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FINANZJAMENT TAL-UE
GĦAR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI 2021-2027
L-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni hu investiment fil-futur tal-Ewropa. Jgħinna nikkompetu fid-dinja u nippriżervaw
il-mudell soċjali uniku tagħna. Itejjeb il-ħajja ta’ kuljum ta’ miljuni ta’ persuni fl-Ewropa u fid-dinja, u jgħinna negħlbu
wħud mill-akbar sfidi tas-soċjetà tagħna.
Filwaqt li tibni fuq il-kisbiet u s-suċċessi tal-programmi ewlenin tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni, il-Kummissjoni
tipproponi baġit ta’ €100 biljun għall-2021-2027 għal Orizzont Ewropa u għall-Programm tar-Riċerka u t-Taħriġ
Euratom.

IL-KARATTERISTIĊI EWLENIN TA’ ORIZZONT EWROPA
Orizzont Ewropa qed jiġi propost bħala l-aktar programm ta’ finanzjament ambizzjuż għar-riċerka u l-innovazzjoni. Se
jkompli jixpruna l-eċċellenza xjentifika tal-Ewropa permezz tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka u permezz tal-fellowships
u l-iskambji ta’ Marie Skłodowska-Curie, u juża l-pariri xjentifiċi, l-appoġġ tekniku u r-riċerka ddedikata taċ-Ċentru
Konġunt tar-Riċerka (JRC). Dan se jżid livell ġdid ta’ ambizzjoni u jagħti spinta lill-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjali
tal-finanzjament tal-UE.
Isaħħaħ ix-xjenza u t-teknoloġija tal-UE b’aktar investiment fin-nies b’ħiliet għoljin u fl-aktar riċerka
avvanzata;
Irawwem il-kompetittività industrijali tal-UE u l-prestazzjoni tal-innovazzjoni tagħha, b’mod partikolari
jappoġġa l-innovazzjoni li toħloq is-swieq permezz tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Istitut Ewropew
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija;
Iwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-UE, bħalma huma l-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-tibdil fil-klima, u jindirizza
l-isfidi dinjin li jaffettwaw il-kwalità ta’ ħajjitna.

X’HEMM ĠDID?
Appoġġ għall-innovazzjoni
rivoluzzjonarja

Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni

Impatt akbar b’approċċ orjentat
lejn il-missjonijiet u l-involviment
taċ-ċittadini

Missjonijiet tar-riċerka u
l-innovazzjoni madwar l-UE

Tisħiħ tal-ftuħ

Politika ta’ xjenza miftuħa

Razzjonalizzazzjoni tax-xenarju ta’
finanzjament
Inqas piż amministrattiv

Approċċ ġdid għas-Sħubijiet
Regoli aktar sempliċi

I l-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni: punt uniku ta’ servizz għall-aktar ideat promettenti, mil-laboratorji għal
applikazzjonijiet fid-dinja reali, u appoġġ lill-aktar negozji ġodda u kumpaniji innovattivi biex jiżviluppaw l-ideat
tagħhom. Jappoġġa direttament lill-innovaturi b’żewġ strumenti ewlenin ta’ finanzjament, wieħed għall-istadji
bikrija u l-ieħor għall-iżvilupp u l-iskjerament fis-suq.
Missjonijiet

tar-riċerka u l-innovazzjoni madwar l-UE: miri ambizzjużi u kuraġġużi li jindirizzaw kwistjonijiet
li jolqtu l-ħajja tagħna ta’ kuljum. Dawn ivarjaw mill-ġlieda kontra l-kanċer għal trasport nadif u oċeani ħielsa
mill-plastik, u se jitfasslu flimkien maċ-ċittadini, mal-partijiet konċernati, mal-Parlament Ewropew u mal-Istati
Membri.
I x-Xjenza Miftuħa se ssir il-mod kif jaħdem Orizzont Ewropa. Din se tmur lil hinn mill-politika ta’ aċċess miftuħ
li jħaddem Orizzont 2020 u teżiġi aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet u d-dejta, u għall-pjanijiet ta’ ġestjoni
tad-dejta tar-riċerka.
 enerazzjoni ġdida ta’ Sħubijiet Ewropej: Orizzont Ewropa se jintegra għadd ta’ sħubijiet li l-UE tipprogramma
Ġ
jew tiffinanzja flimkien mas-sħab tagħha bħall-industrija, is-soċjetà ċivili u l-fondazzjonijiet ta’ finanzjament.
R
 egoli aktar sempliċi: Dawn iżidu ċ-ċertezza legali u jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u
l-amministraturi tal-programmi.

PROGRAMM IMFASSAL GĦAL IMPATT AKBAR
Il-baġit propost ta’ €100 biljun għall-2021-2027 jinkludi €97.6 biljun permezz ta’ Orizzont Ewropa (li €3.5 biljun
minnhom se jiġu allokati permezz tal-Fond InvestEU) u €2.4 biljun għall-Programm tar-Riċerka u t-Taħriġ Euratom.
Il-parti tal-Fond InvestEU iddedikata għall-innovazzjoni se tippermetti l-użu ta’ self, garanziji, ekwità u strumenti
oħra bbażati fuq is-suq biex jiġi mmobilizzat investiment pubbliku u privat fir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-programm
Euratom, li jiffinanzja r-riċerka u t-taħriġ fis-sikurezza, is-sigurtà u l-protezzjoni mir-radjazzjoni nukleari, se jiffoka
iżjed fuq applikazzjonijiet li ma jużawx l-elettriku, bħalma hu t-tagħmir mediku u tal-kura tas-saħħa. Il-programm
Euratom tal-ġejjieni se jsostni wkoll il-mobbiltà tar-riċerkaturi nukleari permezz tal-Azzjonijiet ta’ Marie Sklodowska
Curie.

Il-programm il-ġdid se jiġi implimentat bi tliet pilastri:

Pilastru 1
Xjenza Miftuħa

Azzjonijiet ta’ Marie
Sklodowska-Curie
Infrastrutturi

Raggruppamenti

Kunsill Ewropew tar-Riċerka

Pilastru 2
Sfidi Dinjin u Kompetittività
Industrijali
• Is-saħħa
• Soċjetà Sigura u Inklużiva
• Il-qasam diġitali u
l-industrija
• Il-klima, l-enerġija u
l-mobbiltà
• Ikel u riżorsi naturali

Pilastru 3
Innovazzjoni Miftuħa
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni
Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni
u t-Teknoloġija

Ċentru Konġunt tar-Riċerka

Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka
Qsim tal-eċċellenza

Riformar u Tisħiħ tas-Sistema Ewropea tar-Riċerka u
l-Innovazzjoni

• Il-pilastru tax-Xjenza Miftuħa (€25.8 biljun) jappoġġa proġetti ta’ riċerka innovattiva li jiddefenixxu u jmexxu
r-riċerkaturi stess permezz tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (€16.6 biljun), filwaqt li jiffinanzja fellowships u
skambji tar-riċerkaturi permezz tal-Azzjonijiet ta’ Marie Sklodowska-Curie Actions (€6.8 biljun) u jinvesti
f’infrastrutturi tar-riċerka ta’ klassi dinjija.
• Il-pilastru tal-Isfidi Dinjin u l-Kompetittività Industrijali (€52.7 biljun) se jappoġġa direttament lir-riċerka
dwar l-isfidi tas-soċjetà, isaħħaħ il-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali, u jistabbilixxi missjonijiet madwar l-UE
kollha b’miri ambizzjużi ħalli jindirizza wħud mill-akbar problemi tagħna. Dan jinkludi wkoll l-attivitajiet imwettqa
miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (€2.2 biljun) li jgħinu lil min ifassal il-politika nazzjonali u dik tal-UE permezz
ta’ evidenza xjentifika indipendenti u appoġġ tekniku.
• Il-għan tal-pilastru tal-Innovazzjoni Miftuħa (€13.5-il biljun) hu li l-Ewropa tkun fuq quddiem nett fl-innovazzjoni
li toħloq is-swieq permezz tal-Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni (€10 biljun). Dan se jgħin fl-iżvilupp ġenerali
tax-xenarju Ewropew tal-innovazzjoni, inkluż billi jkompli jsaħħaħ lill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u
t-Teknoloġija (EIT) biex dan irawwem l-integrazzjoni tan-negozju, tar-riċerka, tal-edukazzjoni ogħla u talintraprenditorija (€3 biljun).
Orizzont Ewropa se jirdoppja l-appoġġ tal-“qsim tal-eċċellenza” lill-Istati Membri tal-UE biex jgħinhom fl-isforzi
tagħhom ħalli jisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal nazzjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni.

REGOLI AKTAR SEMPLIĊI
U INQAS BUROKRAZIJA GĦALL-BENEFIĊJARJI
Jissokta l-prinċipju ta’ sett uniku ta’ regoli b’aktar titjib
Rati ta’ finanzjament stabbli
Aktar simplifikazzjoni tal-mudell ta’ finanzjament
L-użu ta’ aktar forom simplifikati ta’ għotjiet, meta xieraq (fosthom is-somom f’daqqa)
Aktar tixrid u sfruttament tar-riżultati

NAĦSDU AKTAR BENEFIĊĊJI LI ĠĠIB MAGĦHA AKTAR
KOLLABORAZZJONI MA’ PROGRAMMI OĦRA TAL-UE
 rizzont Ewropa u l-Programm tar-Riċerka u t-Taħriġ Euratom se jippromwovu sinerġiji effettivi u operattivi ma’
O
programmi u politiki futuri oħrajn tal-UE ħalli jippromwovu tixrid mgħaġġel fil-livell nazzjonali u reġjonali u l-użu
tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni, fosthom:
• I l-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE, li taqdi rwol importanti fejn jidħol il-finanzjament tal-UE għar-riċerka u
l-innovazzjoni billi tiffoka iżjed fuq l-istrateġiji tal-innovazzjoni u tal-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti. Permezz tas“Siġill ta’ Eċċellenza”, il-proġetti li Orizzont Ewropa evalwa b’suċċess, ikunu jistgħu jiksbu finanzjament fil-livell
reġjonali permezz tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.
• I l-Fond Ewropew għad-Difiża il-ġdid (€13-il biljun, li €4.1 biljun minnhom se jitwarrbu għar-riċerka fid-difiża)
se jixpruna l-kapaċità tal-Ewropa li tipproteġi u tiddefendi liċ-ċittadini tagħha. Se jiffinanzja għotjiet tal-UE għal
proġetti kollaborattivi li jindirizzaw it-theddid emerġenti u futur għas-sigurtà u d-difiża u li jxejnu d-distakk
teknoloġiku.
• Il-proġett ITER (€6.1 biljun) għal Reattur Termonukleari Esperimentali Internazzjonali, hu l-ewwel proġett fit-tul
ta’ din ix-xorta biex jinbena u jitħaddem reattur li jittestja l-fattibbiltà tal-fużjoni bħala sors ta’ enerġija.
• I l-programm Ewropa Diġitali (€9.2 biljun) se jagħti spinta lill-aqwa investimenti fil-kompjuterizzazzjoni ta’
prestazzjoni għolja u d-dejta, fl-intelliġenza artifiċjali, fiċ-ċibersigurtà u fil-ħiliet diġitali avvanzati.
• I l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa Diġitali (€3 biljun) se tappoġġa s-Suq Uniku Diġitali billi toffri kapaċitajiet
bażiċi li jistgħu jerġgħu jintużaw fil-proġetti Ewropej ħalli jeħfief il-forniment tas-servizzi pubbliċi diġitali bejn ilfruntieri u s-setturi.
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L-użu mill-ġdid hu awtorizzat biss diment li ssir referenza għas-sors. Il-politika tal-użu mill-ġdid tad-dokumenti tal-Kummissjoni
Ewropea tirregolaha d-Deċiżjoni 2011/833/UE (ĠU L 330, 14.12.2011, p. 39). Għal kull użu jew riproduzzjoni ta’ ritratti jew ta’
materjal ieħor li mhux kopert mid-drittijiet tal-awtur tal-UE, irid jintalab permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet
tal-awtur.
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