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Viziunea Horizon Europe

Un viitor durabil, echitabil și  

prosper pentru oameni și planetă,  

bazat pe valori europene.

 Combaterea schimbărilor  

climatice

(obiectiv bugetar de 35 %)

 O contribuție la atingerea

obiectivelor

de dezvoltare durabilă

 Stimularea competitivității și 

creșterii S
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Deși beneficiază de cercetare de nivel  

mondial și de industrii puternice…

…Europa ar putea face mai mult  

pentru a transforma poziția de

lider în domeniul științei într-o  

poziție de lider în domeniul

inovării și antreprenoriatului

1,3%

investiții în  

C&D 

întreprinderilor

Cunoștințele și competențele
reprezintă principalele resurse.

→ 7% din populația lumii

→ 20% din C&D la nivel mondial

→ 1/3 din totalul publicațiilor științifice de

înaltă calitate



Horizon Europe

Programul-cadru ambițios al UE pentru cercetare și inovare (2021-

2027) prevede:

consolidarea bazelor științificeși tehnologice ale UE și

Spațiului european de cercetare (SEC)

stimularea capacității de inovare, a competitivității  și

creării de noi locuri de muncă,  competențe noi, 

adecvate nivelului de dezvoltare a tehnologiilor 

abordarea priorităților cetățenilor și sprijinirea modelului

și valorilor socio-economice.

La 15 iunie 2021 a fost aprobat Programul de lucru, prin care s-a

stabilit suma de €95.5 miliarde, care urmează a fi investite în

cercetare și înovare.



Elemente-cheie ale Horizon Europe:

Structura bazată pe trei piloni care abordează știința fundamentală,

provocările globale și inovarea

O nouă abordare intersectorială a clusterelor

Misiunile în calitate de noutate-cheie pentru a obține un impact mai  

mare și mai multă vizibilitate

CEI în calitate de ghișeu unic pentru inovare care să ajute companiile  

mici să inoveze și să se extindă

O nouă abordare a parteneriatelor pentru raționalizarea peisajului

Căi de impact pentru a urmări progresul atingerii obiectivelor

programului de-a lungul timpului.

Reguli de participare care vizează simplificarea suplimentară



Horizon Europe: Structura programului

Extinderea participării și consolidarea Spațiului european de cercetare

Reformarea și consolidarea sistemului  

european de C&I
Extinderea participării și răspândireaexcelenței

Pilonul 1
Excelență științifică

Consiliul European pentru

Cercetare

Acțiunile Marie Skłodowska-

Curie

Infrastructurile de cercetare

Pilonul 3
O Europă inovatoare

Consiliul european pentru  

inovare

Ecosistemele europene

de inovare

Institutul European de Inovare  

șiTehnologie

Pilonul 2
Provocări globale și  

competitivitate industrială  

europeană

• Sănătate

• Cultură, creativitate și societate  

favorabilă incluziunii

• Securitate civilăpentru  

societate

• Dezvoltarea digitală, industria și  

spațiul

• Climă, energie șimobilitate

• Alimente, bioeconomie, resurse

naturale, agricultură șimediu

Centrul Comun de Cercetare

C
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s
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Pilonul 1

EXCELENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
consolidarea și extinderea excelenței  

bazei științifice

Consiliul  

European pentru  

Cercetare

 Cercetare de frontieră  

realizată de cei mai  

buni cercetători

împreună cu echipele  

lor

Infrastructurile  

de cercetare

 Infrastructuri de  

cercetare de nivel  

mondial, integrate și  

interconectate

2,4 miliarde EUR6,8 miliarde EUR16,6 

miliarde

EUR

Acțiunile Marie  

Skłodowska-

Curie

 Dotarea cercetătorilor cu  

noi cunoștințe și  competențe

prin intermediul mobilității  și 

al formării



Pilonul 2 - Clustere

Provocări globale și competitivitate industrială

stimularea tehnologiilor esențiale șia soluțiilor  care susțin

obiectivele de dezvoltare durabilă
52,7 miliarde EUR

Dezvoltare  

a digitală,

industria și

spațiul

Cultură,  

creativitate  

și        

societate  

favorabilă  

incluziunii

Securitate  

civilă  

pentru  

societate

Sănătate

Alimente,  

bioeconomie,  

resurse  

naturale,  

agricultură  și

mediu

Climă,  

energie și  

mobilitate



Clusterele din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate

industrială”'

Clustere Domenii de intervenție

Sănătate

• Sănătatea pe tot parcursul vieții

• Bolile netransmisibile și bolile rare

• Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru  

sănătate și îngrijire, inclusiv medicina  

personalizată

• Factorii de mediu și sociali determinanți ai sănătății

• Bolile infecțioase, inclusiv bolile legate de sărăcie și  

bolile neglijate

• Sistemele de sănătate

Cultură, creativitateși  

societate favorabilă  

incluziunii

• Democrația șiguvernanța

• Transformările sociale șieconomice
• Cultură, patrimoniu cultural șicreativitate

Securitate civilă  

pentru societate

• Societăți reziliente la dezastre

• Protecție șisecuritate
• Securitate cibernetică

Dezvoltarea digitală,

industria șispațiul

• Tehnologiile de producție

• Materialele avansate

• Internetul de nouă generație

• Industriile circulare

• Spațiul, inclusiv observarea Pământului

• Tehnologiile generice emergente

• Tehnologiile digitale esențiale, inclusiv tehnologiile  

cuantice

• Inteligența artificială șirobotica

• Calculul avansat și tehnologia de lucru cu volume mari

de date (Big Data)

• Industria curată și cu emisii reduse de dioxid de  

carbon

• Tehnologiile generice emergente

Climă, energie și  

mobilitate

• Climatologia și soluții în domeniulclimei

• Sistemele și rețelele energetice

• Comunitățile șiorașele

• Competitivitatea industrială în domeniul  

transporturilor

• Mobilitatea inteligentă

• Aprovizionarea cu energie

• Clădirile și instalațiile industriale aflate în tranziție  

energetică

• Mobilitate și transporturi curate, sigure șiaccesibile

• Stocarea energiei

Alimente,  

bioeconomie, 

resurse  naturale, 

agricultură și  mediu

• Supravegherea mediului

• Agricultura, silvicultura și zonele rurale

• Sistemele circulare

• Sistemele alimentare

• Biodiversitate șir esurse naturale

• Mările, oceanele și apele interioare

• Sisteme de bioinovare în bioeconomie



• Trebuie să se asigure accesul liber la 

publicațiile  științifice

• Accesul liber la datele de cercetare 

trebuie să fie  asigurat în conformitate 

cu principiul „cât mai deschis cu 

putință, dar atât de închis cât este  

necesar”

• Gestionarea responsabilă a datelor

• Alte practici ale științei deschise 

trebuie să fie  promovate și încurajate

• Principiul reciprocității în știința deschisă 

trebuie  să fie promovat și încurajat în toate 

acordurile de  asociere și de cooperare 

încheiate cu țări le   terțe

• Accesul liber la publicațiile științifice 

este  obligatoriu: trebuie menținute 

suficiente drepturi de  proprietate 

intelectuală (DPI)

• Acces liber la datele de cercetare.

• Gestionare responsabilă a datelor de 

cercetare ; un plan de  gestionare a 

datelor este obligatoriu;

• posibile  obligații de a se utiliza  Cloudul 

european pentru știința deschisă pentru  

stocarea datelor

• Posibile stimulente sau obligații 

suplimentare în  temeiul programelor de 

lucru privind alte practici ale  științei

deschise

Știința deschisă la nivelul întregului  
program

Art. 10 - Știința deschisă

Abordarea

Art. 35 - Exploatare și diseminare

Modalitățile



Lecțiile învățate
din evaluarea intermediară a programului  

Horizon 2020

Posibilități extinse de  

asociere

Sporirea impactului printr-o  

abordare bazată pe misiuni și  

prin implicarea cetățenilor

Sprijinirea inovării revoluționare

Consolidarea cooperării  

internaționale

Consolidarea deschiderii

Raționalizarea cadrului de  

finanțare

Consiliul european pentru

inovare

Misiunile C&I

O nouă abordare a  

parteneriatelor

O politică a științei deschise

Răspândirea excelențeiÎncurajarea participării

Noutăți-cheie
aduse de programul Horizon Europe



Consiliul european pentru inovare

Instrumentul Pathfinder: granturi

(din etapa tehnologică incipientă  

până în etapa precomercială)

Instrumentul Accelerator:

granturi exclusive și finanțare mixtă

(din etapa precomercială  

până la introducerea pe piață și

extindere)

Consiliul european

pentru inovare – un

ghișeu unic

Sprijin pentru inovațiile revoluționare și cu potențial de extindere,  care sunt prea 

riscante pentru investitorii privați (70 % din bugetul alocat  pentru IMM-uri)

1. Sprijinirea inovatorilor în crearea piețelor

viitorului,  mobilizarea finanțăriiprivate și

extinderea întreprinderilor ,

2. Gestionare și monitorizare proactive, flexibile,  

orientate către inovare și bazate pe asumarea 

de  riscuri

Două instrumente complementare care elimină decalajul dintre idee și proiectul cu  

potențial investițional:



Domeniile  
misiunilor

Adaptarea la schimbările  
climatice, inclusiv  

transformarea societății

Cancer

Oceane,  
mări, ape de  

coastă și 
interioare  
sănătoase

Sănătatea  
solului și a  
alimentației

Orașe inteligente
șineutre din  

punctul de vedere 
al impactului  
asupra climei



O nouă abordare a parteneriatelor europene

Coprogramate

Bazate pe  
memorandumuri de  
înțelegere / acorduri  
contractuale;
implementate în mod
independent de către  
parteneri și de către  
programul Horizon  
Europe

Cofinanțate

Bazate pe un program  
comun convenit și  
implementat de parteneri;  
angajamentul partenerilor  
de a participa cu  
contribuții financiare și în
natură

Instituționalizate

Bazate pe un termen 
lung  și pe necesitatea
integrării , sprijinite de 
programul  Horizon
Europe

O nouă generație de parteneriate orientate către obiective și mai ambițioase

Caracteristici

principale

 Structură și set de instrumente simple

 Abordare coerentă bazată pe ciclul de viață

 Orientare strategică



 Deschidere generală către participarea internațională

 Acțiuni specifice intensificate, cereri de propuneri comune etc.

Posibilități extinse de asociere

 Țările terțe cu bune capacități în domeniul științei, al tehnologiei și al

inovării !!!!!!!!

 Luarea în considerare a obiectivului de stimulare a creșterii 

economice prin inovare!!!!!!!!

Cooperarea internațională

Cooperarea

internațională

Abordarea colectivă a provocărilor societale  

globale; 

accesul la cea mai bună expertiză;

creșterea ofertei și a  cererii de soluții

inovatoare.



InvestEU pentru cercetare și inovare (C&I)

Stimulează creșterea investițiilor în cercetare și  inovare, în

special din partea sectorului privat; mobilizează și completează

inițiativele naționale/regionale

Fără distorsiuni pe piață: intervenție doar în scopul eliminării  

lacunelor de finanțare din cadrul lanțului de livrare C&I (datorate  în 

special riscurilor mari)

Sprijin prin:

 Fondul InvestEU

 Asistența InvestEU

 Portalul InvestEU

Mobilizează o sumă estimată de  

200 de miliarde EUR,  

reprezentând investiții în C&I;  

finanțare bazată pe piață în  

scopul exploatării și extinderii C&I  

europene



Work Programme 2021-2022

9. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 

Alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-

bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en

Apeluri deschise (36),  care urmeaza a fi deschise 

(26):

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


Fostering the resilience of agricultural production: from observation of changes 

to the development

Promovarea rezilienței producției agricole: de la observarea schimbărilor la 

dezvoltare
Programme Horizon Europe (HORIZON)
ID HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-04
Types of action HORIZON Research and Innovation Actions
Deadline model single-stage
Opening date 28 October 2021
Deadline date 15 February 2022 17:00:00 Brussels time

Obiectivul: implementarea proiectului va 
contribui la atenuarea și adaptarea la 
schimbările climatice și la atingerea 
neutralității climatice până în 2050.

Rezultate așteptate: 
• observarea impactului schimbărilor de 

mediu  asupra agriculturii în domeniile
cheie;

• atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice;

• O mai bună rezistență a securității
alimentare la șocuri care rezultă din 
factori de schimbare, inclusiv schimbările
climatice.

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Food%20security;matchWholeTex
t=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmeP
eriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;
destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionP
rospect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;
cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;on
lyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState



Optimisation of nutrient budget in agriculture ID:HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-02
Optimizarea bugetului nutrienților în agricultură

Open for submission
Programme Horizon Europe (HORIZON)
Types of action HORIZON Research and 
Innovation Actions
Deadline model single-stage
Opening date 22 June 2021
Deadline date 06 October 2021

În conformitate cu planul de acțiune zero poluare,
propunerea va sprijini limitarea și reducerea poluării
din cauza excesului de nutrienți și a pierderilor de
nutrienți (în special azot și fosfor) din mediu, care
rezultă din utilizarea excesivă în agricultură. Va
contribui la dezvoltarea unui plan integrat de
gestionare a nutrienților.

Rezultate așteptate:
• identificarea combinațiilor optime de nutrienți în diferite sisteme agricole (sisteme

convenționale, agroecologice și organice),
• monitorizrea  fluxurile de nutrienți și practicile cu cel mai mare potențial de atenuare a 

schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, 
• identificarea și implementarea practicilor agricole individuale sau combinate specifice

regiunii care ajută la echilibrarea ciclurilor de nutrienți și a soluțiilor bazate pe natură,
• cuantificarea potențialului de a economisi în special emisiile de N și P prin practici

agricole relevante, de ex. agricultura organică, agroecologia, agricultura de conservare, 
îmbunătățirea gestionării fertilizărilor organice și minerale etc., care îmbunătățesc
sănătatea solurilor și combate poluarea apei, 

• Modele îmbunătățite pentru identificarea locală a punctelor fierbinți de contaminare și
poluare, pentru extrapolare la soluții regionale, naționale și globale.



One Health approach for Food Nutrition 
Security and Sustainable Agriculture (FNSSA)
Abordarea sănătății pentru securitatea nutriției
alimentare și agricultura durabilă (FNSSA)

HORIZON-CL6-2021-

FARM2FORK-01-18

Programme Horizon Europe (HORIZON)
Types of action HORIZON Research and Innovation Actions
Deadline model single-stage
Opening date 22 June 2021
Deadline date 06 October 2021

Scopul: de a promova soluții care să
maximizeze beneficiile în raport cu cele
patru priorități ale inițiativei R&I „Food 
2030”:
• nutriție și sănătate, inclusiv siguranța

alimentelor;
• durabilitatea climei și a mediului;
• circularitatea și eficiența resurselor; 
• inovarea și împuternicirea

comunităților.

Rezultate așteptate:
• sisteme agricole durabile, productive, neutre din 

punct de vedere climatic și rezistente, care oferă
consumatorilor alimente accesibile, sigure, 

• reducerea presiunii asupra ecosistemelor, 
restabilind biodiversitatea, îmbunătățind
sănătatea publică și generând rentabilități
economice echitabile;

• sisteme alimentare durabile, care să asigure
beneficii pentru atenuarea și adaptarea la climă, 
nutriție sănătoasă, consum sigur de alimente, 
reducerea sărăciei alimentare, includerea
persoanelor marginalizate.



Tackling outbreaks of plant pests
Abordarea focarelor de dăunători ai plantelor

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04

Programme Horizon Europe (HORIZON)
Types of action HORIZON Research and Innovation 
Deadline model single-stage
Opening date 22 June 2021
Deadline date 06 October 2021

Scopul:
Propunerile ar trebui să vizeze
dăunători ai plantelor de carantină, să
îmbunătățească metodele și strategiile
de supraveghere și control și să extindă
gama de instrumente pentru
gestionarea integrată și eficientă a
dăunătorilor.

Rezultate așteptate:
• Contribuții la înțelegerea răspândirii dăunătorilor vegetali, inclusiv a influenței

schimbărilor climatice, degradării ecosistemelor și globalizării
• Metode și strategii eficiente de supraveghere pentru detectarea timpurie și (bio) 

controlul dăunătorului.
• Dezvoltarea de soluții sănătoase din punct de vedere economic și ecologic pentru o 

gestionare eficientă a dăunătorilor în agricultură și silvicultură, în conformitate cu 
principiile gestionării integrate a dăunătorilor.

• Analiza implicațiilor sociale și economice pentru fermierii afectați de dăunători și
dezvoltarea unor abordări prin care cei afectați să poată face față cel mai bine situației.

• Analiza impactului ecologic al răspândirii dăunătorilor de plante.



Pentru a urmări și a vă informa:

#HorizonEU

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;  

Site-ul web dedicat programului Horizon Europe

http://ec.europa.eu/horizon-europe

Consiliul european pentru inovare

http://ec.europa.eu/research/eic

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/research/eic

