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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: "RENAŞTERE RURALĂ "; COMPONENTA „SCHIMBĂRI SOCIETALE″
PROGRAM: „ORIZONT 2020″
Referintă: H2020-RUR-2018-2020
Domenii: dezvoltare rurală, cooperare în domeniul agricol şi forestier, cercetare aplicată, etc.
BUGET TOTAL

TERMENE-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA PROPUNERILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

88.000.000€
rata de cofinanţare
variază în funcṭie de
tipul de acţiune

22 ianuarie şi 8 septembrie
2020
în funcție de tematică
(ora 17:00 la Bruxelles)

orice entitate constituită legal într-o țară
participantă la program

state membre alle UE,
țări asociate la program,
organizații internaționale

TEMATICI:

CE-RUR-08-2018-2019-2020: „Închiderea ciclurilor de nutrienţi” - acṭiuni de inovare (IA);
termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 ianuarie şi 8 septembrie 2020. Bugetul disponibil:
22 milioane de euro.
Propunerile abordează dezechilibrele interregionale și intra-regionale prin recuperarea eficientă a
substanțelor nutritive din subprodusele sectoarelor agroalimentare sau forestiere sau din apele
uzate și nămoluri și transformarea în îngrășăminte noi.
Priorităţi pentru proiecte:
A. Înțelegerea proprietăților și a impactului îngrășămintelor pe bază de bio;
B. Îngrășăminte bio pe bază de gunoi de grajd animal;
C. Îngrășăminte bio pe bază de produse secundare din sectoarele agroalimentare, pescuit,
acvacultură sau silvicultură;
D. Îngrășăminte bio pe bază de ape uzate și nămoluri reziduale.
LC-RUR-11-2019-2020: „Lanțuri valorice sustenabile în domeniul lemnului” – acṭiuni de inovare
(IA) şi acţiuni de cercetare şi inovare (RIA); termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 22
ianuarie şi 8 septembrie 2020. Bugetul disponibil: 10 milioane de euro.

Informații suplimentare:
✓ Pentru acțiunile de
inovare şi cercetare
(RIA) şi acṭiunile de
inovare (IA),
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.
✓ Pentru acțiunile de
coordonare ṣi sprijin
(CSA), proiectul trebuie
să prevadă pentru
implementare cel puțin
o entitate legal
constituită într-un stat
membru al UE sau întro țară asociată la
programul Orizont 2020.

Pădurile joacă un rol esențial în economia, societatea și mediul european. Scenariile care pot
menține încălzirea globală sub 2°C (obiectivul Acordului de la Paris) ar impune o reducere
substanțială a emisiilor antropice de GES (gaze cu efect de seră), prin schimbări de anvergură la
sistemele energetice, utilizarea terenurilor și lanțurile de valori asociate. Al doilea factor
determinat de consum de emisii de GES este sectorul construcțiilor (aproximativ 15%), ceea ce
implică un rol semnificativ pentru produsele pe bază de lemn. Sectorul forestier poate contribui la
atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor din biomasă vie, soluri și produse din
lemn și înlocuirea resurselor neregenerabile prin utilizarea durabilă a materialelor și a utilizării
energetice a materialelor pe bază de lemn.
✓ Acţiunile de
cercetare şi inovare şi
RUR-05-2020: „Conectarea consumatorilor și producătorilor în lanțurile inovatoare de cele de coordonare şi
aprovizionare agroalimentară” - acṭiuni de coordonare şi sprijin (CSA); termenul-limită pentru sprijin pot fi cofinanțate
100%, iar acṭiunile de
depunerea aplicaţiilor: 22 ianuarie 2020. Bugetul disponibil: 9 milioane de euro.
inovare 70%.
Activitățile ar trebui să analizeze modalități concrete pentru ca producătorii să colaboreze la
diverse oportunități atât pentru consumatori, cât și pentru a îmbunătăți veniturile fermierilor (de ✓ Manualul online
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exemplu, economii de scară, distribuție mai inteligentă, reducerea amprentelor de mediu, abordări
teritoriale etc.), bazându-se pe un set de bunuri practici de abordări eficiente și aplicabile în acest
sens. Propunerile colectează și dezvoltă bune practici pentru o cooperare benefică reciproc,
integrând nevoile producătorilor și consumatorilor primari într-o abordare practică. Activitățile pot
acoperi infrastructura și logistica pentru acces eficient la consumatori, cum ar fi logistica comună
inteligentă a grupurilor de producători, externalizarea transportului către antreprenorii care
împărtășesc valorile producătorilor, optimizarea ridicării comenzilor de vânzare și rutele de
transport, redobândirea încrederii consumatorilor prin scurtarea lanțurilor, vânzări directe și
colaborare, etc.

Orizont 2020.
✓ Punctul National de
Contact România pentru
programul Orizont 2020.

✓ Pentru probleme IT
legate de depunerea
aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/rese
RUR-06-2020: „Lanțuri de valoare agroalimentare inovatoare: stimularea competitivității orientate arch/participants/api//co
către sustenabilitate”- acţiuni de inovare (IA); termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 22 ntact/index.html
ianuarie 2020. Bugetul disponibil: 21 milioane de euro.
Bazându-se pe stadiul actual al tehnicii, propunerile trebuie să cartografieze și să evalueze
inovațiile existente, să (re)proiecteze și să piloteze abordări sistemice inovatoare pentru lanțurile
de valori agroalimentare care deblochează întregul lor potențial de a atinge sustenabilitatea
economică, socială și de mediu și favorizează cooperarea, implicând în special fermieri.
Abordările inovatoare ale lanțurilor de valori agroalimentare ar trebui să combine diverse forme de
inovare, de exemplu, tehnologice, sociale, organizaționale, manageriale și instituționale, etc.
RUR-07-2020: „Reducerea pierderilor și deșeurilor alimentare de-a lungul lanțului de valori
agroalimentare” - acṭiuni de inovare (IA), termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 22 ianuarie
2020. Bugetul disponibil: 12 milioane de euro.
Propunerile ar trebui sa identifice, valideze și să demonstreze modalități inovatoare și eficiente de
reducere a pierderilor și a deșeurilor de alimente, cu accent pe prevenirea evitabilă a pierderilor și
deșeurilor de produse perisabile, de-a lungul lanțului valoric agroalimentar, de la producția
primară până la consumul final în gospodărie și eliminarea lor. Propunerile ar trebui să ia în
considerare diverse forme de inovare, de exemplu, tehnologice, sociale, organizaționale,
manageriale și instituționale etc., care să permită actorilor să își organizeze și să coordoneze mai
bine activitățile, să monitorizeze condițiile, să elimine numeroasele cauze directe și indirecte
complicate ale ineficienței și, prin urmare, să fie aruncate cât mai puține produse alimentare de-a
lungul lanțurilor de valori agroalimentare, fără a face compromisuri cu calitatea alimentelor,
inclusiv siguranța și sustenabilitatea.
RUR-15-2018-2019-2020: „Rețele tematice care elaborează cunoștințe pregătite pentru practică”acṭiuni de coordonare ṣi sprijin (CSA) ), termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 22 ianuarie
2020. Bugetul disponibil: 10 milioane de euro.
Temele alese trebuie să se axeze pe cele mai urgente nevoi pe care le au agricultorii și
silvicultorii. Activitățile rețelelor tematice se concentrează pe rezumării, partajării și prezentări într-o limbă ușor de înțeles și adresată agricultorilor și silvicultorilor – ale celor mai bune practici
existente și rezultatelor cercetărilor care sunt aproape de a fi puse în practică, dar care nu sunt
suficient de cunoscute sau utilizate de către practicieni. Propunerea ar trebui să explice, de
asemenea, modul în care evită duplicarea cu proiecte și rețele în curs de desfășurare sau
finalizate. Pentru a atinge și capta mai bine cunoștințele de la fermierii / silvicultorii vizați, rețelele
pot organiza „fertilizarea încrucișată” prin subrețelele care acoperă, de exemplu, o regiune, o
limbă sau un sistem de producție.
RUR-21-2020: „Piețele agricole și comerțul internațional în contextul obiectivelor de
sustenabilitate” - acṭiuni de cercetare şi inovare (RIA) ), termenul-limită pentru depunerea
aplicaţiilor: 22 ianuarie şi 8 septembrie 2020. Bugetul disponibil: 4 milioane de euro.
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Propunerile vor analiza și dezvolta în continuare metode solide și indicatori asociați pentru a
evalua impactul (pozitiv și negativ) al comerțului internațional agricol asupra mediului și societății.
Acesta va include analiza opțiunilor prin care politicile comerciale pot contribui la realizarea ODD
și la punerea în aplicare a acordurilor privind climatul și biodiversitatea, asigurând în același timp
atingerea obiectivelor UE privind un nivel de viață echitabil pentru fermieri și eradicarea sărăciei,
care rămâne principalul obiectiv al politicii de dezvoltare în noul Consens european
SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE:
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru perioada 2018-2020 – secṭiunea „Securitatea
alimentară, agricultura și silvicultura durabilă, cercetarea maritimă și a apelor interioare și
bioeconomia” :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820food_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode
=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=
H2020-RUR-20182020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTabl
eState
INSTITUȚIE RESPONSABILĂ:
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
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.

