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Horizont Európa javaslat csomag
Az Európai Bizottság 2018. júniusi javaslata a következő kutatási és innovációs
keretprogram kialakítására, 100 milliárd eurós költségvetéssel

CÉLOK

Az EU tudományos és
technológiai alapjainak
megerősítése.

KIEMELT
HORIZONTÁLIS
CÉLOK:

Az EU innovációs
kapacitásainak erősítése, a
versenyképességhez és a
munkahelyteremtéshez
való hozzájárulás.

Az állampolgári igényekre
való reagálás, az európai
társadalmi-gazdasági
modell és értékek
megőrzése.

Klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelése (költségvetés 35%)
Fenntartható fejlődési célokhoz (SDG) való hozzájárulás

Tanulságok és újdonságok
A H2020 félidei értékelés főbb tanulságai
Több támogatásra van szükség az áttörést hozó innovációkhoz
Jelentősebb hatást érhető el a misszió-orientált megközelítéssel és az
állampolgárok erőteljesebb bevonásával

A Horizont Európa
program újdonságai
Európai Innovációs Tanács

K+I misszók

Viszonossági alapon szükséges erősíteni a nemzetközi
együttműködéseket

A társulási és nemzetközi
együttműködési lehetőségek kiterjesztése

Több nyitottság kell az EU érdekek megőrzése mellett

A Nyílt tudomány támogatása

A támogatási rendszer racionalizálása szükséges

Új megközelítés a partnerségi
programoknál

A Horizont Európa program szerkezete (az Európai
Bizottság javaslata alapján)
Specific objectives of the Programme
Support the creation and diffusion
of high-quality knowledge

Strengthen the impact of R&I
in supporting EU policies

Foster all forms of innovation and
strengthen market deployment

Optimise the Programme’s delivery for impact in a strengthened ERA
Pillar 2

Pillar 1

Global Challenges and
European Industrial
Competitiveness

Excellent Science

Marie Skłodowska-Curie Actions

Research Infrastructures

Clusters

European Research Council

•
•
•
•
•
•
•

Health
Culture and Inclusive Society
Civil Security for Society
Digital, Industry and Space
Climate and Energy
Mobility
Bioeconomy, Food, Natural
resources and Environment

Pillar 3
Innovative Europe
European Innovation Council
European innovation ecosystems

European Institute of Innovation
and Technology

Joint Research Centre

Widening Participation and Strengthening the European Research Area
Widening Participation and Sharing excellence

Reforming and Enhancing the European R&I system

A Horizont Európa program tervezett költségvetése
Strengthening ERA
2.1 mrd euró (1,7 mrd – Widening)
Innovative Europe
13.5 mrd euró

Global challenges &
European Industrial Competitiveness
52.7 mrd euró

EURATOM
2.4 mrd euró

Excellent Science
25.8 mrd euró

100milliárd €
folyó áron
InvestEU Fund 3,5 mrd eurós
forrását is magában foglalja

II.
Pillér - Global
challenges and European Industrial
Mintacím
szerkesztése
Competitiveness
Klaszterek
•
•
•
•
•
•
•

Egészségügy – 7,7 milliárd euró
Kultúra és befogadó társadalom
2,8 milliárd euró
Polgári biztonság a társadalomért
Digitalizáció, ipar és űr – 15 milliárd euró
Klíma és energia
15 milliárd euró
Mobilitás
Biogazdaság, élelmiszer, természeti erőforrások és környezet – 10 milliárd euró

JRC - 2,2 milliárd euró

Beavatkozási területek
Governance and Democracy

Demokratikus értékek
erősítése, demokrácia és a
bizalom kérdése, demokrácia
története, fejlődése; oktatás
szerepe
Alapvető jogok és törvények
szerepe
Populizmus, radikalizmus,
szélsőséges eszmék vizsgálata
A technológiai fejlődés hatása
(big data, IA, online
közösségek) a demokráciára
Társadalmi, gazdasági
egyenlőtlenségek hatása a
politikai részvételre
Fake news, disinformation

Cultural Heritage

Kulturális örökséghez
való hozzáférés digitális
technológiák segítségével

A kulturális örökség
hozzájárulása a
fenntartható fejlődéshez,
kreatív szektorral lévő
kapcsolata
A kulturális örökség
konzerválása, védelme,
restaurálása,
újragenerálása (DT)
Hagyományok,
viselkedési minták, hit
befolyása az értékekre

Social and economic transformations
Új (digitális) oktatási, képzési
rendszerek (online
kockázatok, egyenlőtlenségek
kezelésére is)
Új gazdasági,üzleti modellek,
pénzügyi technológiák
Statisztikai és más gazdasági
módszerek a növekedés és
innováció jobb megértéséhez
Új munkatípusok,
munkaerőpiaci változások
Adó- és járulékrendszerek és
hatásai
Migráció, menekültek
integrálása (oktatás, kultúra)
Közintézmények
modernizálása

Újdonságok – KFI missziók

CÉL:

erősebb kapcsolatok az állampolgárokkal – társadalmi igényekre való
reflektálás, láthatóság és mérhető hatás;

A missziók:
tevékenységek portfóliója, amely ambiciózus
célok eléréséhez vezet adott időkereten belül
és mérhető hatást képes elérni tudományostechnológiai és társadalmi szempontból
Megvalósítás:
II. és III. pillérekben
Co-design:
A tagállamok, Európai Parlament, az érintettek
és az állampolgárok bevonása

Lehetséges missziók (tervezet, egyelőre
csak alapvető kritériumok rögzítettek):
•
•
•
•
•

Build the first Quantum Computer in Europe
Paediatric Cancer
Plastic Waste in Waters
Carbon-Neutral Cities
Soil Health

Potenciális misszió – SSH területen:
Reversing inequalities

Egyszerű
és a célokhoz illeszkedő szabályok
Mintacím szerkesztése
• Az egyszerűsített támogatási formák kiterjesztése, ahol lehetséges
• A bevett költség elszámolási gyakorlatok szélesebb körű elfogadása
• A több uniós programban résztvevő kedvezményezetteknél az audit-vizsgálatok
eredményeinek kölcsönönös elfogadása

H2020 egyszerűsítések folytatása:
• Vonzó finanszírozási modell, 100% támogatási arány megtartása
• Egységes szabályrendszer

A hatás nagyobb figyelmet kap:
• A kutatási eredmények terjesztése és kiaknázása hangsúlyosabb lesz
• Kiválósági minősítés (Seal of excellence) alkalmazásának egyszerűsítése

Köszönöm a figyelmet!
www.nkfih.gov.hu

