Despre
program și obiective principale
Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat
vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și
premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

Potențiali
beneficiari
Pentru proiectele standard de cercetare: un consorțiu format din cel puțin

trei entități juridice. Fiecare entitate trebuie să fie stabilită într-un stat
membru al UE sau într-o țară asociată.

Pentru alte programe (Consiliul European pentru Cercetare, instrumentul
pentru IMM-uri, cofinanțarea cererilor de propuneri sau a programelor
naționale ori din sectorul public, coordonare și sprijin, formare și mobilitate)
condiția minimă de participare este ca o entitate juridică să fie stabilită întrun stat membru sau într-o țară asociată.

În general, la Orizont 2020 pot participa entitățile juridice stabilite în orice
țară și organizațiile internaționale.

Buget total
Programul are un buget de 80 miliarde EUR.
Există o singură rată de finanțare pentru toți beneficiarii și toate activitățile

incluse în granturile de cercetare. Finanțarea UE acoperă până la 100 % din
totalul costurilor eligibile pentru toate acțiunile de cercetare și inovare. Pentru

acțiunile de inovare, finanțarea acoperă, în general, 70 % din costurile eligibile,
însă poate ajunge la 100 % pentru organizațiile nonprofit.
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Activități eligibile
Acțiuni de cercetare și inovare:
finanțează proiectele de cercetare care abordează în mod clar provocările definite și care
pot duce la dezvoltarea unor noi cunoștințe sau a unor noi tehnologii.

Acțiuni de inovare:
finanțarea este focalizată mai mult pe activitățile mai apropiate de piață. De exemplu,
crearea de prototipuri,
demonstrații, realizarea de proiecte-pilot, validarea la scară largă
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etc. dacă proiectele vizează realizarea unor produse ori servicii noi sau ameliorate.

Acțiuni de coordonare și sprijin:
finanțează coordonarea și punerea în relație a proiectelor, programelor și politicilor de
cercetare și inovare. Finanțarea pentru cercetarea și inovarea în sine intră sub incidența altei
secțiuni.

Granturi pentru cercetarea de frontieră – Consiliul European pentru Cercetare:
finanțează proiectele evaluate pe baza criteriului unic al excelenței științifice în orice domeniu
de cercetare, derulate de o echipă națională sau multinațională unică de cercetare condusă de
un „cercetător-șef”.

Sprijin pentru formare și dezvoltarea carierei – Acțiunile Marie SkłodowskaCurie:

2 burse internaționale de cercetare în sectorul public sau privat, formare în materie
Finanțează
de cercetare și schimburi de personal.

Instrumentul pentru IMM-uri:
Acest instrument este destinat IMM-urilor cu un potențial înalt de inovare, care și-au propus să-și
dezvolte potențialul de creștere. Instrumentul oferă sume forfetare pentru studii de fezabilitate,
granturi pentru etapa principală a unui proiect de inovare (demonstrații, crearea de prototipuri,
testare, dezvoltarea de aplicații etc.). Etapa de comercializare este sprijinită indirect prin facilitarea
accesului la instrumente de creditare și capitaluri proprii.

Calea rapidă spre inovare:
Cereri de propuneri permanent deschise și axate pe inovare. Vizează proiectele inovatoare din
orice domeniu de provocări tehnologice sau societale.
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Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

