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PROGRAM: « FONDUL PENTRU INOVARE (FI) » 

APEL PENTRU PROPUNERI 2020 - PROIECTE LA SCARĂ REDUSĂ ALE FONDULUI PENTRU INOVARE 

REFERINȚĂ: InnovFund-SSC-2020-Single-Stage 
DOMENII DE INTERES:  eficiență energetică, inovare, noi tehnologii, energia regenerabilă, industriile cu consum intensiv de 
energie, stocarea energiei și captarea, utilizarea și stocarea carbonului, etc. 

 

BUGET  TERMENUL-LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA APLICAṬIEI 
CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
100.000.000 €  
Proiectele trebuie să aibe un 
buget de minimum 2.500.000 € și 
maximum 7.500.000 € 
 
60%´cofinanțare 

 
10 martie 2021  

(orele 17:00 la Bruxelles) 
 

 
entități publice si private, organizații 
internaționale 

 
state membre ale UE, 
Norvegia și Islanda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aceasta este o cerere de propuneri pentru subvenții ale UE în domeniul demonstrării 
tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon în cadrul Fondului pentru inovare (FI). 
Proiectele care urmează să fie finanțate prin acest apel sunt de așteptat să contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și să atingă obiectivele politice 
care figurează în: 1. comunicarea Comisiei Europene – „O planetă curată pentru toți - O 
viziune strategică europeană pe termen lung”, pentru o strategie pe termen lung care să aibă 
în prim-plan o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere 
climatic, denumită și Strategia pe termen lung, 2. Pactul ecologic european și 3. Planul 
țintă pentru 2030 privind clima. De asemenea, se așteaptă ca proiectele să contribuie la 
realizarea obiectivelor planului de redresare pentru Europa. 
 
Obiectivele acestei cereri sunt: 

- să susțină proiecte care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem de 
inovatoare, care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- să ofere sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc ale proiectelor 
eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare; 

- să completeze apelul pentru proiecte la scară largă, vizând proiecte la scară mai 
mică, oferind astfel o altă oportunitate, în special companiilor mici și mijlocii de a-și 
susține proiectul. 

 
Printre acțiunile finanțate: 
 
- activități care sprijină inovarea în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în 
sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU ETS, inclusiv captarea și utilizarea 
carbonului în condiții de siguranță pentru mediu (CCU), care contribuie în mod substanțial la 
atenuarea schimbărilor climatice, precum și produse care înlocuiesc cele cu consum intens 
de carbon ; 

 
Informații suplimentare: 

 
 
- O asistență pentru dezvoltarea 
proiectelor (PDA) va fi furnizată 
sub formă de servicii unor proiecte 
de către Banca Europeană de 
Investiții. 
 
- Un proiect poate fi propus și 
implementat de un singur 
solicitant/beneficiar sau de un 
consorțiu de mai mulți parteneri. 
 
- Proiectele se implementează pe 
o perioadă de 48 de luni. 
 
- Partenerii nu pot participa decât 
într-un singur proiect depus la 
această cerere de propuneri. 

 
- Implementarea proiectului ar 
putea să înceapă către sfârșitului 
anului 2021 sau la începutul 
anului 2022. 
 

-Pentru a se asigura o evaluare 

rapidă și eficientă, solicitanții sunt 
sfătuiți să prezinte cererile și 
documentele justificative în limba 
engleză. Acordul de finanțare, 

Obiective: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1592811720759&from=EN
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- activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează 
captarea și stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță pentru mediu; 
- activități care contribuie la stimularea construcției și funcționării unor tehnologii inovatoare 
de energie regenerabilă și de stocare a energiei. 
 

 
 
 

Toate documentele acestei cereri se găsesc pe pagina oficială a “Funding and Tenders 
Portal”.  

 
 
 
 

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele – INEA  
Bruxelles 
Pentru contact direct: https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/contact-us  

 
 

managementul proiectului, 
raportarea formală, rezultatele 
cheie și toate comunicările cu 
INEA vor fi în limba engleză. 
 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=InnovFund-SSC-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=InnovFund-SSC-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/contact-us

