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Ce este ORIZONT 2020?
O parte esențială a strategiei Europa 2020 și a inițiativelor
„O Uniune a inovării” și Spațiul European de Cercetare:
− Răspunsul la criza economică pentru a investi în viitoare

locuri de muncă și în creșterea economică
− Abordarea preocupărilor cetățenilor referitoare la modul de
viață și la siguranța acestora, precum și la mediul
înconjurător
− Consolidarea poziției mondiale a UE în cercetare, inovare și
tehnologie
NOUL Programul cadru de finanțare a cercetării și inovării
pentru perioada 2014-2020.

Buget circa 70 miliarde EUR ( creștere de circa 25%)
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Ce aduce nou ORIZONT 2020?
• Un program unic, reunind trei programe/inițiative separate*

• Cuplarea cercetării cu inovarea –de la cercetare la
vânzarea cu amănuntul, toate formele de inovare
• Atenție deosebită acordată provocărilor societale ale
societății UE, precum sănătatea, energia ecologică și
transportul
• Acces simplificat, pentru toate întreprinderile, universitățile,
instituțiile din toate țările membre ale UE și din țări terțe
* Al 7-lea Program-cadru pentru cercetare (FP7), aspecte privind inovarea
ale Programului-cadru pentru Competitivitate și inovare, Contribuție a UE la
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
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ORIZONT 2020
Excelența
științifică
• Consiliul European pentru
Cercetare
• Tehnologiile viitoare și
emergente
• Acțiunile Marie-Curie
• Infrastructura de cercetare

Poziția de lider
în sectorul
industrial
• Poziția de lider în domeniul
tehnologiilor generice și
industriale
• Tehnologiile informației și
comunicațiilor TIC
• Nanotehnologiile
• Materialele avansate
• Biotehnologiile
• Sisteme de producție și
prelucrare avansată
• Spațiu
• Accesul la finanțarea de
risc
• Inovarea la nivelul IMMurilor

Provocări societale
• Sănătate, schimbări demografice și
bunăstare;
• Securitatea alimentară, agricultura durabilă,
cercetarea marină și maritimă, bioeconomie;
• Surse de energie sigure, ecologice și
eficiente;
• Mijloace de transport inteligente, ecologice și
integrate;
• Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficientă a resurselor și materiilor prime;
• Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și
sigure.
• Societăți sigure - protejarea libertății și
securității Europei și a cetățenilor săi
• Alte activitati
• Raspandirea excelentei si extinderea
participarii
• Stiinta cu si pentru societate

Institutul European pentru Inovare si Tehnologie (EIT)
Centrele de Cercetari Comune (JRC)
Euratom (2014-2018)
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Excelență științifică
Motivul?
•

•

•

Nivelul de excelență științifică mondială este fundamentul
tehnologiilor, locurilor de muncă și bunăstării viitoare
Europa trebuie să dezvolte, să atragă și să rețină
talentele din cercetare
Cercetătorii trebuie să aibă acces la cele mai bune
infrastructuri
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Excelență științifică Finanțare propusă
milioane EURO

Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Cercetare de frontieră realizată de cele mai bune echipe
individuale

13 095

Tehnologii viitoare și emergente
Cercetare în colaborare pentru a deschide noi domenii
de inovare

2 696

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA)*:
Oportunități pentru formare și dezvoltarea carierei

6 162

Infrastructuri de cercetare (inclusiv einfrastructuri)
Asigurarea accesului la infrastructuri de nivel mondial

2 488
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Poziția de lider în
sectorul industrial
Motivul?
•

•

•

Investițiile strategice în tehnologii cheie (de exemplu,
sisteme avansate de fabricație, microelectronică) stau la
baza inovării în sectoarele existente și emergente
Europa trebuie să atragă mai multe investiții private în
cercetare și inovare
Europa are nevoie de mai multe întreprinderi mici și
mijlocii (IMM-uri) pentru a genera creștere economică și
locuri de muncă
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LEIT - Finanțare
propusă milioane EURO
Poziția de lider în ceea ce privește
tehnologiile generice și industriale (LEIT)

13 557

(TIC, nanotehnologii, materiale, biotehnologie,
tehnologii de fabricare, tehnologii spațiale)

Accesul la finanțarea de risc
Mobilizarea finanțării private și a capitalului de
risc pentru cercetare și inovare

Inovarea în IMM-uri
Promovarea tuturor formelor de inovare în toate
tipurile de IMM-uri

2 842

616 + completate, conform
preconizărilor, cu 20 % din
bugetul pentru provocări
societale + LEIT și
„Accesul la finanțarea de
risc” cu un accent puternic
pe IMM-uri

8

Provocări societale
Motivul?
•

•

•

Preocupările cetățenilor și ale societății/obiectivele de
politică ale UE (climă, mediu, energie, transport etc.) nu
se pot realiza fără inovare
Soluțiile inovatoare sunt rezultatul colaborărilor
multidisciplinare, inclusiv în cadrul științelor sociale și
umane
Soluțiile promițătoare trebuie testate, demonstrate și
aplicate pe scară mai largă
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Provocări societale Finanțare propusă
milioane EURO
Sănătate, schimbări demografice și bunăstare

7 472

Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și
maritimă și bioeconomie

3 851

Surse de energie sigure, ecologice și eficiente*

5 931

Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate

6 339

Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor
și a materiilor prime

3 081

Societăți favorabile incluziunii și reflexive

1 309

Societăți sigure

1 695

Știință cu societatea și pentru societate

462

Răspândirea excelenței și extinderea participării

816
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Orizont 2020 și crearea
de parteneriate
Parteneriatele public-privat:
•

•
•

Prin intermediul inițiativelor tehnologice comune sau al altor structuri formale (articolul
187)
Prin acorduri contractuale, care vor oferi date pentru programele de lucru
Numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile, ca de exemplu angajamentele clare
din partea partenerilor privați

Parteneriatele publice-publice:
•

•
•

•

Prin „ERA-Net” pentru completarea cererilor de oferte/acțiunilor individuale (înlocuirea
actualelor ERA-Net, ERA-Net plus, Inco-Net, Inno-Net)
Prin participarea la programe comune între statele membre (articolul 185)
Sprijinirea agendelor inițiativelor de programare în comun în cazul în care acestea
sunt în conformitate cu inițiativa Orizont 2020
Numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile, ca de exemplu angajamentele
financiare din partea țărilor participante

Parteneriatele europene pentru inovare:
•

Nu sunt instrumente de finanțare, ci de coordonare cu politicile și programele mai
generale
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Rolul EIT și al CCC în
programul Orizont 2020
Finanțare propusă
(milioane EUR,
2014-2020)

Institutul European de Inovare &
Tehnologie (EIT) care combină cercetarea,
inovarea & formarea în comunitățile de cunoaștere
și inovare

2 711

Centrul Comun de Cercetare (CCC)*
Oferă o bază de cunoștințe solidă pentru politicile
UE

1 903

* Finanțare suplimentară acordată CCC pentru activitățile din cadrul Tratatului Euratom
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Contribuție la Spațiul
European de Cercetare (SEC)


Propunerea cadru a SEC din 2012 de creare a unei piețe
unice de cunoaștere, cercetare și inovare



Completat de Orizont 2020:






Stimularea sprijinului pentru prioritățile SEC — mobilitatea,
infrastructurile, transferul de cunoștințe, învățarea politicilor
Parteneriate mai strânse cu statele membre și cu sectorul privat
pentru a investi mai eficient
Luarea în calcul a aspectelor etice, a celor legate de egalitatea
între femei și bărbaţi și de carierele cercetătorilor și de accesul
liber la rezultate
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Participarea intensă a
IMM-urilor
• Abordare integrată — aproximativ 20 % din bugetul total

pentru provocările societale și LEIT va fi acordat IMM-urilor
deosebit de benefică pentru IMM-uri (de
exemplu, punct unic de acces)

• Simplificare

• Un nou instrument pentru IMM-uri va fi utilizat în cadrul

tuturor provocărilor societale, precum și pentru LEIT
• O activitate specifică pentru IMM-urile cu activitate intensivă în

cercetare în cadrul „Inovării în IMM-uri”
• „Accesul la finanțarea de risc” se va axa cu precădere asupra

IMM-urilor (mecanism de împrumut și mecanism de capitaluri
proprii)
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Științe socio-economice
și științe umane (SSU)
• Abordare integrată: SSU considerate ca parte integrantă a

activităților, favorizarea cooperării interdisciplinare (de exemplu,
înțelegerea factorilor determinanți ai sănătății și optimizarea
eficacității sistemelor de sănătate)
• Provocarea „Societăților incluzive și reflexive”: aspecte precum

creșterea inteligentă și durabilă, transformările sociale, inovarea și
creativitatea socială, poziția Europei ca actor pe scena mondială,
precum și dimensiunea socială a unei societăți sigure (SSU dispun
de instrumentele necesare pentru a contribui la abordarea
provocărilor în materie de securitate, consolidând latura societală a
politicii de securitate și a cercetării din domeniul securității)
• Finanțare de la bază spre vârf: CEC, ACSM, infrastructuri de

cercetare
15

Extinderea participarii
•

•

•

Principiu de excelență: acordarea în continuare de finanțări pe
baza cererilor de oferte competitive, selectând doar cele mai bune
proiecte
Diviziune clară a activităților între politica de coeziune și Orizont
2020
 Politica de coeziune: sprijinirea regiunilor în eforturile lor de
dezvoltare a capacității de cercetare și inovare
 Orizont 2020: extinderea participării, o mai bună coordonare
între cele două programe de finanțare ale Uniunii, sprijinirea
reformelor privind însușirea politicilor
Măsuri însoțitoare în cadrul Orizont 2020 pentru a garanta că
excelența prevalează oriunde există, inclusiv: înfrățire, catedre SEC,
sprijinirea accesului la rețele internaționale, dezvoltarea de strategii
de specializare inteligentă
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Cooperarea internationala
• Cooperarea internațională este esențială pentru a aborda

multe dintre obiectivele Orizont 2020
• Principiul deschiderii generale: programul va fi în continuare

cel mai deschis program de finanțare din lume
• Orizont 2020 permite asocierea: țărilor în curs de aderare,

țărilor candidate și potențial candidate și țărilor partenere
internaționale selectate care îndeplinesc criteriile relevante
(capacitate, istoric, legături economice și geografice strânse cu
Uniunea etc.)
• Acțiuni orientate care vor fi implementate pe baza unei abordări

strategice a cooperării internaționale (măsuri specifice în cadrul
provocării „Societăți incluzive, inovative și sigure”)
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Scurtă analiză a pilonului
"Provocări societale“ - "Societăți sigure:
protejarea libertății și securității Europei
și a cetățenilor săi"
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ORIZONT 2020
Provocări societale
• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare;
• Securitatea alimentară, agricultura durabilă,
cercetarea marină și maritimă, bioeconomie;
• Surse de energie sigure, ecologice și eficiente;
• Mijloace de transport inteligente, ecologice și
integrate;
• Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficientă a resurselor și materiilor prime;
• Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și
sigure.
• Societăți sigure - protejarea libertății și
securității Europei și a cetățenilor săi
• Alte activitati
• Raspandirea excelentei si extinderea
participarii
• Stiinta cu si pentru societate
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Securitate?
De ce?
•
În Europa este pace!
•
Nivelul de securitate de care se bucură cetățenii europeni este mai mare în comparație cu alte
părți ale lumii.
•
Amenințarea de agresiuni militare de amploare a scăzut.

Cu toate acestea ...
•
... cetățenii Europei sunt afectați din ce în ce mai mult de diferite forme de insecuritate, de la
crimă, violență, terorism, dezastre naturale sau provocate de om, atacuri cibernetice, abuzuri de
confidențialitate, la alte forme de tulburări sociale și economice.
•

Pentru a anticipa, preveni și gestiona aceste amenințări, este necesar să înțelegem cauzele, de a
dezvolta și aplica tehnologii inovatoare, soluții și instrumente de previzionare.

•

În scopul de a proteja libertatea și securitatea, Uniunea cere răspunsuri eficiente folosind o suită
completă și inovatoare de instrumente de securitate.

•

Activitățile de cercetare și inovare ar trebui să vizeze înțelegerea, detectarea, prevenirea,
descurajarea, pregătirea și protejarea împotriva amenințărilor de securitate. Mai mult, securitatea
prezintă provocări fundamentale care nu pot fi rezolvate independent și specific sectorului, ci mai
degrabă are nevoie de abordări mai ambițioase, coordonate și holistice.
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Orizont 2020 Societăți sigure
• Obiectivul specific este de a promova societăți europene sigure întrun context de transformări fără precedent și a creșterii
interdependențelor și amenințărilor mondiale.
• Programul va contribui la punerea în aplicare a obiectivelor politice
ale strategiei Europa 2020, ale politicii industriale de securitate, ale
Strategiei de securitate internă și informatică.
• Acest program este despre protejarea cetățenilor noștri, a societății
și a economiei, precum și a activelor noastre, infrastructuri și
servicii, despre prosperitate, stabilitate politică și bunăstare.

• Finanțare propusă: 1.695 milioane euro pentru perioada 2014-2020.
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Documente importante
 Programul de Lucru

Orizont 2020

 Ghidul financiar
 Regulile pentru
depunerea propunerilor,
evaluare, selecție și
atribuire
 Acordul de consorțiu

 Acordul de grant
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DICȚIONAR
PLANUL
NAȚIONAL DE
CDI

POS CCE

PC 7

ORIZONT 2020

CONTRACT

CONTRACT ȘI
CERERE DE
FINANȚARE

ACORD DE
GRANT

ACORD DE
GRANT

PARTICIPANT

BENEFICIAR

BENEFICIAR

PARTICIPANT

PROIECT

PROIECT

PROIECT

ACȚIUNE

PACHET DE
INFORMAȚII

GHIDUL
APLICANTULUI

PROGRAM DE
LUCRU

PROGRAM DE
LUCRU
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Tipuri de acțiuni (1)
ACȚIUNI DE CERCETARE ȘI INOVARE
Descriere:
Stabilirea de noi cunoștințe și/sau explorarea fezabilității unor tehnologii
noi sau îmbunătățite, produse, procese, servicii sau soluții.
Include:
- Cercetare fundamentală și aplicativă
- Dezvoltare tehnologică și integrare
- Testare si validare a prototipurilor la scară mică în laborator sau în
mediu artificial
- Activități demonstrative sau pilot cu scopul de a prezenta fezabilitatea
tehnică înainte de funcționarea în mediul operațional
Rata de finanțare:

100% (indiferent de tipul organizației)
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Tipuri de acțiuni (2)
ACȚIUNI DE INOVARE
Descriere:
Activități care au ca scop direct producerea de planuri și măsuri sau
elaborarea de produse, procese sau servicii noi, modificate sau
îmbunătățite.
Include:
- Realizarea de prototipuri
- Testare și demonstrare
- Validarea produsului pe scară largă
- Replicare pe piață
- Activități de cercetare și dezvoltare limitate ca pondere
Rata de finanțare:

până la 70% (excepție 100% pentru entitățile
25
legale non-profit)

Tipuri de acțiuni (3)
ACȚIUNI DE COORDONARE ȘI SPRIJIN
Descriere:
Acțiuni constând în principal din măsuri însoțitoare

Include:
− standardizare și diseminare,
− sensibilizare și comunicare,
− crearea de rețele,
− coordonare sau servicii de sprijin,
− schimb de experiență și studii, inclusiv studii de design pentru noua
infrastructură,
− activități complementare ale planificării strategice,
− coordonare cu programe din diferite țări.
Rata de finanțare:

100%
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Tipuri de acțiuni (4)
INSTRUMENTUL DEDICAT IMM-urilor

Descriere:
Se adresează tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare care demonstrează o
ambiție puternică de a se dezvolta și internaționaliza. Ofera sprijin pentru
acoperirea întregului ciclu de inovare, dar și pentru îndrumare și servicii
de coaching.
Faza 1: Concept si fezabilitate, durata 6 luni, rata de finanțare: sumă
forfetară de 50.000 de euro.
Faza 2: Demonstrarea potențialului pe piață, durată 12-24 luni, rata de
finanțare: 70 % (în mod excepțional de 100 % - componenta de
cercetare este puternic prezentă), 1-3 milioane euro.
Faza 3: Comercializare, fără finanțare directă
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Tipuri de acțiuni (5)
ACȚIUNI DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎNAINTE DE COMERCIALIZARE (PCP) COFUND
Descriere:
Achiziţie publică de servicii de cercetare şi dezvoltare care implică
împărţirea riscurilor şi beneficiilor în condiţiile pieţei şi dezvoltarea
competitivă în etape, în cazul în care există o separare a fazei de cercetare
şi dezvoltare de produse finite la scară comercială.
Include:
- Stadiul de pregătire (analiza nevoilor grupurilor de cumpărători, analiza
stadiului tehnicii, consultare deschisă a pieții, alocarea de resurse, etc.)
- Stadiul de execuție (achiziții publice în comun și punerea în aplicare a
contractelor, validarea și compararea performanței soluțiilor concurente
de PCP, diseminarea rezultatelor și confirmarea strategiei de
exploatare)
Rata de finanțare: până la 70 % din totalul cheltuielior eligibile
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Tipuri de acțiuni (6)
ACȚIUNI DE ACHIZIȚII PUBLICE DE SOLUȚII INOVATOARE (PPI)
COFUND
Descriere:
achiziţie publică în care autoritatea contractantă achiziţionează în calitate
de client bunuri sau servicii inovatoare care nu sunt încă comercializate pe
scară largă şi poate include teste de conformitate.
Include:
Stadiul de pregatire (alocarea și formarea de resurse suplimentare pentru punerea în
aplicare, dezvoltarea cooperării cu alte părți interesate, activități pentru a verifica
disponibilitatea pe piață înainte de implementare (efectuarea testelor de conformitate,
certificare sau etichetare a calității soluției.)
Stadiul de executie (achiziții publice și punerea în aplicare a contractelor, implementarea de
soluții în conformitate cu cerințele definite în faza de pregătire comună a PPI, implementarea
soluțiilor inovatoare și evaluarea rezultatelor de exploatare ale soluțiilor achiziționate în
condiții de funcționare reale, difuzarea pe scară largă a rezultatelor acțiunii PPI și confirmarea
strategiei de exploatare).

Rata de finanțare: maximum 20% din costurile totale eligibile
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Tipuri de acțiuni (7)
FAST TRACK TO INNOVATION
Descriere:
• creşterea participării IMM-urilor şi a noilor participanţi;
• stimularea investiţiilor CD din privat;
• promovarea rapidă a inovării pe piaţă.
Include:
Abordare de jos in sus “bottom up”
 Va fi lansat sub formă de pilot în 2015, aprox. 100 de proiecte
 Max. 5 parteneri şi max. 3 mil. euro/acţiune
 Apel continuu cu 3 date si 6 luni “time to grant”
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Apeluri 2014-2015
Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Apel 2 - Lupta împotriva criminalității și
terorismului
Apel 3 - Securitatea frontierelor și securitate
externă
Apel 4 – Securitate digitală: securitatea
cibernetică, confidențialitate și încredere

Alte acțiuni
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Tipuri de acțiuni
RIA
IA

RIA

IA

Actiuni de cercetare si inovare
Actiuni de inovare

CSA

CSA

Acțiuni de coordonare și sprijin

SME

SME

Instrument pentru IMM-uri

PCP

PCP

Acțiuni de achiziții publice înainte de comercializare

PPI

PPI

Acțiuni de achiziții publice de soluții inovatoare

FTI

FTI

Fast track to innovation pilot scheme
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H2020-DRS-2014/2015
Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Gestionarea
crizelor și
protecția civilă

Rezistența la
dezastre și
schimbările
climatice

Dimensiunea
etică și
societală
Apel 1

Tehnologii de
comunicare și
interoperabilitate

Protecția
infrastructurilor
critice
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Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Gestionarea
crizelor și
protecția
civilă

DRS-1-2015
IA

Potențialul măsurilor și tehnologiilor actuale de a răspunde evenimentelor
climaterice și manifestărilor de vreme extremă

IA

Instrumente pentru detectarea, trasabilitatea, triajul și monitorizarea
individuală a victimelor expuse la agenți CBRN și/sau la aplicații cu dublă
utilizare

DRS-2-2014
DRS-3-2015
IA

DRS-4-2014
CSA

DRS-5-2014
CSA

DRS-6-2015
CSA

DRS-7-2014
RIA

DRS-8-2015

Activități demonstrative referitoare la dezastre pe scară largă și gestionarea
crizelor și reziliența bunurilor externe UE împotriva principalelor pericole
indentificate sau a cauzelor crizelor
Studii de fezabilitate pentru întărirea capacității pentru sănătate și protecția de
siguranță în cazul pandemiilor
Conștientizarea soluțiilor factorilor de decizie din domeniul protecției civile –
pregătirea pentru PCP
Identificarea oportunităților de standardizare în sprijinul creșterii rezistenței la
dezastre în Europa

Rezistența la crize și dezastre –operaționalizarea conceptelor de rezistență

Cooperare transnațională între Punctele Naționale de Contact pe Securitate

CSA
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Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Rezistența laDRS-9dezastre și 2014
schimbările
climatice

CSA
RIA

2015

Știință și inovare pentru adaptarea la schimbările climatice: de la estimarea
costurilor, riscurilor, oportunităților la demostrarea opțiunilor și practicilor

IA

DRS-10-2015
CSA

DRS-11-2015
RIA

Protecția
infrastructurilor
critice
DRS-12-2015

Hazarde naturale: spre o știință a reducerii riscului și planuri de inovare la nivel
național și european
Atenuarea impactului schimbărilor climatice și a hazardelor naturale asupra
siturilor de moștenire culturală, structurilor și artefactelor

RIA

Protecția infrastructurii critice de tip “smart grid” și reziliența la amenințări de tip
“smart meters”

RIA

Activități demonstrative privind instrumente pentru adaptarea standardelor de
infrastructură și construcție și metodologii de proiectare în locuri vulnerabile în
caz de catastrofe naturale

RIA

Indicator pentru rezistența infrastructurilor critice – analiza și dezvoltarea de
metode pentru evaluarea rezistenței

DRS-13-2015
DRS-14-2015
DRS-15-2015
IA

Protejarea siturilor/zonelor sensibile și cu potential periculos cu considerarea
dependențelor multisectoriale

DRS-16-2014
RIA

DRS-17-2014/2015
SME

Îmbunătățirea lanțului securității în domeniul aviației
Subiect destinat IMM-urilor: “Protecția țintelor urbane soft”
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Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Tehnologii de DRS-18-2015
Comunicare și
PCP
interoperabilitate

DRS-19-2014

Interoperabilitatea generației viitoare de sisteme comunicații pe bandă radio
pentru siguranța publică și securitate

Noua generație de servicii de urgență

RIA

DRS-20-2014
Dimensiunea
etică și
societală

Îmbunătățirea protecției infrastructurilor critice împotriva amenințărilor
interne

CSA

DRS-21-2014
CSA

DRS-22-2015

O mai buna înțelegere a legăturii dintre cultură, percepția riscului și
gestionarea dezastrelor

Impactul schimbărilor climatice în țările terțe aspura securității Europei

CSA
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Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Total buget: 80,4 mil.euro in 2014 si 100,47 mil. euro in 2015
DRS-2, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21 - 2014

DRS-1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22 –
2015

Data de deschidere: 25/03/2014

Data de deschidere: 25/03/2014

Termen limita: 28/08/2014

Termen limita: 27/08/2015

DRS-17-2014/2015:
Faza 1: 18/06/2014, 24/09/2014, 17/12/2014, 18/03/2015, 17/06/2015, 17/09/2015, 16/12/2015
Faza 2: 09/10/2014, 17/12/2014, 18/03/2015, 17/06/2015, 17/09/2015, 16/12/2015, 17/12/2014
Subiect/topic

Buget in 2014
(mil. euro)

Buget in 2015
(mil. euro)

DRS-2, 4 ,5 ,7, 8, 16, 19, 20, 21 - 2014

55,40

0

DRS-9a-2014

3,00

0

DRS-9b-2014

15,00

0

DRS- 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 22 - 2015

0

65,07

DRS-9-2015

0

15,00

DRS-10-2015

0

3,00

DRS-17-2014/2015

7,00

7,40
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H2020-FCT-2014/2015
Apel 2 - Lupta împotriva criminalității și terorismului

Criminalistică

Dimensiunea
etică și
societală

Apel 2

Întărirea
capacităților
de aplicare a
legii

Securitatea
urbană
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Apel 2 - Lupta împotriva criminalității și terorismului

FCT-1-2015
Criminalistică

RIA

Instrumente și infrastructura pentru fuziunea, schimbul și analiza de volume mari
de date incluzând date provenite din atacuri cibernetice pentru investigații
criminalistice

FCT-2-2015
IA

FCT-3-2015
RIA

FCT-4-2015
IA

FCT-5-2014
IA

FCT-6-2015
IA

FCT-7-2014

Instrumente criminalistice avansate de utilizare facilă in-situ la locul crimei
Tehnologii mobile, controlate de la distanță pentru examinarea scenei crimei în
caz de accident / atac terorist cu agenți CBRNE
Criminalitate cibernetică pentru combaterea crimei organizate

Dezvoltarea de sisteme noi de monitorizare și senzori miniaturizați pentru
îmbunătățirea abilităților de strângerea a evidențelor ale agențiilor de specialitate
Detectarea și analiza conținutului cu caracter terorist de pe Internet
Platforma Pan-europeană pentru simulare și instruire

RIA

Întărirea
capacităților
de aplicare a
legii

FCT-8-2014

Cooperarea trans-națională între utilizatorii publici și actorii din domeniul
cercetării în securitate

CSA

FCT-9-2015

Managementul identității

RIA
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Apel 2 - Lupta împotriva criminalității și terorismului

Securitatea
urbană

Soluții inovative pentru contracararea provocărilor legate de
securitatea marilor aglomerări urbane

FCT-10-2014
RIA

FCT-11-2014

Contracacrarea utilizărilor în scopuri teroriste ale amenințărilor cu
explozivi

RIA
Instrumente minim invazive pentru dezamorsarea eventualelor
situații cu potențial periculos în timpul adunărilor în masă

FCT-12-2014
RIA

FCT-13-2014
CSA

Factori care afectează securitatea/insecuritatea

FCT-14-2014
CSA

Întărirea cooperării între agențiile de aplicare a legii și cetățeni –
politici comunitare

FCT-15-2015
CSA

Dimensiunea
etică și
societală

FCT-16-2015
RIA

FCT-17-2015
FTI

O mai bună înțelegere a rolului noilor rețele sociale și utilizarea lor în
scopul securității publice

Investigarea rolului aspectelor sociale, psihologice și economice ale
proceselor care conduc la crimă organizată (inclusiv criminalitate de
tip cibernetic), rețele teroriste și impactul lor asupra coeziunii sociale
Modalități ultra rapide către topici inovative
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Apel 2 - Lupta împotriva criminalității și terorismului

Total buget: 56,81 mil.euro in 2014 si 44,26 mil. euro in 2015
FCT-5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14-2014

FCT-1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17–2015

Data de deschidere: 25/03/2014

Data de deschidere: 25/03/2014

Termen limita: 28/08/2014

Termen limita: 27/08/2015

Subiect/topic

Buget in 2014
(mil. euro)

Buget in 2015
(mil. euro)

FCT-5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14-2014

56.81

0

FCT-1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17–2015

0

44.26
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H2020-BES-2014/2015
Apel 3 - Securitatea frontierelor și securitate externă

Securitatea
frontierelor
maritime
Dimensiunea
etică și
societală

Puncte de
trecere a
frontierei

Apel 3
Prevenirea
conflictelor și
consolidarea
păcii

Lanțul
furnizorilor
de securitate
Gestionarea
informațiilor
în contextul
securității
externe
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Apel 3 - Securitatea frontierelor și securitate externă

Securitatea
frontierelor
maritime

BES-1-2015
IA

Sisteme radar pentru supravegherea zonelor costale și prefrontaliere în sprijinul
operațiilor de căutare și salvare

BES-2-2015
RIA

Tehnologii „verzi” și ieftine pentru supravegherea zonelor costiere ale UE

BES-3-2015
IA

Vehicule pilotate (și senzori) pe bază de radiație luminoasă pentru supraveghere
maritimă

BES-4-2015
RIA

Puncte de
trecere a
frontierei

Detectarea avioanelor de joasă înălțime în spațiul aerian din aproprierea
țărmurilor

BES-5-2015
RIA
BES-6-2015
RIA

Noi concepte de mobilitate pentru securitatea punctelor de frontieră terestre

Explorarea noilor modalități de control la frontieră pe bază de măsurători
biometrice

BES-7-2015
CSA

Optimizarea planificării și a proceselor de control la frontieră
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Apel 3 - Securitatea frontierelor și securitate externă

Lanțul
furnizorilor
de
securitate

BES-8-2015
RIA
BES-9-2014

Dezvoltarea unui scanner neinvaziv îmbunătățit
Tehnologii pentru inspecția mărfurilor de volum mare (containere)

RIA

Gestionarea
BES-10-2015
informațiilor
RIA
în contextul
securității BES-11-2015
externe
CSA

Prevenirea
conflictelor BES-12-2014
și
CSA
consolidarea
păcii
BES-13-2015
CSA

Dimensiunea
etică și
societală BES-14-2014

Urmărirea evoluției forțelor de intervenție civilă
Gestionarea informațiilor, a sistemelor și a infrastructurii pentru misiunile externe
civile al UE

Îmbunătățirea prevenirii conflictelor civile și a capacităților de consolidare a păcii ale
UE
Programa de pregătire pentru personalul din zona “Prevenirea conflictelor și
Consolidarea păcii”

Factorul uman în controlul granițelor

RIA
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Apel 3 - Securitatea frontierelor și securitate externă

Total buget: 20,73 mil.euro in 2014 si 31,59 mil. euro in 2015
BES- 9, 12, 14 - 2014

BES-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 – 2015

Data de deschidere: 25/03/2014

Data de deschidere: 25/03/2014

Termen limita: 28/08/2014

Termen limita: 27/08/2015

Subiect/topic

Buget in 2014
(mil. euro)

Buget in 2015
(mil. euro)

BES- 9, 12, 14 - 2014

20,73

0

BES-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 – 2015

0

31,59
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H2020-DS-2014/2015
Apel 4 – Securitate digitală: securitatea cibernetică,
confidențialitate și încredere
DS-1-2014
IA

Intimitate
DS-5-2015
IA

DS-2-2014
IA

E-Servicii de
incredere

Controlul
accesului

Apel 4
DS-4-2015
IA

Gestionarea
riscurilor și
modele de
siguranță

Securizarea
schimbului de
informații
Rolul TIC în
domeniul protecției
infrastructurilor
critice

DS-6-2014
IA

DS-3-2015
IA
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Apel 4 – Securitate digitală: securitatea cibernetică,
confidențialitate și încredere

Total buget: 47,04 mil.euro in 2014 si 50,31 mil. euro in 2015
DS-1, 2, 6 - 2014

DS-3, 4, 5–2015

Termen limita: 28/08/2014

Termen limita: 21/04/2015

Subiect/topic

Buget in 2014 (mil. euro)

Buget in 2015 (mil. euro)

DS-1-2014

19.04

0

DS-2-2014

18.00

0

DS-6-2014

10.00

0

DS-3-2015

0

17.50

DS-4-2015

0

15.31

DS-5-2015

0

17.50
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Alte acțiuni
2015- beneficiar identificat
1.Supravegherea
si urmarirea
spatiului (SST)

2014-2015; JRC

CSA
2.Sprijinirea implementarii
Politicilor Industriale de
Securitate si a Planului de
Actiune prin Reteaua
Europeana de Referinta
pentru Protectia
Infrastructurilor Critice
(ERNCIP)

6.Evaluarea expost a programului
PC7 Securitate
Alte
acțiuni

5.Sprijin pentru
organizarea de ateliere
de lucru, conferinte,
grupuri de experti, studii
si activitati de
comunicare

3.Evaluarea
propunerilor depuse la
apelurile DRS, FCT si
BES 2014 si 2015”
4.Evaluarea
propunerilor
depuse la
apelurile DS 2014
si 2015”
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Alte acțiuni

Subiect/topic

Buget in
2014 (mil.
euro)

Buget in
2015 (mil.
euro)

1.Supravegherea si urmarirea spatiului (SST)

0

1,20

2.Sprijinirea implementarii Politicilor Industriale de
Securitate si a Planului de Actiune prin Reteaua
Europeana de Referinta pentru Protectia
Infrastructurilor Critice (ERNCIP)

0,25

0,25

3.Evaluarea propunerilor depuse la apelurile DRS,
FCT si BES in 2014 si 2015”

0,85

1,15

4.Evaluarea propunerilor depuse la apelurile DS in
2014 si 2015”

0,7

0,75

5.Sprijin pentru organizarea de ateliere de lucru,
conferinte, grupuri de experti, studii si activitati de
comunicare

1,9

1,2

6.Evaluarea ex-post a programului PC7 Securitate

0,5
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Apeluri 2014-2015
Apel

Buget in 2014
(mil. euro)

Buget in 2015
(mil. euro)

H2020-DRS-2014/2015

62,40

65,07

H2020-FCT-2014/2015

56,81

44,26

H2020-BES-2014/2015

20,73

31,59

H2020-DS-2014/2015

47,04

50,31

Alte acțiuni

1,55

3,1

TOTAL

188,53

194,33
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Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Potențialul măsurilor și tehnologiilor actuale de a răspunde
evenimentelor climaterice și manifestărilor de vreme extremă
Gestionarea
crizelor și
protecția
civilă

• Provocare specifică:
• Evenimentele extreme (de ex. inundații și alunecări de teren, furtuni , valuri de
căldură, incendii, inclusiv incendii de vegetație) au crescut în frecvență și mărime,
ceea ce duce la riscuri sporite de dezastre. În scopul de a gestiona mai bine
consecințele imediate sunt necesare măsuri și tehnologii îmbunătățite.
• Domeniul de aplicare:
• Propunerile trebuie să se concentreze asupra potențialului măsurilor curente și
noi (inclusiv măsuri locale) și tehnologii pentru a spori capacitatea de răspuns la
aceste evenimente extreme care afectează securitatea persoanelor și a bunurilor.
• Propunerile ar trebui să se concentreze pe operațiunile de gestionare a urgențelor
(conștientizare, avertizare timpurie, coordonare, utilizarea tehnologiilor
informatice). Propunerile trebuie să exploreze legăturile și eventualele ajustări ale
sistemelor de reacție de avertizare în funcție de schimbările observate sau
anticipate în frecvența și intensitatea manifestarilor de vreme extremă.
• Contribuție din partea UE - între 5 și 12 milioane euro, acest lucru nu exclude
prezentarea și selectarea propunerilor care solicită alte sume.
• Se recomandă o cooperare internațională sporită, în special cu SUA. Finantarea
țărilor terțe este încă in discuție.
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Apel 1 – Rezistența la dezastre - protejarea și asigurarea
societății, inclusiv adaptarea la schimbările climatice

Gestionarea
crizelor și
protecția
civilă

Potențialul măsurilor și tehnologiilor actuale de a răspunde
evenimentelor climaterice și manifestărilor de vreme extremă
• Impactul așteptat:
• Răspunsuri mai eficiente și mai rapide;
• Analiza rapidă a riscurilor și anticiparea lor;
• O coordonare mai bună a reacțiilor de urgență în domeniu;
• Capacitatea de a oferi răspunsuri de urgență adecvate;
• Timp de reactie mai scurt și o eficiență mai mare de reacții;
• Îmbunătățirea protecției cetățenilor și salvarea de vieți omenești.
• Se așteaptă ca acțiunea să vizeze în mod proactiv nevoile și cerințele
utilizatorilor, cum ar fi agențiile de aplicare a legislației naționale, autoritatile de
meteorologie, unitățile de protecție civilă și operatorii publici și privați de
infrastructuri critice și a rețelelor.
• Tipul de acțiune: acțiuni inovatoare
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