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FINANȚARE DIN PARTEA
UE PENTRU CERCETARE ȘI INOVARE (2021-2027)
Să investești în cercetare și inovare înseamnă să investești în viitorul Europei. Aceste investiții ne ajută să concurăm la
nivel mondial și să ne păstrăm modelul nostru social unic. Ele îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de oameni aici
în Europa și în întreaga lume, contribuind la soluționarea unora dintre provocările noastre societale majore.
Pornind de la realizările și de la succesul precedentelor programe emblematice ale UE în domeniul cercetării și inovării,
Comisia propune un buget de 100 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 destinat Programului Orizont Europa
și Programului pentru cercetare și formare al Euratom.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE
PROGRAMULUI ORIZONT EUROPA
Orizont Europa este propus ca cel mai ambițios program de finanțare a cercetării și inovării de până acum. El va continua
să impulsioneze excelența științifică a Europei prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare și al burselor și
schimburilor efectuate în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, și se va baza în continuare pe consilierea științifică,
sprijinul tehnic și cercetarea specializată a Centrului Comun de Cercetare (JRC). De asemenea, programul va mări nivelul
de ambiție și va spori impactul științific, economic și societal al finanțărilor asigurate de UE.
 a consolida baza științifică și tehnologică a UE grație unor investiții sporite în persoane cu înaltă
V
calificare și în cercetarea de vârf;
 a promova competitivitatea industrială a UE și performanțele sale în materie de inovare, sprijinind în
V
special inovarea creatoare de piețe, prin intermediul Consiliului European pentru Inovare și al Institutului
European de Inovare și Tehnologie;
 a contribui la realizarea priorităților strategice ale UE, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările
V
climatice, și va aborda provocările globale care afectează calitatea vieții noastre de zi cu zi.

CE E NOU?
Sprijinirea inovării revoluționare
Sporirea impactului prin intermediul
unei abordări bazate pe misiuni și
implicarea cetățenilor
Consolidarea deschiderii
Raționalizarea cadrului de finanțare
Reducerea sarcinii administrative

Consiliul European pentru
Inovare
Misiuni de C&I la nivelul
întregii UE
O politică a științei deschise
O nouă abordare a parteneriatelor
Norme mai simple

C
 onsiliul European pentru Inovare: un ghișeu unic pentru a asigura tranziția celor mai promițătoare idei de la
faza de laborator la lumea reală și pentru a ajuta cele mai inovatoare start-upuri și companii să-și aplice ideile
la o scară mai largă. Acesta va asigura un sprijin direct inovatorilor prin două instrumente principale de finanțare,
unul destinat etapelor inițiale, iar celălalt dezvoltării și desfășurării pe piață.
Misiuni

de C&I la nivelul întregii UE: ghidate pe obiective îndrăznețe și ambițioase, pentru a aborda probleme
care afectează viața noastră de zi cu zi. Exemplele în acest sens merg de la lupta împotriva cancerului, până la
un transport curat sau la oceane fără plastic. Misiunile vor fi concepute împreună cu cetățenii, părțile interesate,
Parlamentul European și statele membre.
Ș
 tiința deschisă: va deveni modul de operare al Programului Orizont Europa. Ea va merge dincolo de politica
accesului liber a Programului Orizont 2020 și va impune accesul liber la publicații și date și la planurile de
gestionare a datelor de cercetare.
 nouă generație de parteneriate europene: Orizont Europa va raționaliza numărul de parteneriate pe care
O
UE le coprogramează sau le cofinanțează cu parteneri precum industria, societatea civilă și fundațiile de finanțare.
N
 orme mai simple: această abordare va spori securitatea juridică și va reduce sarcina administrativă pentru
beneficiari și administratorii de programe.

UN PROGRAM CONCEPUT PENTRU UN IMPACT SPORIT
Alocarea bugetară propusă, în valoare de 100 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, include 97,6 miliarde
de euro în cadrul Orizont Europa (din care 3,5 miliarde de euro vor fi alocate în cadrul InvestEU) și 2,4 miliarde
de euro destinate Programului pentru cercetare și formare al Euratom. Componenta pentru inovare a Programului
InvestEU va permite utilizarea de împrumuturi, garanții, participațiuni și alte instrumente bazate pe piață pentru
mobilizarea de investiții publice și private în domeniul cercetării și inovării. Programul Euratom, care finanțează
activități de cercetare și formare în domeniul securității și siguranței nucleare și al protecției împotriva radiațiilor,
va fi axat într-o mai mare măsură pe aplicații neenergetice cum ar fi asistența medicală și echipamentele medicale.
Viitorul Program Euratom va sprijini totodată mobilitatea cercetătorilor din domeniul nuclear, în cadrul acțiunilor
Marie Sklodowska-Curie.

Noul program va fi implementat prin intermediul a trei piloni:

Pilonul 1
Știință deschisă

Pilonul 2
Provocări globale și
competitivitate industrială
Clustere

Consiliul European pentru Cercetare
Acțiuni Marie Skłodowska-Curie
Infrastructuri

•
•
•
•
•

Sănătate
Societate incluzivă și sigură
Digital și industrie
Climă, energie și mobilitate
Alimente și resurse naturale
Centrul Comun de Cercetare

Pilonul 3
Inovare deschisă
Consiliul European pentru Inovare
Ecosisteme de inovare europene
Institutul European de
Inovare și Tehnologie

Consolidarea Spațiului european de cercetare
Partajarea excelenței

Reformarea și consolidarea sistemului european de C&I

•P
 ilonul științei deschise (25,8 miliarde de euro) sprijină proiecte de cercetare de frontieră, definite și conduse
de cercetătorii înșiși prin Consiliul European pentru Cercetare (16,6 miliarde de euro), finanțează burse și
schimburi pentru cercetători prin acțiunile Marie Sklodowska-Curie (6,8 miliarde de euro) și investește în
infrastructuri de cercetare de nivel mondial.
•P
 ilonul provocărilor globale și al competitivității industriale (52,7 miliarde de euro) sprijină în mod direct
cercetarea legată de provocările societale, consolidează capacitățile tehnologice și industriale, și stabilește misiuni
la nivelul întregii UE, cu obiective ambițioase care abordează unele dintre problemele noastre majore. El include
de asemenea activități desfășurate de Centrul Comun de Cercetare (2,2 miliarde de euro), care sprijină factorii
de decizie politică la nivel național și la nivelul UE cu date științifice independente și cu asistență tehnică.
• Obiectivul Pilonului inovării deschise (13,5 miliarde de euro) este să facă din Europa un lider în domeniul
inovării creatoare de piețe, prin intermediul Consiliului European pentru Inovare (10 miliarde de euro). Acesta
va contribui la dezvoltarea generală a peisajului european al inovării, inclusiv prin consolidarea în continuare a
Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), pentru a promova integrarea cercetării, a învățământului
superior și a antreprenoriatului (3 miliarde de euro).
Orizont Europa își va dubla sprijinul pentru partajarea excelenței pe care îl acordă statelor membre ale UE în
eforturile acestora de a-și valorifica la maximum potențialul național în cercetare și inovare.

NORME MAI SIMPLE,
MAI PUȚINĂ BIROCRAȚIE PENTRU BENEFICIARI
Menținerea principiului unui set unic de norme, cu îmbunătățiri suplimentare
Rate de finanțare stabile
Simplificarea în continuare a modelului de finanțare
Utilizarea sporită a unor forme de grant simplificate, după caz (inclusiv a sumelor forfetare)
Difuzare și valorificare sporită a rezultatelor cercetării

MAI MULTE BENEFICII DATORITĂ INTENSIFICĂRII
COLABORĂRII CU ALTE PROGRAME ALE UE
 rizont Europa și Programul pentru cercetare și formare al Euratom vor promova sinergii eficace și operaționale cu
O
alte programe și politici viitoare ale UE, pentru a promova diseminarea și adoptarea mai rapidă la nivel național și
regional a rezultatelor cercetării și inovării, inclusiv cu:
•P
 olitica de coeziune a UE, care joacă un rol important în finanțarea acordată de UE cercetării și inovării, prin
accentul sporit pus pe inovare și pe strategiile de specializare inteligentă. „Marca de excelență” permite proiectelor
evaluate cu succes în cadrul Programului Orizont Europa să fie finanțate la nivel regional din fondurile structurale
și de investiții europene.
• Noul Fond european de apărare (13 miliarde de euro, din care 4,1 miliarde de euro vor fi dedicate cercetării
în domeniul apărării), care va spori capacitatea Europei de a-și proteja și apăra cetățenii. El va oferi granturi
finanțate de UE pentru proiecte colaborative care vizează combaterea amenințărilor emergente și viitoare la
adresa apărării și securității, precum și eliminarea decalajelor tehnologice. s
• I TER, proiectul internațional privind energia de fuziune (6,1 miliarde de euro), primul proiect pe termen lung de
acest tip care își propune să construiască și să exploateze un reactor pentru a testa fezabilitatea fuziunii ca sursă
de energie.
•P
 rogramul Europa digitală (9,2 miliarde de euro), care va stimula investițiile de primă linie în date și calcule de
înaltă performanță, inteligență artificială, securitate cibernetică și competențe digitale avansate.
•M
 ecanismul pentru Interconectarea Europei – Digital (3 miliarde de euro), care va sprijini piața unică digitală
prin oferirea de capacități de bază care pot fi reutilizate în orice proiect european pentru a facilita prestarea de
servicii publice digitale la nivel transfrontalier și transsectorial.
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