
„Европейската научноизследователска общност, 
научноизследователските организации и нашите граждани могат да 
разчитат на „Хоризонт Европа“ като една от най-големите програми 
за научни изследвания и иновации в света. Тя е нашият основен 
инструмент за укрепване на научната и технологичната ни база, за 
разработване на решения за по-здравословен живот, за стимулиране на 
цифровата трансформация, борба с изменението на климата и за 
нашата колективна устойчивост.“

Мария Габриел, комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, 
образованието и младежта

РАМКОВАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (2021—2027 г.)
ЗА ЗЕЛЕНА, ЗДРАВОСЛОВНА, ЦИФРОВА 
И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА
Научните изследвания и иновациите предоставят нови знания и новаторски 
решения за преодоляване на обществените, екологичните и икономическите 
предизвикателства, пред които сме изправени. Програмата „Хоризонт 
Европа“ помага на изследователите и водещите новатори да разработват 
и  внедряват своите идеи. Тя обединява най-блестящите таланти и  им 
предоставя научноизследователски инфраструктури на световно равнище. 
Освен това подкрепя революционните иновации и спомага за създаването 
на нови услуги и пазари.

Запазване на водещите позиции на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите

Програмата „Хоризонт Европа“ ще:

• оптимизира въздействието на ЕС и  ще 
допринесе за изпълнението на стратегическите 
му приоритети, като например възстановяването 
и  екологичния и  цифровия преход, и  ще се 
изправи срещу глобалните предизвикателства 
за подобряване на качеството ни на живот;

• подкрепи развитието на науката и технологиите 
на ЕС благодарение на по-големите инвестиции 
във висококвалифицирани кадри и авангардни 
научни изследвания;

• насърчи конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС и  постигането на 
резултати в областта на иновациите, най-вече 
тези, благодарение на които се изграждат 
пазари, посредством Европейския съвет по 
иновациите и Европейския институт за иновации 
и технологии;

• подобри достъпа до високи постижения за 
изследователите в цяла Европа с цел насърчаване 
на участието и сътрудничеството.

Февруари 2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

#HorizonEU



Новости за ускоряване на напредъка

Подкрепа за революционни иновации > Европейски съвет по иновациите: единно звено, 
което помага на най-перспективните идеи да намерят своя път от лабораториите до практическата 
реализация и оказва подкрепа за разгръщането на идеите на иновативни стартиращи предприятия 
и дружества.

В сътрудничество с гражданите — осигуряване на целенасочени решения на обществените 
предизвикателства > мисии на ЕС: амбициозни и дръзки цел за справяне с проблеми, които 
засягат ежедневието ни — от борбата с рака до адаптирането към изменението на климата, живота 
в по-екологични градове, гарантиране на доброто състояние на почвите за по-качествена храна 
и по-добри условия за хората, природата и климата, както и опазването на нашите води и океани.

Рационализиране на финансирането > Оптимизиран подход към европейските партньорства: 
оптимизиране на броя на партньорствата, като същевременно се насърчава широкото участие 
на партньори от публичния и частния сектор.

Укрепване на международното сътрудничество  >  увеличаване на възможностите за 
асоцииране: по-голяма отвореност към асоцииране на държави извън ЕС (трети държави) 
с добър капацитет в областта на науката, технологиите и иновациите.

По-голяма отвореност > Политика за отворена наука: задължителен свободен достъп до 
публикации, осигуряване на свободен достъп до научноизследователски данни. Използване на 
Европейския облак за отворена наука, когато е целесъобразно.

Насърчаване на участието и намаляване на разликите в научните изследвания и иновациите 
в Европа > разширяване на участието и разпространяване на високи научни постижения: 
широк спектър от мерки за подпомагане на държавите с по-ниски резултати в областта на научните 
изследвания и иновациите, за изграждане на центрове за високи постижения, за повишаване на 
техния капацитет и за улесняване на връзките на сътрудничество.

Увеличаване на въздействието на научните изследвания и  иновациите  >  полезни 
взаимодействия с други програми и политики на ЕС: набор от практически решения за 
изпълнението на „Хоризонт Европа“ и съответните програми и политики в областта на научните 
изследвания и иновациите, например InvestEU, „Еразъм+“, политиката на сближаване на ЕС, „Цифрова 
Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизмът за свързване на Европа 
и Механизмът за възстановяване и устойчивост, за да се насърчи по-бързото разпространение 
на национално и регионално равнище и внедряването на резултатите от научните изследвания 
и иновациите.

Намаляване на административната тежест > опростяване на правилата: по-голяма правна 
сигурност и по-малка административната тежест за бенефициерите и администраторите по 
програмите.
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Увеличаване на въздействието
Програмата „Хоризонт Европа“ има за цел да стимулира растежа, търговията и инвестициите и да създаде 
значително социално и екологично въздействие.



БЮДЖЕТ И СТРУКТУРА, ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
„Хоризонт Европа“ ще разполага с бюджет от около 95,5 милиарда 
евро за периода 2021—2027 г. (по текущи цени). Това включва 5,4 
милиарда евро (по текущи цени) от NextGenerationEU насърчаване 
на възстановяването и за повишаване на устойчивостта на ЕС 
в бъдеще, както и допълнително увеличение (в сравнение със 
споразумението за МФР от юли 2020 г.) в размер на 4,6 милиарда 
евро (по текущи цени).

Програмата „Хоризонт Европа“ ще се изпълнява и посредством 
Европейския фонд за отбрана и ще се допълва от Програмата 
за научни изследвания и обучение на Евратом.

СТРУКТУРА НА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

• Стълбът „Високи постижения в  научната 
област“ има за цел да повиши глобалната 
научна конкурентоспособност на ЕС. Той 
подкрепя научноизследователски проекти, 
които разширяват границите на познанието 
и  са определени и  ръководени от самите 
водещи изследователи, чрез Европейския 
научноизследователски съвет, финансира 
стипендии за опитни изследователи, мрежи 
за обучение на докторанти и  обмен на 
изследователи чрез действията по програмата 
„Мария Склодовска-Кюри“ и  инвестира 
в научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище.

• Стълбът „Глобални предизвикателства 
и конкурентоспособност на европейската 
промишленост“ подкрепя научните изследвания, 
свързани с обществените предизвикателства, 
и  укрепва технологичния и  промишления 
капацитет посредством клъстери. В  него се 
определят мисии на ЕС с амбициозни цели за 
справяне с някои от най-сериозните ни проблеми. 
Този стълб също така включва дейности, 
извършвани от Съвместния изследователски 
център в подкрепа на създателите на политики 
на равнището на ЕС и на национално равнище 
с  независими научни данни и  техническа 
подкрепа.

* Европейският институт за иновации и технологии (EIT) не е част от специфичната програма
** Дейности на JRC извън ядрената област
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РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО 
ПРОСТРАНСТВО



• Стълбът „Иновативна Европа“ има за цел 
да превърне Европа в  лидер в  областта на 
иновациите, създаващи пазари, посредством 
Европейския съвет по иновациите. Той 
също така ще спомогне за развитието на 
цялостната европейска иновационна среда 
посредством Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT), който насърчава 
интегрирането на триъгълника на знанието — 
образование, научни изследвания и иновации.

• Чрез компонента Разширяване на 
участието и  укрепване на европейското 
научноизследователско пространство се 
увеличава подкрепата за държавите — членки на 
ЕС, в усилията им да се възползват максимално от 
националния си потенциал за научни изследвания 
и иновации.

Европейският фонд за отбрана и програмата на Евратом не са разгледани подробно в настоящия 
документ.

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ
В работните програми се обявяват конкретните области на научни изследвания и иновации, които ще 
бъдат финансирани. Предстоящите покани за представяне на предложения ще бъдат достъпни чрез 
единното звено Портал за финансиране и обществени поръчки. Поканите предоставят по-конкретна 
информация по въпросите във връзка с научните изследвания и иновациите, които кандидатите за 
финансиране следва да разгледат в своите предложения.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

http://ec.europa.eu/horizon-europe #HorizonEU
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