul European de Cercetare. Companiile care primesc subvenții sunt 
eligibile pentru o componentă de capital propriu, sub rezerva unei evaluări de reper care 
să ateste că activitățile de inovare sunt în desfășurare și că inovarea are potențialul de 
implementare. 

Dacă evaluarea de reper pentru o propunere Grant First este pozitivă: 

a) trebuie să demonstrați că aveți suficiente mijloace financiare (de exemplu, fluxul de 
venituri, investitori sau acționari existenți) pentru a finanța sau orice activități de inovare 
rămase și implementarea și extinderea inovației dvs.; sau 

b) invitat să inițieze diligența necesară și negocieri pentru a primi o investiție de capital EIC, 
inclusiv pentru a completa orice alte investiții ale terților, dacă nu sunt suficiente. Alocarea 
investiției în capitaluri proprii este condiționată de evaluarea de due diligence. 

Pentru a asigura cofinanțarea activităților TRL5 până la 8, EIC, în cooperare cu partenerii de 
investiții EIC, poate introduce opțiunea pentru solicitanții primilor grant de a solicita în propunerea 
lor completă o componentă de investiție pentru cofinanțarea a 30% din costuri. pentru activitățile 
lor TRL5 până la 8 neacoperite de componenta grant. Dacă și când această opțiune devine 
disponibilă, formularul de cerere va fi modificat în consecință. 

Toate propunerile de succes vor primi, pe lângă finanțare, acces personalizat la o gamă largă de 
Servicii de Accelerare a Afacerilor. 

Procesul de aplicare și evaluare EIC Accelerator 

Procesul de aplicare constă dintr-un număr de pași: 

1. Scurte propuneri care pot fi depuse în orice moment și care vor fi evaluate de la distanță de 
către evaluatorii experți EIC, pe principiul primul venit, primul servit; 

2. Dacă aveți succes, veți fi invitat să pregătiți o propunere completă, în care veți avea acces la 
sprijin prin intermediul platformei IT bazate pe inteligența artificială EIC și de la antrenorii de 
afaceri EIC pentru a dezvolta un plan de afaceri detaliat; 



11 
 

3. Propunerile complete vor fi mai întâi evaluate de la distanță de către experți evaluatori EIC. 
Dacă aveți succes, veți fi invitat la un interviu față în față cu un juriu EIC ca pas final în procesul 
de selecție; 

4. Dacă selectați pentru finanțare, veți fi invitat să negociați un contract inițial pentru componenta 
de grant și să începeți due diligence pentru componenta de investiții. 

 

1. Depunerea de propuneri scurte 

Puteți trimite oricând o scurtă propunere prin intermediul portalului european de finanțare și 
licitații, care vă va direcționa către platforma IT bazată pe inteligența artificială EIC. Propunerea 
scurtă constă în: 

 Un formular de 5 pagini în care trebuie să rezumați propunerea și să răspundeți la un set 
de întrebări despre inovația dvs., piața potențială și echipa dvs.; 

 Un pitch-deck de până la zece diapozitive/slide-uri în format pdf; 
 O prezentare video de până la trei minute în care membrii de bază ai echipei tale (până 

la trei persoane) ar trebui să ofere motivația pentru propunerea ta. 

Toate datele și informațiile personale din propunerea dumneavoastră vor fi păstrate strict 
confidențiale. Cu toate acestea, înainte de a vă trimite propunerea completă, vi se va oferi 
posibilitatea de a partaja datele și informațiile de bază sau toate informațiile cu punctul de contact 
național din statul membru sau țara asociată, pentru orice sprijin pe care vi-l poate oferi. 

În aproximativ 4 săptămâni, veți primi rezultatul evaluării propunerii dvs. scurte, specificând dacă 
propunerea dvs. a îndeplinit sau nu criteriile de evaluare (prevăzute în secțiunea următoare) și, 
prin urmare, puteți trece la trimiterea unei propuneri complete. În ambele cazuri, veți primi 
feedback de la experții evaluatori. 

2. Depunerea propunerilor complete 

Dacă propunerea dumneavoastră scurtă are succes, atunci veți avea dreptul să primiți asistență 
de coaching pentru a pregăti o propunere completă care poate fi trimisă la una dintre datele limită 
în următoarele 12 luni de la data răspunsului la propunerea dumneavoastră scurtă. Puteți decide 
la care limită să aplicați. Datele limită pentru 2022 sunt:  

 23 martie 2022 la ora 17:00 ora locală Bruxelles; 
 15 iunie 2022 la ora 17:00, ora locală Bruxelles; 
 5 octombrie 2022 la ora 17:00 ora locală Bruxelles; 

Trebuie să vă pregătiți propunerea completă pe platforma bazată pe IA EIC, care include o 
metodologie care să vă ajute să vă dezvoltați planul de afaceri detaliat și o serie de verificări și 
feedback automate pentru a vă ghida prin proces. Propunerea completă constă în acel plan de 
afaceri complet și informații complete despre finanțele și structura companiei dumneavoastră. De 
asemenea, va trebui să propuneți un set de etape care să fie utilizate ca bază pentru ca EIC să 
gestioneze finanțarea pentru inovația dvs. 
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Ca sprijin pentru dezvoltarea propunerii dvs. complete, veți avea dreptul să primiți coaching de la 
unul dintre antrenorii de afaceri de la EIC Business Acceleration Services. Puteți primi acest 
sprijin o singură dată pentru o propunere și nu va fi furnizat pentru retrimiteri. 

Verificările automate și feedback-ul de la platforma IT și suportul opțional de coaching sunt 
concepute pentru a vă ajuta să vă pregătiți propunerea completă. Cu toate acestea, este decizia 
dvs. cum să răspundeți la feedback și sprijin, iar conținutul propunerii dvs. este responsabilitatea 
dvs. exclusivă. 

Toate datele și informațiile personale din propunerea dumneavoastră vor fi păstrate strict 
confidențiale. Cu toate acestea, înainte de a trimite propunerea dumneavoastră completă, va 
trebui să vă dați acordul pentru a partaja informațiile necesare cu Fondul EIC. De asemenea, vi 
se va oferi oportunitatea de a partaja anumite date și informații cu investitorii care au trecut printr-
un proces anterior de due diligence EIC și care ar putea dori să investească în compania sau 
proiectul dvs. și să vă ajute în dezvoltarea ideii dvs. într-un plan de afaceri. De asemenea, vi se 
va cere să acceptați să vă împărtășiți datele relevante cu organismele de finanțare alternative din 
statul dumneavoastră membru sau țara asociată în cazul în care propunerii dumneavoastră i se 
acordă un Sigiliu de excelență, ca o condiție prealabilă pentru o astfel de atribuire. 

Odată ce ați trimis propunerea completă, aceasta va fi evaluată de la distanță în funcție de 
criteriile de atribuire (prevăzute în secțiunea următoare) de către experții evaluatori EIC. În 
aproximativ cinci-șase săptămâni, veți fi informat despre rezultatul evaluării la distanță și veți primi 
feedback. Dacă aveți succes, veți fi invitat să participați la un interviu față în față cu un juriu EIC. 

3. Interviuri față în față cu un juriu EIC 

Toate companiile care primesc un GO din etapa de evaluare la distanță vor fi invitate la interviuri 
față în față. În cazul în care numărul companiilor de invitat depășește capacitățile sesiunilor de 
interviu planificate inițial, un prim lot de companii va fi invitat conform următoarei prioritizări , 
începând cu categoria „a” de mai jos, trecând la următoarea: 

a) Toate companiile care au fost invitate de juriu să se prezinte din nou direct la una dintre 
următoarele sesiuni de interviu (vezi Tabelul 8 privind limitele de retrimitere); 

b) Echilibrul de gen: companii cu directori executivi de sex feminin (se ajunge până la 40% 
din companiile invitate); 

c) Data și ora depunerii: orice companii rămase vor avea prioritate în funcție de data și ora 
de depunere a propunerii lor scurte. 

Lotul rămas de companii de intervievat va fi invitat la un set suplimentar de interviuri care urmează 
să fie organizate înainte de interviurile de la următoarea dată limită. 

Interviurile față în față vor fi organizate la aproximativ opt-nouă săptămâni după data limită (sau 
mai mult dacă este nevoie de un set suplimentar de interviuri). La interviu, vei fi evaluat de un 
juriu format din maximum șase membri ai juriului. Managerii de program EIC și reprezentanții EIC 
Investment Partners pot participa la interviu, dar nu vor fi membri ai juriului și nu vor lua parte la 
deciziile juriului. Informații detaliate despre formatul interviului față în față vă vor fi comunicate în 
invitație. Veți fi informat despre rezultatul interviului în aproximativ două-trei săptămâni. 
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4. Invitație de a negocia componenta grant și procesul de due 
diligence 

Finanțarea mixtă va fi acordată printr-un singur proces sub o coordonare generală a agenției. 

Dacă sunteți selectat pentru finanțare, veți fi invitat să negociați. Odată încheiate negocierile de 
grant, o singură decizie de atribuire va fi adoptată de către Comisie și va servi drept bază pentru 
semnarea Contractului de accelerare. Decizia unică de atribuire va defini și, dacă este cazul, 
cuantumul maxim al componentei investiționale. În urma deciziei de atribuire, veți fi invitat să 
semnați un contract inițial care va prevedea componenta de grant și, dacă este cazul, o sumă 
orientativă componenta de investiție. Veți primi apoi o primă plată de prefinanțare pentru 
componenta de grant. 

În paralel, dacă propunerea dvs. a inclus o componentă de investiții, Fondul EIC va demara 
procesul de negociere pentru structurarea potențialului acord de investiții (verificări de 
conformitate, due diligence, sindicalizare a potențialilor coinvestitori, tranșe de investiții și 
obiective și etape aferente etc. .). 

În această etapă, și în special dacă nu ați asigurat încă alți investitori, Fondul EIC sau Agenția va 
căuta și alți investitori. Vi se va cere consimțământul înainte ca alți investitori să fie contactați sau 
angajați în negocieri. 

La sfârșitul acestui proces, care ar trebui să dureze de obicei între două și șase luni, se va conveni 
asupra unei componente de investiții. Contractul inițial va trebui modificat pentru a integra acest 
acord și orice modificări corespunzătoare relevante (de exemplu, în definițiile etapelor de 
referință). Decizia de a investi, precum și suma și condițiile componentei de investiție vor fi luate 
de Fondul EIC în conformitate cu Ghidul de investiții al Fondului EIC. Deciziile de investiții vor fi, 
de asemenea, raportate Comitetului de program în conformitate cu articolul 14 din Decizia (UE) 
2021/764 a Consiliului. 

Ca urmare a procesului de due diligence, investiția poate fi respinsă, în special din cauza 
rezultatelor due diligencei, verificărilor de conformitate, existenței unor nereguli, în cazurile de 
denaturare a solicitantului sau în cazul unei erori vădite în evaluarea acestuia. Într-un astfel de 
caz, Comisia poate solicita, de asemenea, modificări sau, în cazurile de denaturare, transmitere 
de informații false, neprezentare de informații, suspiciune de fraudă sau orice alt motiv enumerat 
în contractul EIC Accelerator, poate rezilia EIC inițial. contract care acoperă componenta de grant. 
Contractul EIC Accelerator poate fi reziliat și dacă neinvestiția este de natură să afecteze 
implementarea acțiunii sau să pună în discuție decizia de acordare a sprijinului financiar. 

În cazul în care rezultatul due diligence concluzionează că inovația sau compania dvs. nu sunt 
încă mature pentru investiții în capitaluri proprii, Fondul EIC poate recomanda Comisiei să 
începeți mai întâi cu componenta de grant, iar componenta de investiție va fi supusă atingerii unor 
valori definite. etape care vor fi incluse în contractul pentru componenta de grant printr-un 
amendament. 
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Cum decide EIC dacă propunerea dumneavoastră va fi finanțată? 

EIC Accelerator este foarte selectiv și doar cele mai bune propuneri pot fi finanțate. Propunerea 
dumneavoastră va fi evaluată pe baza meritelor de către experți de top, iar Comisia va asigura o 
concurență deschisă și echitabilă pentru toate propunerile eligibile prezentate. 

1. Evaluarea propunerilor scurte 

Propunerile scurte vor fi evaluate de către patru experți EIC de îndată ce sunt depuse. 
Competențele acestor patru evaluatori se vor potrivi cu domeniul tehnologiei și al aplicării pe piață 
a inovației dumneavoastră. Aceștia vor avea acces la analize (de exemplu, privind publicațiile 
științifice și brevetele conexe) generate de platforma IT bazată pe inteligența artificială EIC. 
Analizele produse de platforma IT de inteligență artificială nu fac parte din evaluare și nu vor fi 
folosite pentru a nota propunerea dumneavoastră. Evaluatorii independenți vor analiza în esență 
caracterul inovator/disruptiv al ideii dvs., impactul acesteia și echipa dvs. folosind criteriile de 
evaluare specificate mai jos. 

Fiecare evaluator va evalua dacă propunerea dumneavoastră scurtă îndeplinește fiecare dintre 
criteriile de evaluare (Tabelul 1) și va acorda un calificativ „GO” sau „NO GO”: 

 Dacă cel puțin doi evaluatori dau un „GO”, atunci propunerea dumneavoastră scurtă va 
avea succes și veți fi invitat să pregătiți o propunere completă. 

 Dacă mai mult de doi evaluatori acordă un „NO GO”, atunci propunerea dumneavoastră 
este considerată nereușită.  

 

Tabelul 1. Criterii de evaluare pentru EIC Accelerator Open și provocări în faza scurtă de 
propunere 

 

Excelență 

 

Impact 

 

Nivelul de risc, 
implementarea și 

necesitatea sprijinului 
Uniunii 

Natură de descoperire și 
creare de piață: inovația are 
un grad ridicat de noutate – în 
comparație cu produsele, 
serviciile și modelele de 
afaceri existente – cu 
potențialul de a crea sau de a 
transforma semnificativ 
piețele? 

 

Potențial de extindere: are 
inovația potențial de 
extindere, inclusiv potențialul 
de a dezvolta noi piețe și 
impact asupra creșterii 
companiei? Manifestă 
compania o viziune clară și 
convingătoare, ținând cont de 
nivelul actual de dezvoltare și 
maturitate, în raport cu piața 
vizată, modelul de afaceri și 
previziunile de creștere? 

Echipa: Are echipa 
capacitatea și motivația de a 
implementa propunerea de 
inovare și de a o aduce pe 
piață? Există un plan de 
dobândire a unor competențe 
critice care lipsesc în prezent, 
inclusiv reprezentarea 
adecvată a femeilor și 
bărbaților? 
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Excelență 

 

Impact 

 

Nivelul de risc, 
implementarea și 

necesitatea sprijinului 
Uniunii 

Momentul: este momentul 
potrivit pentru această 
inovație în ceea ce privește 
piața, utilizatorul, tendințele și 
evoluțiile tehnologice 
societale sau științifice? 

 

Impact mai larg: Inovația, 
dacă este comercializată cu 
succes, va avea un impact 
mai larg pozitiv asupra 
societății, economice, asupra 
mediului sau asupra climei ? 

 

 

 

2. Evaluarea propunerilor complete și interviurile față în față 

Propunerile complete vor fi evaluate după datele limită enumerate mai sus. Aceasta va începe cu 
o evaluare la distanță în care propunerea dumneavoastră completă va fi trimisă la trei evaluatori 
experți EIC, care vor fi comparați cu domeniul tehnologiei și al aplicării inovației dumneavoastră. 
Evaluatorii experți vor evalua apoi propunerea dvs. mai în profunzime în funcție de criteriile de 
atribuire stabilite mai jos. Aceștia vor avea acces la analize (de exemplu, privind publicațiile 
științifice și brevetele conexe, tendințele și perspectivele pieței etc.) generate de platforma IT 
bazată pe inteligența artificială EIC. Dacă propunerea dumneavoastră este o retrimitere, 
evaluatorii vor evalua, de asemenea, modificările și îmbunătățirile aduse de la prima transmitere 
și vor lua în considerare orice comentarii pe care doriți să le faceți pentru a răspunde la feedback-
ul de la prima evaluare. 

Fiecare evaluator va evalua dacă propunerea dumneavoastră completă îndeplinește fiecare 
dintre criteriile de atribuire și va acorda un calificativ „GO” sau „NO GO” pentru fiecare criteriu: 

 Dacă toți cei trei evaluatori acordă un „GO” pentru toate criteriile, atunci propunerea 
dumneavoastră completă va avea succes și veți fi invitat la un interviu față în față cu un 
juriu EIC. 

 Dacă unul sau mai mulți evaluatori acordă un „NO GO” la oricare dintre criterii, atunci nu 
veți fi invitat la interviu, dar veți fi eligibil să retrimiteți o propunere îmbunătățită. 

La interviurile față în față, juriul EIC va avea acces prealabil la propunerea dumneavoastră scurtă 
și completă și la rezultatele evaluării. Membrii juriului vor avea, de asemenea, acces la analize 
(de exemplu, privind metricile financiare) generate de platforma bazată pe IA EIC și, în anumite 
cazuri, la evaluarea independentă a unui expert specializat în domeniul științei sau tehnologiei. 
Astfel de analize vor fi puse la dispoziția solicitanților după luarea deciziei. 

Membrii juriului, pe baza interviului dumneavoastră și a evaluării lor generale, vă vor recomanda 
propunerea de finanțare (GO) sau nu (NO GO): 

 Dacă propunerea primește un GO și este recomandată pentru finanțare, juriul poate 
recomanda reducerea sumei grantului dacă sunt detectate activități peste TRL 8. În cazul 
în care juriul consideră că nivelul de risc este mai mic decât cel identificat inițial de către 
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solicitant, juriul poate recomanda și o altă combinație de componente, inclusiv înlocuirea 
componentei de grant cu un avans rambursabil. Nu se așteaptă ca juriul să propună o altă 
sumă de investiție decât cea solicitată inițial de către solicitant, cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător. Solicitanților li se reamintește că sumele acordate de Comisie 
sunt supuse negocierii, inclusiv due diligence. Juriul poate face și recomandări care să fie 
luate în considerare atunci când negociază grantul sau componenta de investiție, inclusiv, 
de exemplu, privind reperele și evaluarea, precum și activitățile de coaching propuse. 

 În cazul în care propunerea dvs. primește un NO GO și nu este recomandată pentru 
finanțare, juriul va recomanda dacă: 

a) Propunerea dvs. are potențialul de a fi un GO dacă sunt aduse îmbunătățiri 
specifice specifice. În acest caz, vi se va permite să retrimiteți o propunere 
revizuită direct la interviurile față în față. O astfel de retrimitere specifică, 
direcționată, va fi permisă o singură dată. 

b) Propunerea dvs. va primi un Sigiliu de excelență pentru a facilita finanțarea din 
surse alternative de finanțare și accesul la Serviciile de accelerare a afacerilor EIC. 
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. 

În mod orientativ, bugetul va fi alocat aproximativ în mod egal între limite. 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 contractului încheiat cu beneficiarii EIC, atunci bugetul 
disponibil rămas va fi alocat limitării ulterioare. . În cazul în care suma alocată solicitanților GO 
depășește bugetul disponibil, atunci un număr de solicitanți corespunzător bugetului indisponibil 
li se va acorda finanțare folosind bugetul disponibil al limitei ulterioare. Acești solicitanți vor fi 
identificați folosind ordinea de mai sus pentru invitația la interviuri. 

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu următoarele criterii de atribuire (Tabelul 2). Juriul 
poate concentra interviul asupra oricărui element al propunerii dumneavoastră pe baza 
rezultatului evaluării la distanță și a propriei evaluări. 

 

Tabel 2. Criterii de atribuire pentru EIC Accelerator Open și provocări în faza de propunere 
completă și interviu față în față 

 

Excelență 

 

Impact 

 

Nivelul de risc, 
implementarea și 

necesitatea sprijinului 
Uniunii 

Natură de descoperire și 
creare de piață: inovația are 
un grad ridicat de noutate – în 
comparație cu produsele, 

Potențial de extindere: are 
inovația potențial de 
extindere, inclusiv potențialul 
de a dezvolta noi piețe și 

Echipa: Are echipa 
capacitatea și motivația de a 
implementa propunerea de 
inovare și de a o aduce pe 
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Excelență 

 

Impact 

 

Nivelul de risc, 
implementarea și 

necesitatea sprijinului 
Uniunii 

serviciile și modelele de 
afaceri existente – cu 
potențialul de a crea sau de a 
transforma semnificativ 
piețele? 

Momentul: este momentul 
potrivit pentru această 
inovație în ceea ce privește 
piața, utilizatorul, tendințele și 
evoluțiile tehnologice 
societale sau științifice? 

 

impact asupra creșterii 
companiei? Sunt nevoile 
financiare asociate bine 
evaluate și realiste? 

 

piață? Există un plan de 
dobândire a unor competențe 
critice care lipsesc în prezent, 
inclusiv reprezentarea 
adecvată a femeilor și 
bărbaților? 

 

Fezabilitatea tehnologică: 
Inovația se bazează pe o 
tehnologie sau tehnologii care 
au fost evaluate în mod 
adecvat cel puțin într-un 
mediu de laborator și medii 
relevante pentru a caracteriza 
potențialul și a evalua nivelul 
de risc (cel puțin TRL 5/6)? 
Este tehnologia dezvoltată 
într-un mod sigur, sigur și de 
încredere? 

 

Impact mai larg: Inovația, 
dacă este comercializată cu 
succes, va avea un impact 
mai larg pozitiv asupra 
societății, economice, asupra 
mediului sau asupra climei ? 

DOAR pentru provocările EIC 
Accelerator: Are cererea 
propusă potențialul de a 
contribui la obiectivele 
specifice și de a atinge 
impacturile așteptate stabilite 
în Provocare? 

Etape: Există un plan clar de 
implementare cu repere 
definite, pachete de lucru și 
livrabile, împreună cu resurse 
și calendare realiste? 

 

Proprietatea intelectuală: 
Compania dumneavoastră 
are drepturile de proprietate 
intelectuală necesare pentru 
a asigura libertatea de 
operare și protecția adecvată 
a ideii? 

 

Adaptarea pieței și analiza 
concurenței: A fost evaluată în 
mod adecvat piața potențială 
pentru inovație, inclusiv 
condițiile și ratele de 
creștere? A fost efectuată o 
analiză concurențială 
amănunțită, inclusiv 
identificarea potențialilor 
clienți și a tipurilor relevante 
de utilizatori, inclusiv femei și 
bărbați, definirea punctelor de 
vânzare unice și diferențierea 
cheie de concurenți? Există o 
strategie convingătoare și 
bine gândită pentru 
comercializare , inclusiv 
aprobările/conformitatea de 

Nivelul de risc al investiției: 
natura și nivelul de risc al 
investiției în inovarea dvs. 
înseamnă că actorii pieței 
europene nu sunt dispuși să 
angajeze singuri întreaga 
sumă? Există dovezi că actorii 
de pe piață ar fi dispuși să 
investească, fie alături de 
EIC, fie într-o etapă 
ulterioară? 

Notă: Se așteaptă ca 
întreprinderile mici cu 
capitalizare medie să 
furnizeze dovezi 
documentare că banca lor a 
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Excelență 

 

Impact 

 

Nivelul de risc, 
implementarea și 

necesitatea sprijinului 
Uniunii 

reglementare necesare, 
timpul de introducere pe 
piață/implementare și modelul 
de afaceri și venituri? 

refuzat finanțarea necesară 
pentru proiect. 

 

 Partenerii cheie: Au fost 
identificați și implicați 
partenerii cheie necesari 
pentru dezvoltarea și 
comercializarea inovației, 
inclusiv rolurile/competențelor 
și un nivel suficient de 
angajament și stimulare ? 

Reducerea riscurilor: Au fost 
identificate principalele riscuri 
(de exemplu, tehnologice, de 
piață, financiare, de 
reglementare), împreună cu 
măsurile de luat pentru a le 
atenua? 

 

 

EIC Accelerator Open 

EIC Accelerator Open nu are priorități tematice predefinite și este deschis propunerilor în orice 
domeniu de tehnologie sau aplicație. 

EIC Accelerator Open sprijină etapele ulterioare ale dezvoltării tehnologiei, precum și extinderea. 
Prin urmare, componenta tehnologică a inovației dvs. trebuie să fi fost testată și validată într-un 
laborator sau alt mediu relevant (de exemplu, cel puțin TRL 5/6 sau mai mare). EIC Accelerator 
urmărește să sprijine companiile în care sprijinul EIC va acționa ca un catalizator pentru a 
aglomera alți investitori necesari pentru extinderea inovației. 

EIC Accelerator se concentrează pe inovații bazate pe descoperiri științifice sau descoperiri 
tehnologice („deep tech”) și în care este nevoie de finanțare semnificativă pe o perioadă lungă de 
timp înainte de a putea fi generate profituri. Astfel de inovații se luptă adesea să atragă finanțare, 
deoarece riscurile și perioada de timp implicate sunt prea mari. Finanțarea și sprijinul din partea 
EIC Acceleratorsunt concepute pentru a le permite unor astfel de inovatori să atragă totalul 
sumelor de investiții necesare pentru extindere într-un interval de timp mai scurt. 
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EIC Accelerator Challenges 

1. EIC Accelerator Challenge: Tehnologii pentru Autonomie Strategică 
Deschisă 

Introducere 

Într-o lume multipolară caracterizată de rivalități economice din ce în ce mai puternice, Europa 
încearcă să-și păstreze autonomia strategică deschisă. O astfel de autonomie strategică deschisă 
se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologii și soluții inovatoare care răspund nevoilor sociale, 
care sunt pietrele de temelie ale noilor piețe și bogății și care pot avea un impact asupra securității 
individuale și colective. 

În acest context, Europa trebuie să-și mențină capacitatea de a acționa în mod autonom prin 
construirea și consolidarea lanțurilor sale de aprovizionare și valorice pentru soluții deep-tech 
importante din punct de vedere strategic pentru Europa și să evite situațiile în care rămâne 
dependentă de alte regiuni pentru accesul sau dezvoltarea acesteia. tehnologii aferente. În plus, 
tehnologiile strategice susțin și accelerează trecerea către o economie mai ecologică și digitală, 
sunt esențiale în modernizarea bazei industriale a Europei și stimulează dezvoltarea unor industrii 
complet noi bazate pe cunoaștere. Aceste obiective sunt esențiale pentru strategia industrială 
reînnoită și planul de acțiune al Europei privind sinergiile dintre industriile civilă, de apărare și 
spațială. 

Domenii de aplicare și obiective specifice 

Această provocare EIC Accelerator identifică următorul set de domenii strategice cheie și 
obiective specifice corespunzătoare pentru care start-up-urile extrem de inovatoare și IMM-urile 
sunt invitate să propună noi tehnologii, soluții de pionierat și inovații revoluționare: 

 Componente, tehnologii și sisteme pentru industria farmaceutică pentru a asigura 
securitatea aprovizionării, inclusiv prin biologie sintetică și tehnologii noi de fabricație; 

 Tehnologii strategice de asistență medicală bazate pe punctele forte ale cercetării 
Europei în terapiile celulare și genetice, inclusiv terapiile bazate pe acid ribonucleic (ARN), 
pentru a asigura liderul UE; 

 Abordări durabile și inovatoare, inclusiv abordări circulare ale materiilor prime 
critice (CRM) pentru noile surse de aprovizionare/extracție, procesare, utilizare, 
recuperare sau înlocuire care vizează îmbunătățirea eficienței utilizării; reducerea astfel 
dependenței UE de furnizorii externi și consolidarea capacității UE în toate etapele 
lanțurilor valorice materiilor prime; 

 Noile aplicații ale tehnologiilor cuantice pe teren și în spațiu, bazându-se pe punctele 
forte ale cercetării Europei, inclusiv Quantum Flagship, pentru a plasa UE în fruntea celei 
de-a doua revoluții cuantice și a liderului în implementarea unor astfel de tehnologii, 
precum și pentru a sprijini inițiativa UE pentru conectivitate sigură; 

 Aplicații de calcul Edge, inclusiv noi modele de afaceri pentru a promova rolul de lider 
al UE în dezvoltarea lor; 
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 Aplicații inovatoare care utilizează date și semnale din infrastructurile spațiale ale 
UE (Galileo, Copernicus etc.) pentru a asigura o exploatare mai proeminentă a noilor 
funcționalități disponibile, creând oportunități pentru inovații inovatoare în mai multe 
sectoare din aval; 

 Dezvoltarea tehnologiilor spațiale , inclusiv a celor care necesită servicii de 
demonstrație pe orbită (IOD)/validare pe orbită (IOV), pentru transportul spațial, 
telecomunicații, navigație prin satelit, observarea pământului și oceanelor, supravegherea 
și urmărirea spațiului, precum și pe orbită servicii, în sprijinul competitivității și 
nedependenței UE; 

 Tehnologii de securitate esențiale pentru comunicarea sigură, securitatea datelor și 
protecția frontierelor (respectând în același timp drepturile și libertățile fundamentale ale 
omului, cum ar fi dreptul la confidențialitate și protecția datelor) pentru a asigura protejarea 
intereselor UE și ale cetățenilor; 

 Tehnologii pentru infrastructuri și servicii financiare și de plată inovatoare care 
susțin dezvoltarea de soluții de plată paneuropene, ca factor favorizant pentru digitalizarea 
economiei europene. 

Impacturi așteptate 

Impactul așteptat al acestei provocări este o reducere semnificativă a dependenței europene de 
alte regiuni pentru inovații și servicii deep-tech de interes strategic cheie al UE și, în consecință, 
consolidarea competitivității europene, a securității și a autonomiei strategice deschise. 

Această provocare EIC Accelerator vizează IMM-urile extrem de inovatoare (inclusiv start-up-uri, 
spinout-uri) și micile întreprinderi cu capitalizare medie din orice sector, cu condiția ca acestea să 
dezvolte soluții inovatoare în domeniile strategice cheie definite mai sus, pentru a fi în avans cu 
evoluția tehnologiilor aferente și pentru a captura. avantajele competitive pe care le pot produce, 
accelerând implementarea și adoptarea lor în cadrul lanțurilor valorice. 

Condiții specifice 

Aplicațiile la această provocare EIC Accelerator pot solicita o componentă de investiții de peste 
15 milioane Euro în cazuri justificate corespunzător. 

Pentru a proteja interesele strategice ale Uniunii și ale statelor sale membre, Comisia poate stabili 
condiții și etape specifice, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura că tehnologiile de 
natură strategică pentru autonomie deschisă nu sunt controlate direct sau indirect de țări terțe 
care nu sunt asociate cu Orizont Europa sau de către persoane juridice din țări terțe neasociate. 

 

2. EIC Accelerator Challenge: Tehnologii pentru „Fit for 55” 

Introducere 

În iulie 2021, Comisia a adoptat pachetul de propuneri „Fit for 55” pentru a face climatul, energia, 
utilizarea terenurilor și transportul din UE să fie adecvate pentru reducerea emisiilor nete de gaze 
cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55 % până în 2030. Atingerea acestor emisii reducerile nete 
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reprezintă o etapă esențială în atingerea neutralității climatice până în 2050, făcând din Acordul 
Verde European o realitate. 

Schimbările radicale necesare pentru realizarea unei economii neutre din punct de vedere 
climatic și planul „Fit for 55” necesită soluții inovatoare și scalabile în domeniile conexe de către 
start-up-uri și IMM-uri. Aceste inovații, împreună cu sustenabilitatea, estetica și incluziunea sunt 
valori cheie de bază, în conformitate cu ambiția inițiativei „Noul Bauhaus european”. Există deja 
multe tehnologii relevante pentru a realiza decarbonizarea , dar adesea aceste tehnologii nu sunt 
încă demonstrate la scară și încă nu își dovedesc viabilitatea comercială și sustenabilitatea 
modelelor de afaceri aferente. 

Domeniul de aplicare și obiectivele specifice 

Această provocare EIC Accelerator își propune să susțină dezvoltarea și extinderea tehnologiilor 
și să stimuleze inovațiile inovatoare care consolidează tranziția ecologică. Inovațiile de ultimă oră 
pentru această provocare ar trebui să aibă potențialul de a crea beneficii economice, de 
competitivitate și de ocupare a forței de muncă semnificative pentru Europa. 

Această provocare vizează inovații revoluționare în orice domeniu al tehnologiei care au un 
potențial ridicat de a îndeplini următoarele obiective:  

 Conversie și utilizare mai mare a energiei curate prin recoltarea, conversia și stocarea 
energiei, inclusiv purtătorii de energie regenerabilă, integrarea acestora în sistemele 
energetice și generarea de energie hibridă; 

 Decarbonizarea industriilor greu de redus, inclusiv captarea/conversia emisiilor de 
dioxid de carbon (CO₂), transportul, stocarea și utilizarea / valorificarea , recoltarea, 
recuperarea și stocarea energiei integrate în proces, utilizarea hidrogenului regenerabil, 
recuperarea căldurii reziduale și valorificarea prin -produse pentru coproducția de energie 
și materiale; 

 Eficiența energetică și siguranța în mediul construit, inclusiv utilizarea de materiale 
inovatoare neutre din punct de vedere climatic, ferestre inteligente, tehnologie și soluții 
naturale de îndepărtare a carbonului, concepte de design și inginerie care cresc 
performanța energetică, confortul și siguranța, managementul aerului din interior, 
integrarea energie regenerabilă, facilitarea dezvoltării comunităților energetice și a rețelei 
inteligente, circularitatea și managementul integrat alimentar-energie-apă; 

 Soluții de mobilitate cu emisii zero pentru toate modurile de transport, atât pentru 
vehicule de pasageri, cât și pentru vehicule ușoare și grele, cu un accent deosebit pe 
soluții de automatizare, conectivitate și soluții care îmbunătățesc interacțiunea cu sistemul 
energetic; 

 Neutralitatea climatică în utilizarea terenurilor pentru a crește rezistența la climă, a 
decontamina solurile și a reduce emisiile de azot și metan, pentru a crește stocul de 
carbon în sol și a altor bazine de carbon pe uscat și zonele de coastă; 

 Sisteme de management/monitorizare a apei, gazelor și aerului din interior atât în 
scopuri de calitate, cât și de indexare (măsurători de încălzire globală) și instrumente de 
avertizare timpurie, sisteme de monitorizare a scurgerilor de gaze, sisteme de tratare, 
rețele durabile de gaze (pentru hidrogen); 
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 Tehnologii digitale verzi pentru a îmbunătăți integrarea sistemului energetic pentru a 
permite gestionarea ofertei și a cererii și optimizarea costurilor , monitorizarea în timp real, 
controlul, întreținerea digitalizată ; instrumente de îmbunătățire a protecției digitale a 
sistemelor energetice, a rețelelor inteligente și a comunităților cu energie net zero; 
concepte blockchain adaptate la performanța energetică a clădirilor și la fiabilitatea sporită 
a sistemelor de alimentare; calcul cuantic pentru sisteme energetice; soluții/senzori digitali 
pentru îmbunătățirea eficienței. 

Impacturi așteptate 

Această provocare EIC Accelerator urmărește să sprijine IMM-urile extrem de inovatoare (inclusiv 
întreprinderile nou-înființate, companiile spinout) și întreprinderile mici cu capitalizare medie care 
dezvoltă inovații noi și inovatoare care pot contribui în mod eficient la obiectivele consacrate în 
planul „Fit to 55” care accelerează decarbonizarea , având un potențial ridicat . impactul asupra 
reducerii emisiilor nete de CO2 în conformitate cu obiectivele specifice stabilite mai sus și să 
sprijine inovarea în continuare. Impactul așteptat al acestei provocări este o accelerare mai 
incluzivă și mai constantă către neutralitatea climatică până în 2050, luând în considerare 
designul și estetica soluțiilor propuse (unde este cazul). 

Solicitanții ar trebui să furnizeze descrierea și evaluarea cantitativă a impactului, cum ar fi 
reducerea sau evitarea emisiilor de GES, indicând metodologia și ipotezele, ca parte a 
propunerilor lor complete. 
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