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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: „RENAȘTERE RURALĂ"
PROGRAM: “ORIZONT 2020”
Referinta cererii: H2020-RUR-2018-2020
Domenii de referinṭă: dezvoltare rurală, cooperare în domeniul agricol ṣi forestier, cercetare aplicată, etc.
BUGET TOTAL

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

56.000.000€

23 ianuarie
4 septembrie 2019, în
funcție de tematică
(ora 17:00 la Bruxelles)

orice entitate constituită legal într-o țară
participantă la program

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

CONTEXT, OBIECTIVE ȘI TEMATICI:
Cererea va spori potențialul natural, social, cultural și economic al zonelor rurale (în sensul
prezentului apel, termenul "rural" este înțeles într-un sens larg și include, de asemenea, zone
periurbane, îndepărtate, zone montane și de coastă, cu excepția cazului în care este specificat
altfel în descrierea subiectului) și va susține coerența politicilor. De asemenea, se va stimula
dezvoltarea economică, serviciile ecosistemice și inovarea antreprenorială, iar acest lucru se va
realiza prin consolidarea strategiilor de diversificare și modernizare, prin îmbunătățirea modelelor
de guvernanță, prin sprijinirea lanțurilor de produse alimentare inovatoare și nealimentare și prin
valorificarea activelor locale, inclusiv a capitalului natural și cultural uman.

Informații suplimentare:

 Pentru acțiunile de
inovare și cercetare și
acțiunile de inovare,
parteneriatul
pentru un proiect ar
trebui să includă cel
puțin 3 entități şi
acestea să fie stabilite în
trei țări diferite; entitățile
Cererea va contribui la reînnoirea politicilor relevante referitoare la zonele rurale și instrumentele trebuie să fie
lor de sprijin analitic. Aceasta va dezvolta sinergii între principalele sectoare economice din independente una față
zonele rurale, va consolida dezvoltarea durabilă a lanțurilor alimentare și nealimentare care să de alta.
utilizeze activele teritoriale, va sprijini dezvoltarea economiei circulare în zonele rurale, va
dezvolta o abordare cuprinzătoare a digitalizării ca factor de dezvoltare a economiilor rurale,  Pentru acțiunile de
îmbunătățind sistemele de cunoaștere și inovare în agricultură (AKIS) în Europa, pentru a stimula coordonare și sprijin –
inovarea și punerea în aplicare a Parteneriatului european pentru inovare "Productivitatea și cel puṭin o entitate legal
sustenabilitatea agricolă” (EIP-AGRI).
constituită într-un stat
membru al UE sau întrOrientări generale ale tematicilor:
o țară asociată la
De la fermă la societate: înțelegerea dinamicii și modernizarea politicilor;
programul „Orizont
Organizarea de lanțuri de produse alimentare și nealimentare durabile în condiții de schimbare;
2020”.
Implementarea revoluției digitalăe;
Stimularea inovării și consolidarea capitalului uman și social în zonele rurale.
 Acțiunile de
cercetare și inovare și
Tematici de interes:
cele de coordonare și
CE-RUR-10-2019: „Modele circulare de afaceri bazate pe bio pentru comunitățile rurale” – acțiuni sprijin pot fi cofinanțate
de inovare (IA, acronim în engleză); buget de 20.000.000€
cu până la100%.
Propunerile se încadrează în conceptul de "abordare multi-actor" care asigură o colaborare solidă Acțiunile de inovare
între actorii relevanți, cum ar fi agricultorii sau asociațiile agricultorilor, industria agroalimentară sunt cofinanțate cu
(inclusiv întreprinderile mici), furnizorii de tehnologie, centrele de cercetare sau autoritățile până la 70%.
publice. Având la bază un sistem agroalimentar stabilit în prealabil, propunerile trebuie să ia în
considerare o varietate de procese biologice suplimentare și produse finale care ar putea fi  Manualul online
Orizont 2020.
integrate în sistem și care sunt viabile la scară mică (de la nivelul fermei la comunitatea rurală).

Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişă redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Propunerile se vor concentra pe un singur sistem agroalimentar care ar trebui să fie comun în
Europa și care să ofere un potențial ridicat de replicare și poate fi combinat cu gestionarea
durabilă a zonelor naturale și/sau cu utilizarea terenurilor marginale. Proiectul trebuie să
efectueze o evaluare completă (economică, de mediu și socială) a sistemului integrat și să
includă un plan de afaceri și un set de opțiuni și recomandări de politică.
LC-RUR-11-2019-2020: „Lanțuri valorice sustenabile pentru utilizarea lemnului” – IA; buget de
20.000.000€
A. (cerere 2019) „Construcția cu lemn”: Propunerile vor dezvolta și testa noi tehnologii și soluții
ecologice pentru utilizarea materialelor pe bază de lemn în (re)construirea și/sau retehnologizarea
clădirilor. Propunerile ar trebui să exploreze, de asemenea, opțiunile de construire pe baza
lemnului în combinație cu materiale compozite/hibride, legăturile cu alte soluții bazate pe natură,
utilizarea TIC, luarea în considerare a LCA (life-cycle analysis) și a amprentei de carbon,
"documentația de mediu" (definirea produselor, standarde și coduri de construcție), standardele
de performanță, politicile și reglementările publice, percepția consumatorilor și implicarea/cocrearea. Activitățile ar putea include cercetarea limitată și vor produce planuri și aranjamente sau
proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop,
acestea pot include prototipuri, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea pe scară largă a
produselor și replicarea pe pieță. Propunerile trebuie să garanteze că actorii relevanți (cercetători,
cetățeni, factori de decizie din mediul urban/rural, întreprinderi, arhitecți, administratori de situri
etc.) colaborează în timpul întregului proces de cercetare și inovare, pentru a alinia mai bine
procesul și rezultatele acestuia la valorile, nevoile și așteptările societății.
B. (cerere 2020) „Sisteme forestiere reziliente”
RUR-01-2018-2019: „Construirea unor politici rurale moderne bazate pe viziunile pe termen lung
și angajamentul societății” – RIA și CSA; buget de 6.000.000€
În contextul actual în care comunitățile rurale se confruntă cu mari provocări (una din cea mai
mare fiind cea demografică), este nevoie de o înțelegere mai profundă a modului în care vor
evolua comunitățile, teritoriile și întreprinderile rurale pentru a elabora noi politici care să protejeze
zonele rurale de amenințarea de declin existentă și să le ajute să profite de oportunități.
Acțiunile propuse trebuie să abordeze unul dintre următoarele sub-teme:
C. (2019) Construirea unor lanțuri valorice rezistente în zonele montane care furnizează bunuri
publice și private (RIA);
D. (2019) Hub rural-societate-știință-politici (CSA)
Precizare pentru ambele sub-teme: Propunerile ar trebui să includă o obligație de grupare cu alte
proiecte finanțate în cadrul acestui subiect, în cadrul RUR-02-2018 (tematică deja închisă), și dacă este cazul - cu alte proiecte relevante în domeniu finanțate de „Orizont 2020”. Acestea se
încadrează în conceptul de abordare multi-actori, aducând expertiza complementară a
reprezentanților sectorului privat și ai societății civile, relevanți pentru domeniul de aplicare.
RUR-15-2018-2019-2020: „Rețele tematice care reunesc cunoștințe pregătite pentru practică”CSA; buget de 10.000.000€
Activitățile rețelelor tematice includ rezumarea, partajarea și prezentarea, într-un limbaj ușor de
înțeles pentru fermieri și pădurari, a celor mai bune practici existente și a rezultatelor cercetărilor
care sunt aproape să fie puse în practică, dar nu suficient de cunoscute de către aceștia. În acest
scop, rețelele trebuie să implice o gamă largă de actori care să acopere atât partea științifică, cât
și practica agricolă/forestieră pe teme specifice, de exemplu, oameni de știință, fermieri/grupuri de
fermieri, servicii de consultanță, etc.
Dacă sunt justificate în mod corespunzător, propunerile se pot concentra pe extinderea unei
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rețele tematice existente. "Extinderea" s-ar putea aplica conținutului și/sau acoperirii geografice
(de exemplu, prin vizite de twinning sau schimb transfrontalier). Pentru a obține și a capta mai
bine cunoștințele de la fermierii/silvicultorii vizați, rețelele pot organiza "fertilizarea încrucișată"
prin sub-rețele care acoperă, de exemplu, o regiune, o limbă sau un sistem de producție.
SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2018-2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820food_en.pdf
INSTITUȚIE RESPONSABILĂ:
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se face electronic, detalii pe link-ul următor:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
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.
Pentru probleme IT legate de depunerea aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html
Punctul National de Contact România pentru programul Orizont 2020

