
Fondul de Inovare
Europa va acorda granturi proiectelor care aduc pe piață 

tehnologii inovatoare „cu emisii reduse de carbon”.



Fondul de Inovare

Fondul de Inovare este unul din cele mai generoase programe de finanțare
pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de
carbon

Acesta va oferi aproximativ 10 miliarde EUR de sprijin în perioada 2020-2030 pentru
demonstrarea comercială a tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon, cu
scopul de a aduce pe piață soluții industriale pentru decarbonizarea Europei și de a
sprijini tranziția acesteia către neutralitatea climatică.

Obiectivul este de a ajuta întreprinderile să investească în energie curată și în
industrie pentru a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă la nivel local și
pentru a consolida leadershipul tehnologic european la scară globală. Acest lucru se
realizează prin apeluri pentru proiecte mari și mici, axate pe:
⊷ tehnologii și procese inovatoare cu conținut scăzut de carbon în industriile cu consum

intensiv de energie
⊷ captarea și utilizarea carbonului
⊷ construcția și exploatarea captării și stocării carbonului
⊷ inovație în privința generării energiei din surse regenerabile
⊷ stocarea energiei

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en


Obiective

Fondul pentru Inovare va contribui la reducerea gazelor cu efect de seră prin:
⊷ contribuția la crearea stimulentelor financiare corecte pentru noi investiții în următoarea

generație de tehnologii necesare pentru tranziția UE cu emisii reduse de carbon
⊷ stimularea creșterii și a competitivității prin împuternicirea companiilor cu avantajul

primordial pentru a deveni lideri mondiali în tehnologia curată
⊷ sprijinirea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de carbon în toate Statele Membre.

Fondul este conceput pentru a ține cont de lecțiile învățate de la predecesorul său, 
programul NER300. Este mai mare și mai bun în mai multe aspecte:

⊷ deschis pentru proiecte din industriile cu consum intensiv de energie precum
prelucrarea oțelulului, produselor chimice, hârtiei, cimentului, ceramicii etc.

⊷ îmbunătățește partajarea riscurilor pentru proiecte: subvențiile sale acoperă până la
60% din capitalul suplimentar și costurile operaționale ale inovării

⊷ oferă asistență într-un mod mai flexibil, urmărind necesitățile fluxurilor de numerar ale
proiectului prin intermediul unor repere prestabilite

⊷ proces de selecție mai simplu
⊷ sinergii mai puternice cu alte programe de finanțare UE
⊷ guvernare și luarea de decizii simplificate



Procesul de depunere a proiectelor
Pe durata de existență a Fondului pentru Inovare vor exista apeluri pentru proiecte lansate
periodic.

Proiecte de anvergură
Procesul de depunere a proiectelor are două etape:
⊷ exprimarea interesului, cu o primă evaluare a eficacității proiectului, a gradului de

inovare şi a maturității acestuia. Proiectele care îndeplinesc criteriile doar primele două
criterii se pot califica pentru asistență pentru dezvoltarea proiectului.

⊷ cerere completă, în care proiectele sunt evaluate pe toate criteriile, inclusiv scalabilitatea
și eficiența costurilor.

Proiecte mai mici
Procesul de depunere a proiectelor este simplificat şi are doar o etapă:

⊷ cerere completă, unde proiectele sunt evaluate pe baza tuturor criteriilor de selecție, așa
cum se specifică mai jos.

Criterii de atribuire a finanțării
Proiectele vor fi selectate în funcție de următoarele criterii:

⊷ eficacitatea evitării emisiilor de gaze cu efect de seră
⊷ gradul de inovație
⊷ maturitatea proiectului
⊷ scalabilitate
⊷ eficiența costurilor



Finanțare
⊷ Finanțarea totala din Fondul de Inovare va fi stabilită la 60% din costurile suplimentare

legate de tehnologia inovatoare în funcție de nivelul de referință al tehnologiilor actuale
disponibile;

⊷ Până la 40% din sprijinul financiar total acordat poate fi furnizat înainte de închiderea
financiară a proiectului, în timp ce acordarea restului de 60% va depinde de îndeplinirea
indicatorilor în etapele agreate și în condițiile în care se va dovedi reducerea emisiilor de
CO2;

⊷ Finanțarea din Fondul de Inovare nu este considerată ajutor de stat, proiectele pot
cumula acest sprijin cu altă sursă de finanțare publică în conformitate cu regulile de
aplicare.

Solicitanții eligibili sunt entități private, entități publice sau organizații internaționale din toate
statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Cererile pot fi depuse și de un consorțiu de
persoane juridice care acționează împreună.

Ce va fi finanțat?

Fondul are un buget de 10 miliarde de euro pentru perioada 2020-2030 și va finanța proiecte la
scară redusă, cu cheltuieli de capital între 2,5 și 7,5 milioane euro, și proiecte de mare
anvergură, cu cheltuieli de capital peste 7,5 mil. euro.

Comisia a desemnat Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele ca organism de implementare a Fondului pentru Inovare.
Responsabilitatea finală pentru selectarea proiectelor cărora li se va acorda subvenția Fondului pentru Inovare sau sprijinul de
asistență pentru dezvoltarea proiectului revine Comisiei.



https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund
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Pentru mai multe informații
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