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Dzięki programowi „Horyzont Europa” europejskie środowisko naukowe,
organizacje badawcze i mieszkańcy UE mogą liczyć na jeden
z największych na świecie programów w zakresie badań naukowych
i innowacji. Jest to nasze główne narzędzie służące do wzmacniania naszej
bazy naukowej i technologicznej, opracowywania rozwiązań
umożliwiających zdrowsze życie, stymulowania transformacji cyfrowej oraz
do przeciwdziałania zmianie klimatu – z korzyścią dla naszej zbiorowej
odporności.
Marija Gabriel komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

UNIJNY PROGRAM W ZAKRESIE BADAŃ
NAUKOWYCH I INNOWACJI (2021–2027)
NA RZECZ ZIELONEJ, ZDROWEJ I CYFROWEJ EUROPY
SPRZYJAJĄCEJ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
Badania naukowe i innowacje dostarczają nowej wiedzy i innowacyjnych
rozwiązań pozwalających nam sprostać wyzwaniom społecznym, ekologicznym
i gospodarczym. Program „Horyzont Europa” pomaga naukowcom i najwyższej
klasy innowatorom rozwijać i wdrażać ich pomysły. Łączy on najlepsze talenty
i wyposaża je w światowej klasy infrastrukturę badawczą. Ponadto wspiera
przełomowe innowacje i przyczynia się do tworzenia nowych usług i rynków.

Utrzymanie UE w światowej czołówce badań i innowacji
Program „Horyzont Europa”:

•
•

maksymalnie zwiększy swoje oddziaływanie
i zrealizuje priorytety strategiczne UE, takie jak
odbudowa oraz transformacja ekologiczna i cyfrowa,
a także pomoże stawić czoła globalnym wyzwaniom,
aby poprawić jakość naszego codziennego życia;
podniesie poziom nauki i technologii w UE
poprzez zwiększenie inwestycji w wysoko
wykwalifikowanych pracowników i przełomowe
badania naukowe;

•
•

będzie wspierał konkurencyjność przemysłową UE
i jej osiągnięcia w zakresie innowacji, a zwłaszcza
wspierał innowacje sprzyjające tworzeniu nowych
rynków za pośrednictwem Europejskiej Rady
ds. Innowacji i Europejskiego Instytutu Innowacji
i Technologii;
zwiększy dostęp naukowców w całej Europie
do doskonałości, aby wspierać uczestnictwo
i współpracę.

Nowości służące przyspieszeniu postępów
Wspieranie przełomowych innowacji > Europejska Rada ds. Innowacji: punkt kontaktowy, którego
zadaniem jest wykorzystanie najbardziej obiecujących pomysłów zrodzonych w laboratoriach w realnych
zastosowaniach oraz wspieranie najbardziej innowacyjnych start-upów i firm w zwiększaniu skali
wykorzystania ich pomysłów.
Dostarczanie ukierunkowanych rozwiązań problemów społecznych we współpracy
z obywatelami > misje UE: ambitne, śmiałe cele skupione na kwestiach, które mają wpływ na nasze
codzienne życie – od walki z rakiem po przystosowanie się do zmiany klimatu, życie w bardziej
ekologicznych miastach, ochronę wód i oceanów czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej
żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie.
Racjonalizacja finansowania > usprawnione podejście do partnerstw europejskich: zmniejszenie
liczby partnerstw, a jednocześnie zachęcanie do szerokiego udziału partnerów z sektora publicznego
i prywatnego.
Wzmacnianie współpracy międzynarodowej > poszerzone możliwości stowarzyszania: większa
otwartość na stowarzyszanie względem państw spoza UE (państw trzecich) o dobrym potencjale
naukowym, technicznym i innowacyjnym.
Zwiększenie otwartości > polityka otwartej nauki: obowiązkowy otwarty dostęp do publikacji,
zapewniony otwarty dostęp do danych badawczych. W stosownych przypadkach wykorzystywanie
europejskiej chmury dla otwartej nauki.
Zachęcanie do uczestnictwa i zmniejszanie różnic w zakresie badań naukowych i innowacji
w Europie > zapewnianie szerszego uczestnictwa i upowszechnianie doskonałości: szeroki wachlarz
środków mających na celu wspieranie państw osiągających gorsze wyniki w zakresie badań naukowych
i innowacji, tworzenie centrów doskonałości, zwiększanie ich potencjału i ułatwianie powiązań w zakresie
współpracy.
Zwiększanie oddziaływania badań naukowych i innowacji > synergia z innymi programami
i obszarami polityki UE: zestaw praktycznych rozwiązań służących realizacji programu „Horyzont
Europa” w synergii z odpowiednimi programami i politykami UE związanymi z badaniami naukowymi
i innowacjami, np. InvestEU, Erasmus+, polityką spójności UE, programem„Cyfrowa Europa”, europejskimi
funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, instrumentem „Łącząc Europę” oraz Instrumentem na rzecz
Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ma to na celu wspieranie szybszego rozpowszechniania informacji
na szczeblu krajowym i regionalnym oraz wykorzystania wyników badań naukowych i innowacji.
Ograniczenie obciążeń administracyjnych > prostsze przepisy: w celu zwiększenia pewności prawa
i ograniczenia obciążeń administracyjnych spoczywających na beneficjentach i administratorach programu.

Zwiększanie oddziaływania
Celem programu„Horyzont Europa” jest pobudzenie wzrostu gospodarczego, handlu i inwestycji oraz wywieranie
znaczącego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Wzrost PKB – każde euro
zainwestowane na szczeblu UE
w badania naukowe
i innowacje może w ciągu
25 lat wygenerować

do 11 euro dochodu

Ponad 35 %
wydatków w ramach

programu „Horyzont Europa”
będzie przeznaczone na

cele w dziedzinie
klimatu

Utworzenie

300 tys. miejsc pracy
do 2040 r., z czego 40 %
będą stanowiły

miejsca pracy
wymagające wysokich
kwalifikacji

BUDŻET I STRUKTURA DOSTOSOWANE
DO AMBICJI PROGRAMU
Budżet programu„Horyzont Europa” na lata 2021–2027 będzie wynosił
ok. 95,5 mld euro (w cenach bieżących). Obejmuje to 5,4 mld euro
(w cenach bieżących) z instrumentu NextGenerationEU, aby pobudzić
odbudowę i zwiększyć w przyszłości odporność UE, a także kwotę
dodatkową (w porównaniu z porozumieniem w sprawie wieloletnich
ram finansowych z lipca 2020 r.) w wysokości 4,6 mld euro (w cenach
bieżących).
Program „Horyzont Europa” będzie również realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Obronnego, a jego uzupełnieniem będzie
program badawczo-szkoleniowy Euratomu.

STRUKTURA PROGRAMU „HORYZONT EUROPA”
„HORYZONT EUROPA”

Działania
badawcze

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SŁUŻĄCY REALIZACJI PROGRAMU „HORYZONT EUROPA” I EIT*
Wyłączne ukierunkowanie na zastosowania cywilne
Filar I

Filar II

DOSKONAŁA BAZA
NAUKOWA

GLOBALNE WYZWANIA
I EUROPEJSKA
KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA

Europejska Rada ds. Badań
Naukowych
Działania „Maria SkłodowskaCurie”
Infrastruktury badawcze

Klastry

PROGRAM
SZCZEGÓŁOWY:
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
OBRONNY
Wyłączne
ukierunkowanie
na badania
naukowe i rozwój
w dziedzinie
obronności

EURATOM

• Zdrowie
• Kultura, kreatywność
i społeczeństwo integracyjne
• Bezpieczeństwo cywilne na rzecz
społeczeństwa
• Technologie cyfrowe, przemysł
i przestrzeń kosmiczna
• Klimat, energia i mobilność
• Żywność, biogospodarka, zasoby
naturalne, rolnictwo i środowisko

Filar III

INNOWACYJNA EUROPA

Europejska Rada ds. Innowacji
Europejskie ekosystemy
innowacji
Europejski Instytut Innowacji
i Technologii*

Wspólne Centrum Badawcze**

Działania
w zakresie
rozwoju

ROZSZERZENIE UCZESTNICTWA I WZMACNIANIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ
Zapewnianie szerszego uczestnictwa
i rozpowszechnianie doskonałości

Synteza jądrowa

Rozszczepienie
jądrowe

Wspólne
Centrum
Badawcze

Zreformowanie i usprawnienie europejskiego
systemu badań naukowych i innowacji

* Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) nie jest częścią programu szczegółowego.
** Działania JRC niezwiązane z energią jądrową.

•

Filar „Doskonała baza naukowa” ma na celu
zwiększenie światowej konkurencyjności UE
w dziedzinie nauki. W jego ramach wspierane
są pionierskie projekty badawcze określone
i prowadzone przez samych czołowych
badaczy za pośrednictwem Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych, finansowane są stypendia
dla doświadczonych naukowców, sieci szkolenia
doktorantów oraz wymiany dla naukowców poprzez
działania „Maria Skłodowska-Curie”, a także
dokonywane są inwestycje w światowej klasy
infrastrukturę badawczą.

•

W ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska
konkurencyjność przemysłowa” za pośrednictwem
klastrów wspierane są badania naukowe dotyczące
wyzwań społecznych oraz wzmacniane są zdolności
technologiczne i przemysłowe. Ustanawiane są
także unijne misje o ambitnych celach służących
rozwiązaniu niektórych z naszych największych
problemów. Filar ten obejmuje również działania
prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze,
które wspiera osoby kształtujące politykę na szczeblu
unijnym i krajowym, udostępniając im niezależne
dowody naukowe i wsparcie techniczne.

•

Celem filaru „Innowacyjna Europa” jest
zapewnienie Europie pozycji lidera w dziedzinie
innowacji sprzyjających tworzeniu nowych
rynków przy pomocy Europejskiej Rady
ds. Innowacji. Przyczynia się on również do rozwoju
ogólnego europejskiego systemu innowacji
dzięki Europejskiemu Instytutowi Innowacji
i Technologii (EIT), który wspiera integrację trójkąta
wiedzy łączącego edukację, badania naukowe
i innowacje.

•

Część „Rozszerzenie uczestnictwa i wzmacnianie
EPB (europejskiej przestrzeni badawczej)”posłuży
zwiększeniu wsparcia dla państw członkowskich
UE w staraniach mających na celu jak najlepsze
wykorzystanie ich krajowego potencjału w zakresie
badań naukowych i innowacji.

W niniejszym dokumencie nie omówiono szczegółowo Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) ani
programu Euratomu.

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI
W programach prac ogłaszane są konkretne obszary badań naukowych i innowacji, które będą finansowane.
Przyszłe zaproszenia do składania wniosków będą dostępne za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi
Portal o finansowaniu i przetargach. Każde opublikowane zaproszenie zawiera bardziej szczegółowe informacje
na temat kwestii dotyczących badań naukowych i innowacji, które wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie
powinni uwzględnić w swoich wnioskach.
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