Oρίζοντας 2020 (Horizon 2020): το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για
Έρευνα & Καινοτομία
Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της
ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με
προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική
"Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς
μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας
παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών
προκλήσεων.
Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου
επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.
- Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε
τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού
τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
- Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):
Αντιμετώπιση σημαντικών
κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών
πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.
Ιστορικό
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με επταετή προϋπολογισμό
σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την
έρευνα κατανέμεται με βάση ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής, αλλά ο
προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει χρηματοδότηση
και για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (την επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και την έρευνα
που διεξάγεται στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ. Χωριστές προσκλήσεις θα γίνουν
επίσης στο πλαίσιο ειδικών συμπράξεων με τη βιομηχανία και με τα κράτη μέλη (βλ.
IP/13/668). Το 2014 ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα, που
περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κονδύλια και τις διοικητικές δαπάνες, θα ανέλθει
περίπου σε 9,3 δισ. ευρώ, ενώ το 2015 θα αυξηθεί σε 9,9 δισ. ευρώ. Τα τελικά ποσά
για το 2015 θα οριστούν με την απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2015.
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
καθορίζονται σε προγράμματα εργασίας που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πύλη της
ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία έχει επανασχεδιαστεί για ταχύτερες
διαδικασίες και χωρίς τη χρήση χαρτιού. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης μια πιο

απλουστευμένη αρχιτεκτονική και χρηματοδότηση του προγράμματος, ένα ενιαίο
σύνολο κανόνων, και λιγότερους δημοσιονομικούς και λογιστικούς ελέγχους.
Οι προσκλήσεις 2014-15 περιλαμβάνουν 500 εκατ. ευρώ για δύο έτη, που
προορίζονται για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω ενός
καινούργιου μέσου για τις ΜΜΕ. H παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των
φύλων πρόκειται να συμπεριληφθεί σε πολλά έργα, ενώ θα χρηματοδοτηθεί και ο
περαιτέρω δημόσιος διάλογος για τον ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία.
Παράλληλα, νέοι κανόνες προβλέπουν την «ανοικτή πρόσβαση» στο πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020», έτσι ώστε τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων να είναι
προσιτά σε όλους.
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