
„С бюджет от 95,5 милиарда евро и набор от модерни инструменти 
„Хоризонт Европа“ е изключително мощна програма за научни 
изследвания и иновации и световен лидер в тази сфера. Тя е създадена 
съвместно с европейските граждани, за да отговори на техните 
очаквания и потребности. Инвестициите на програмата ще получат 
възвращаемост под формата на знания и решения за подобряване на 
живота ни и ще доведат до създаването на хиляди нови работни 
места в областта на научните изследвания и иновациите.“

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

БЮДЖЕТ
„ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ — НАЙ-АМБИЦИОЗНАТА ПРОГРАМА 
ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Амбициозен бюджет за намиране на решения за основните 
предизвикателства, пред които сме изправени
Програмата „Хоризонт Европа“ разполага с бюджет от 95,5 милиарда евро за периода 2021—
2027 г. Това включва 5,4 милиарда евро от инструмента Next Generation EU, по-специално 
в подкрепа на възстановяването от кризата с COVID-19 по отношение на околната среда 
и цифровите технологии. Бюджетът е разделен между четири стълба и 15 компонента 
за създаването на програма в подкрепа на всички области на научни изследвания 
и иновации: високи постижения в научната област, глобални предизвикателства 
и конкурентоспособност на промишлеността, 
иновативна Европа и  разширяване на 
участието и укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство.
„Хоризонт Европа“ се допълва от програмата на 
Евратом за научни изследвания и обучение за 
периода 2021—2025 г. Програмата на Евратом 
е насочена към научноизследователски дейности 
и  дейности по обучение в  ядрената област, 
при които се обръща особено внимание на 
постоянното подобряване на ядрената сигурност, 
безопасност и радиационна защита, като също така 
се допълва постигането на целите на „Хоризонт 
Европа“. Програмата на Евратом разполага 
с бюджет от 1,4 милиарда евро за периода 2021—
2025 г., с който общият наличен бюджет за двете програми възлиза  
на 96,9 милиарда евро.

Април 2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

#Хоризонт ЕС

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eef524e8-509e-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190728921
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eef524e8-509e-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190728921


РАЗВИТИЕ НА БЮДЖЕТА НА РАМКОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
През годините бюджетът от ЕС нарасна значително — от 3271 милиона евро за първата рамкова програма 
(1РП) на 96 899 милиона евро към днешния момент за „Хоризонт Европа“ и програмата на Евратом. По 
този начин се показва ясната амбиция на ЕС по отношение на основния му инструмент за финансиране 
на научни изследвания и иновации и се отдава по-значима роля на науката и технологиите в обществото 
за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени.
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Този бюджет по нищо не отстъпва на бюджета на предишната програма „Хоризонт 2020“. В реално изражение 
и като се изключи участието на бенефициери от Обединеното кралство в програмата „Хоризонт 2020“, 
е налице нарастване с 30 %. Това свидетелства за наличието на широк консенсус относно възловата роля 
на научните изследвания и иновациите за ускоряване на екологичния преход и цифровата трансформация 
в Европа, за укрепване на устойчивостта на Европа и готовността за справяне с кризи в бъдеще, както 
и за оказване на подкрепа за конкурентните предимства на Европа в световната надпревара за знания. 
Развитието на бюджета на рамковите програми за научни изследвания е показано в таблицата по-горе.
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БЮДЖЕТ НА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“
Структура на програмата „Хоризонт Европа“ Общо

в млн. евро

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНАТА ОБЛАСТ,  в това число: 25 011

Европейския научноизследователски съвет  16 004

Действията „Мария Склодовска-Кюри 6 602

Научноизследователските инфраструктури 2 406

ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
НА ПРОМИШЛЕНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА,  в това число 53 516

Здравеопазване 8 246

Култура, творчество и приобщаващо общество 2 280

Гражданска сигурност за обществото 1 596

Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство 15 349

Климат, енергия и мобилност 15 123

Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда 8 952

Преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) извън ядрената област 1 970

ИНОВАТИВНА ЕВРОПА,  в това число 13 597

Европейски съвет по иновациите (ЕСИ) 10 105

Европейски иновационни екосистеми 527

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 2 965

РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕНП),  в това число: 3 393

Разширяване на участието и разпространяване на високи научни постижения 2 955
Реформиране и укрепване на европейската система за научни изследвания 
и иновации 438

ОБЩО „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ 95 517

БЮДЖЕТ НА ЕВРАТОМ ЗА ПЕРИОДА 2021—2025 Г.
Структура на програмата на Евратом Общо

в млн. евро

НЕПРЕКИ ДЕЙСТВИЯ 850

Научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез 583

Ядрено делене, безопасност и радиационна защита 266

ПРЕКИ ДЕЙСТВИЯ 532

Преки действия, предприети от Съвместния изследователски център 532

ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ — ОБЩО ЗА 2021—2025 г. 1 382

Как ще бъде инвестиран бюджетът?
Бюджетът ще се използва за подкрепа на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз 
и асоциираните държави, като се изплаща директно на изследователи, новатори и научноизследователски 
институции в държавите членки и асоциираните държави. Финансирането ще се осъществява предимно 
чрез безвъзмездни средства. Подборът на проекти за финансиране ще се извършва главно чрез 
открити покани за представяне на предложения, подбрани според високите постижения, въздействието 

3



и качеството и ефикасността на изпълнението. Няма фиксирано разпределение по държави или региони. 
Програмата ще се управлява от Европейската комисия, нейните изпълнителни агенции и редица правни 
субекти, създадени като органи на Съюза.

Безвъзмездните средства по стълбове 1 и 3 ще бъдат предимно за единични бенефициери (схеми с един 
бенефициер), докато безвъзмездните средства по стълб 2 ще бъдат основно за транснационални консорциуми 
от бенефициери, като по този начин се гарантира, че изследователите и научноизследователските 
организации от различни държави си сътрудничат помежду си.

С регламента относно „Хоризонт Европа“ се определя набор от цели по отношение на използването на 
бюджета:

• 35 % от бюджета ще допринесат за постигането 
на целите, свързани с климата;

• ще има съществено увеличение на разходите 
в  основни цифрови научноизследователски 
и иновационни дейности в сравнение с „Хоризонт 
2020“.

• 70  % от бюджета на Европейския съвет по 
иновациите ще бъдат отпуснати на малки 
и средни предприятия.

• Най-малко 3,3 % от бюджета ще бъдат заделени 
за частта на програмата за разширяване на 
участието и разпространяване на високи научни 
постижения.

• Инвестициите в  областта на космическото 
пространство следва също така да бъдат 
съизмерими с инвестициите по „Хоризонт 2020“.

• Участието на промишлеността в  действията 
следва да се подкрепя на равнища, които са най-
малкото съизмерими с тези по „Хоризонт 2020“.

• Бюджетът следва да допринесе за общата амбиция 
за заделяне на 7,5 % от годишните разходи по 
МФР за целите в  областта на биологичното 
разнообразие през 2024 г. и 10 % от годишните 
разходи по МФР за целите в  областта на 
биологичното разнообразие през 2026 г. и 2027 г.

Програмата ще подкрепя също така инвестиции в европейски партньорства 
(до 50 % от бюджета на стълб 2), които представляват сътрудничество 
с държави членки или промишлеността в подкрепа на конкретни 
научноизследователски програми, и мисии (до 10 % от бюджета на 
стълб 2 за първите 3 години).

Програмата е отворена към света и се насърчава участието на 
правни субекти, установени в трети държави, и международни 
организации въз основа на взаимните ползи и интересите на Съюза. 
Наред с това протича официалното асоцииране на редица държави 
към програмата. Финансовият принос на тези асоциирани държави 
в програмата като цяло ще бъде в съответствие с равнището им на 
участие в нея. Тези вноски увеличават бюджета на програмата, което дава 
възможност за по-големи инвестиции в научни изследвания и иновации.

Норвегия и Исландия участваха в „Хоризонт 2020“ като членуващи в ЕИП/ЕАСТ, а Албания, Армения, 
Босна и Херцеговина, Грузия, Израел, Молдова, Северна Македония, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, 
Фарьорските острови, Черна гора и Швейцария са асоциирани държави. Очаква се всички тези държави 
да бъдат асоциирани към „Хоризонт Европа“ заедно с Обединеното кралство и евентуално други държави, 
които отговарят на критериите, посочени в член 16 от регламента.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

http://ec.europa.eu/horizon-europe #Хоризонт ЕС
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