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Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει 1 δισ. ευρώ
σε καινοτόμα έργα καθαρών τεχνολογιών

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2020

Σήμερα η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου
Καινοτομίας, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για την επίδειξη καινοτόμων
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του
πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.
Το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Θα δώσει ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη δημιουργώντας
τοπικές θέσεις εργασίας ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική
ουδετερότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η πρόσκληση υποβολής
προτάσεων δρομολογείται την κατάλληλη στιγμή. Η ΕΕ θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ για έργα που είναι
υποσχόμενα και έτοιμα για την αγορά, όπως το καθαρό υδρογόνο ή άλλες λύσεις χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα για ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία, η τσιμεντοβιομηχανία και
η χημική βιομηχανία. Θα στηρίξουμε επίσης την αποθήκευση ενέργειας, τις λύσεις δικτύων και τη
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις θα
βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ και στη δημιουργία πράσινης ανάκαμψης που
θα μας οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα το 2050.»

Για την περίοδο 2020-2030 το Ταμείο Καινοτομίας θα διαθέσει περίπου 10 δισ. ευρώ από τον
πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπών της ΕΕ, επιπλέον των μη εκταμιευθέντων εσόδων από τον προκάτοχο του Ταμείου
Καινοτομίας, το πρόγραμμα NER 300.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ σε έργα
μεγάλης κλίμακας για καθαρές τεχνολογίες που θα τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν τους κινδύνους που
συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση και τη μεγάλη κλίμακα επίδειξης. Η στήριξη αυτή θα
βοηθήσει τις νέες τεχνολογίες να φτάσουν στην αγορά. Για τα υποσχόμενα έργα που δεν είναι ακόμη
έτοιμα για την αγορά, προβλέπεται ξεχωριστός προϋπολογισμός 8 εκατ. ευρώ για συνδρομή στην
ανάπτυξη έργων.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή για έργα σε επιλέξιμους τομείς από όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία
με άλλες πρωτοβουλίες δημόσιας χρηματοδότησης, όπως κρατικές ενισχύσεις ή άλλα χρηματοδοτικά
προγράμματα της ΕΕ. Τα έργα θα αξιολογούνται ανάλογα με το δυναμικό τους να αποφεύγουν τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το δυναμικό καινοτομίας, τη χρηματοδοτική και τεχνική ωριμότητα και
τις δυνατότητες κλιμάκωσης και οικονομικής αποδοτικότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει
στις 29 Οκτωβρίου 2020. Οι αιτήσεις για τα έργα μπορούν να υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής
πύλης της ΕΕ για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς όπου είναι διαθέσιμες περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη συνολική διαδικασία.

Ιστορικό

Το Ταμείο Καινοτομίας έχει ως στόχο να δημιουργήσει τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα για τις
επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές ώστε να επενδύσουν σήμερα στην επόμενη γενιά τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να δώσει στις εταιρείες της ΕΕ το πλεονέκτημα
του πρωτοπόρου, προκειμένου να αποκτήσουν παγκόσμια ηγετική θέση στις τεχνολογίες.

Το Ταμείο Καινοτομίας θα συσταθεί από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Δικτύων και Καινοτομίας (INEA),
ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχει συνδρομή στην ανάπτυξη έργων για υποσχόμενα
έργα που δεν είναι έτοιμα για πλήρη υλοποίηση.
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