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W programie Horyzont 2020 przeznaczono część 
funduszy na upowszechnianie doskonałości naukowej 
i poszerzanie uczestnictwa. Środki fi nansowe są dedyko-
wane uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej 
rozwiniętych regionach Europy. Inicjatywa ta ma zmniej-
szyć przepaść w zakresie doskonałości naukowej oraz 
innowacji pomiędzy krajami/regionami UE. Działania 
wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków 
doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europej-
skiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area 
– ERA), która stanowi centralny element strategii Europa 
2020 i Inicjatywy Przewodniej „Unia Innowacji”.

Cel szczegółowy 

Upowszechnianie 
doskonałości i zapewnienie 

szerszego uczestnictwa 
(Spreading excellence 

and widening participation)

Budżet: 816,5 mln euro

Cel szczegółowy 

Wspólne Centrum Badawcze

(Joint Research Centre – JRC)

Budżet: 1 902,6 mln euro
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Wspólne Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji 
Generalnych Komisji Europejskiej, składającą się 
z 7 autonomicznych instytutów badawczych.

JRC koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, 
wpisujących się w strategię Europa 2020, a także 
Europejską Przestrzeń Badawczą:

1. Unia Gospodarcza i Walutowa

2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje

3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie 
zasobów (środowisko, zmiany klimatu, energia, transport)

4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe

5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona

6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.
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Priorytet 
Wyzwania społeczne
(Societal challenges)

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 
jest największym w historii Unii programem 
w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 
7 lat na nowatorskie badania i innowacyjne rozwią-
zania przeznaczono 77 028,3 mln euro. 

Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na 
trzech, wzajemnie wspierających się priorytetach: 
doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja 
w przemyśle, wyzwania społeczne,

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe: 
upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szer-
szego uczestnictwa, nauka z udziałem społczeń-
stwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego 
Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii.

UE określiła siedem głównych wyzwań. To odpowiedź na najbardziej 

palące potrzeby współczesnego społeczeństwa europejskiego. 

Finansowanie badań i innowacji mających na celu rozwiązanie tych potrzeb 

ma mieć rzeczywisty wpływ na poprawę warunków życia Europejczyków.

Budżet: 29 679 mln euro




