ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЕУ ЗА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ
2014-2020. ГОДИНЕ
Хоризонт 2020
Хоризонт 2020 је финансијски инструмент за спровођење „Иновационе уније“,
идеје водиље коју је ЕУ поставила за унапређење и обезбеђивање глобалне
конкурентности. Почевши од 2014. године, овај програм ће до 2020. расподелити
буџет у висини од скоро 80 милијарди евра, у циљу постизања већег нивоа
иновативности, привредног раста и отварања радних места у Европи.
Хоризонт 2020 пружа упрошћен сет правила које комбинују истраживање и
иновације што се, у оквиру буџетског периода 2007-2013, финансирало кроз
Оквирни програм ФП7, ЦИП – програм за конкурентност и иновације и Европски
институт за иновације и технологије.
Предложена подршка истраживању и иновацијама под Хоризонтом 2020 ће:
- оснажити позицију ЕУ у области науке са посвећеним буџетом од 24 341 милиона
евра, који ће обезбедити раст и развој истраживања у Европи, укључујући и успехе
ЕРЦ-а;
- оснажити индустријско вођство у иновацијама, кроз мере и пројекте у износу од
17 015 милиона евра. Највећи део ових средстава ће се расподелити у развој
кључних технологија, лакшем приступу капиталу и подршци МСП;
- обезбедити 30 956 милиона евра за теме које се баве климатским променама,
одрживим развојем саобраћаја и мобилности, појефтињењем енергије,
обезбедјивањем здраве хране и проблемима старења популације;
ПРИОРИТЕТ 1 – ИЗУЗЕТНА НАУКА
Први приоритет представља унапредјење научних делатности, јер светска наука је
основ будућих нових технологија, послова и благостања. Европа је поставила
приоритет развоја, привлачења страних и очувања својих истраживача, као и
остваривање најлакшег приступа најбољој истраживачкој инфраструктури.
Предложено финансирање за период 2014-2020, у милионима €
European Research Council (ERC)
Истраживања по најбољим тимовима
Будуће и нове технологије
Сарадња у области истраживања која води до иновација
Марија Кири фонд
Развој каријере и тренинг
Истраживачка инфраструктура
Обезбеђивање приступа најбољим истраживачким
центрима

13095
2696
6162
2488

ПРИОРИТЕТ 2 – ИНДУСТРИЈСКО ВОЂСТВО
Стратешке инвестиције у кључне технологије су основа за иновације у свим
постојећим секторима, као и у оним који ће се појављивати у будућности.
Неопходно је да Европа привуче још више приватног капитала који ће бити
уложен у истраживања и развој, као и да спроведе иновације у малим и средњим
предузећима у циљу отварања нових радних места и постизања привредног раста.
Предложено финансирање за период 2014-2020, у милионима €
Лидерство у омогућавању индустријских технологија
ИЦТ, нанотехнологије, мануфактура, свемир...
Приступ ризичним финансијама
Укрупњавање приватног капитала и инвестиција за
истраживања и иновације
Иновације у МСП
Развој свих врста иновација у малим и средњим
предузећима

13557
2842
616

ПРИОРИТЕТ 3 – ИЗАЗОВИ ДРУШТВА
Без иновација, забринутост друштва и становника ЕУ везаних за климу, околину,
екологију, енергију, транспорт и др. не може бити превазидјена. У оквиру овог
приоритета ће се кроз мулти-дисциплинарну сарадњу постићи и пронаћи
најадекватније солуције које ће побољшати живот становника Европе.
Предложено финансирање за период 2014-2020, у милионима €
Здравље, демографске промене и добробит
Сигурност хране, одржива пољопривреда и шумарство,
водопривреда
Сигурна, чиста и ефикасна енергија
Паметан, зелени и интегрисани транспорт
Климатске акције, екологија, ефикасност ресурса и
сировина
Инклузивне, иновативна и рефлективна друштва
Безбедна друштва

7472
3851
5931
6339
3081
1031
1695

ПРАВИЛА ЗА УЧЕШЋЕ У ХОРИЗОНТ 2020
1. Иновација
2. Јединствени сет правила омогућује: адаптацију за цео истраживачки и
иновациони циклус, покривеност свих истраживачких програма и финансијерских
институција, као и ускладјеност са финансијском регулативом ЕУ

3. Један пројекат – једна стопа финансирања: максималних 100% од укупних
трошкова у пројекту ће бити финансирано, док је за индиректне прихватљиве
трошкове постављен максимум од 25% директних трошкова
4. Једноставан критеријум оцењивања: изузетност – утицај – спроводјење (у
случају оцењивања од стране ЕРЦ, само ће се оцењивати критеријум изузетности)
5. Нове форме финансирања усмерене на иновације ће се огледати кроз:
подстицајне цене, кредите и инструменте активе и пасиве
6. Медјународно учешће: упрошћено али постављено да боље штити
истраживаче у Европи
7. Једноставнија правила за грантове: лакши критеријуми су постављени за
учеснике и директне трошкове наведене у буџету, неће бити листа присутности за
учеснике који проводе пуно радно време на пројекту ...
8. Ређе али боље усмерене ревизорске контроле
9. Побољшана правила усмерена на интелектуалну својину: ће обезбедити
балансиран приступ, провизије од финансирања за носиоце жига и нови приступ
за истраживачке публикације

Више информација о програму на www.ec.europa.eu/research/horizon2020

