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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: EFICIENṬĂ ENERGETICĂ 2016/2017
PROGRAM: ORIZONT 2020
Referinta: H2020 : EE-03-2016; EE-04-2016/217; EE-05-2016; EE-07-2016/2017; EE-08-2016; EE-10-2016; EE-172016/2017
buget total

data de depunere

beneficiari

34.000.000 € (EE-03 ; EE-04 ; EE05 ; EE-07 ; EE-08)
16.000.000 € (EE-10 ṣi EE-17)
rata de cofinanṭare variază în funcṭie
de tipul de acṭiune

21 ianuarie 2016 (orele 17:00 la
Bruxelles – Central European
Time)

orice entitate
constituită legal

TOPICURI:
EE-03: Pachete de instalare standardizate integrând soluții de eficiență energetică și surse
regenerabile pentru încălzire, răcire și/sau preparare a apei calde (activitate de inovare);
EE-04: Noi soluții de încălzire și răcire care utilizează surse cu grad scazut de energie termică
(activitate de cercetare ṣi inovare);
EE-05: Modele și instrumente de încălzire și răcire și de planificare ṣi cartografiere (activitate de
cercetare ṣi inovare);
EE-07: Schimbări de comportament față de eficiența energetică prin intermediul TIC (activitate
de inovare);
EE-08: Cercetare socio-economică asupra comportamentului consumatorilor privind eficiența
energetică (activitate de cercetare ṣi inovare);
EE-10: Sprijinirea renovării accelerate și profunde de tip cost-eficienṭă a clădirilor prin
parteneriatul public privat (EeB PPP) (activitate de inovare);
EE-17: Valorificarea căldurii reziduale în sistemele industriale (SPIRE PPP) (activitate de
inovare).
COMPLEMENTARITATE:

eligibilitate ṭări/regiuni
state membre UE, țări
asociate la program,
organizații internaționale
(vezi anexe generale ale
programului de lucru)
Informații suplimentare:
 Pentru acṭiunile de
inovare ṣi cercetare ṣi
acṭiunile de inovare,
parteneriatul
pentru un proiect ar trebui
să includă cel puțin 3
entități şi acestea să fie
stabilite în trei țări diferite;
entitățile trebuie să fie
independente una față de
alta;
 Acṭiunile de cercetare
ṣi inovare sunt
cofinanṭate 100%, iar
acṭiunile de inovare 70%;

 Manualul online
Programul de lucru al Comisiei Europene 2016-2017 care stabileṣte cererile de propuneri Orizont 2020
pentru componenta eficienṭă energetică încurajează sinergii între Orizont 2020 și alte fonduri
ale Uniunii Europene precum fondurile structurale și de investiții europene (ESIF), care pot spori
impactul ambelor surse de finanṭare în termeni de excelență științifică și dezvoltare socioeconomică. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) va investi circa 100 de
miliarde de euro (estimat) în cercetare ṣi inovare în perioada 2014-2020 și 38 de miliarde de
euro (estimat) în economia cu emisii scăzute de carbon, ceea ce va permite, printre altele, o
eficiență energetică și soluṭii prin folosirea surselor regenerabile. Pentru a realiza acest lucru,
solicitanții ar trebui să contacteze autoritățile de management ESIF și autoritățile care
supraveghează dezvoltarea strategiei de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă
din statul sau regiunea lor.
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SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-20162017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+i
dentifier/desc
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016-2017:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617energy_en.pdf
INSTITUȚIE RESPONSABILĂ:
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se face electronic, detalii pe link-ul următor:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
Pentru întrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului Orizont 2020, a fost creat
un Helpdesk Horizon2020; cei interesați sunt rugați să adreseze întrebările cu cel puțin 2
săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.
Pentru probleme IT legate de depunerea aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html
Punctul National de Contact România pentru programul Orizont 2020

