
به شرح زير اعالم  ۲۰۲۱از اول ژانويه  «Horizon Europe» آغاز برنامه حمايت اتحاديه اروپا از پژوهش

 :گرددمي

 :، آغاز برنامه حمايت اتحاديه اروپا از پژوهش۲۰۲۱اول ژانويه  ��

💥 «Horizon Europe» 

، Horizon 2020 پس از پايان دوره هشتمين چارچوب برنامه پژوهشي اتحاديه اروپايي تحت عنوان ��

با  ۲۰۲۷تا  ۲۰۲۱مربوط به سال  «Horizon Europe» برنامه حمايت از پژوهش اتحاديه اروپا تحت عنوان

كار خود را آغاز  ۲۰۲۱ال ميليارد يورو به عنوان بزرگترين برنامه حمايتي در جهان از ابتداي س ۹۵.۵بيش از 

درصد افزايش يافته  ۳۰تا  ۲۵كند. طبق گفته كارشناسان، ميزان بودجه پژوهشي نسبت به دوره قبل بودجه، مي

 .است

شوراي نوآوري »و يا  (Mission) «مأموريت محور بودن»هاي جديدي چون اين برنامه اروپايي با نوآوري ��

هاي تحقيق، فناوري و نوآوري اروپايي هاي جديد در زمينه همكاريهمراه است و سياست (EIC) « اروپايي

 .گيردبراي محققان اتحاديه اروپا و بين الملل را در بر مي

 :نيز داراي سه ستون اصلي است «Horizon Europe» برنامه Horizon 2020 همانند

 %۲۶رو در نظر گرفته شده است )ميليارد يو ۲۵با مجموع « علم برتر و باز»در ستون شماره يك حمايت از  ��

شوراي تحقيقاتي »ميليارد يورو به  ۱۶مجموع بودجه(. بخش عمده بودجه در ستون اول با مبلغي معادل 

مغزهاي خالق و گاهي ديوانه! مرزهاي »گيرد تا به گفته فاسمَن، وزير علوم اتريش، تعلق مي (ERC) « اروپايي

 .«هاي تحقيقاتي مورد حمايت ويژه قرار گيرندهاي برتر و پروژهدهعلم را بيشتر و بيشتر جابجا كنند و اي

ترين ستون از منظر بودجه پژوهشي است ميليارد يورو، قوي ۵۳.۴شامل  Horizon Europe ستون دوم ��

ي اقدامات« چالش هاي جهاني و افزايش رقابت پذيري صنعتي اروپايي»كل بودجه پژوهشي(. در قالب شعار  ۵۶%)

گيرند. يكي از مهمترين اهداف هاي صنعتي و اجتماعي اروپا مورد حمايت قرار مياي اهداف و سياستدر راست

 .اين ستون حمايتي كمك به همكاري ميان حوزه علم و اقتصاد است

 :در نظر گرفته شده است(Cluster) موضوعي« خوشه»در اين راستا شش  ��

 ميليارد يورو ۸.۲سالمت،  ✔

 ميليارد يورو ۲.۳مشاركت اجتماعي، فرهنگ، خالقيت و  ✔

 ميليارد يورو ۱.۶امنيت مدني براي جامعه،  ✔

 ميليارد يورو ۱۵.۳ديجيتالي شدن، صنعت و هوافضا،  ✔

 ميليارد يورو ۱۵.۱اقليم، انرژي و موبيليتي،  ✔

 ميليارد يورو ۸.۹مواد غذايي، منابع طبيعي و كشاورزي،  ✔

جديد تحقيقاتي  (Missions orientation) «مأموريت محوري»هاي مهم ستون دوم يكي از ويژگي ��



هاي موضوعي اين شوند. حوزهاست كه توسط آن اهدافي كه داراي اهميت اجتماعي بااليي هستند، دنبال مي

ها و  آب»، «تغييرات اقليمي»، «سرطان»بخش كه برايشان اهدافي تعيين و تعريف شده است اين موارد هستند: 

 ۱۰۰ايجاد و تبديل «. سالمت خاك و مواد غذايي»، «خنثي و هوشمند-شهرهاي اقليم»، «سالمهاي اقيانوس

خنثي در اتحاديه اروپا و نجات سه ميليون جان انسان در قالب -به عنوان شهرهاي اقليم ۲۰۳۰شهر تا سال 

 .ازجمله اهداف تعريف شده هستند« مأموريت سرطان»

ي و اروپايي تحقيقات، فناوري و نوآوري در زمينه اقليم، سالمت، ديجيتالي هم افزايي ميان نهادها و مراكزمل ��

ها مشتركا توسط همكاري مشترك محقق خواهد شد. اين همكاري ۵۰شدن، صنعت و انرژي با بيش از 

 .شوندهاي ستون دوم برنامه اروپايي تأمين مالي ميهاي موجود در خوشههاي ملي و حمايتبودجه

ميليارد يورو در نظر  ۱۳.۶معادل « اروپاي نوآور»با شعار  Horizon Europe وم برنامهبراي ستون س ��

 « شوراي نوآوري اروپايي»ميليارد يورويي از  ۱۰.۱كل بودجه(. در اين ستون حمايت  %۱۴گرفته شده است. )

(EIC) زار را حمايت كرده و هاي اميدوار كننده از حوزه آزمايشگاه تا باموضوعي جديد است، شورايي كه فناوري

 .كنددنبال مي« نوآوري هاي مولد بازار»هدف تبديل اروپا به پيشگام در 

دهند، اين دو مورد كه همه چرخه نوآوري را به نوعي پوشش مي« شوراي نوآوري»دو ابزار و برنامه مشخص  ��

ن آف ها در مراكز علمي و و يا همان اسپي (Pathfinder) «جستجوگران راه»ها براي هستند: يكي از برنامه

پژوهشي است كه در مراحل اوليه شكل گيري هستند و ديگري براي توسعه بيشتر و فعاليت در بازار تحت عنوان 

 ميليون يورو از ۲.۵ها خواهند توانست تا سقف به صورت مشخص شركت .(Accelerator) شتابدهنده ها

EIC بودجه درخواست كنند. 

ها از سوي منابع برنامه پژوهشي اتحاديه اروپا ولين با سرمايه گذاري مستقيم در شركتعالوه بر اين براي ا ��

ميليون يورو صورت  ۱۵تا سقف  blended financing امكانپذير خواهد بود. اين سرمايه گذاري به شكل

يي خواهد گرفت. سرمايه گذاري خطرپذير از سوي بخش عمومي از طريق گروه بانك سرمايه گذاري اروپا

امكانپذير شده و به عنوان يك كاتاليزور سرمايه گذاري ها از سوي بازار و ديگر سرمايه گذاران خطر پذير تلقي 

 .شودمي

گسترش مشاركت و »ميليارد يورو به منظور  ۳.۴خارج از اين سه ستون كه در باال معرفي شد، معادل  ��

اختصاص داده شده است. در اين  European Research Area (ERA)«تقويت حوزه پژوهش اروپا

زمينه مشاركت و فعاليت بيشتر اعضاي اتحاديه اروپا كه تاكنون فعاليت زيادي در زمينه تحقيقاتي اروپايي 

 .شوداند، مورد حمايت واقع مينداشته

 

 :را در لينك زير )به زبان انگليسي( مشاهده كنيد Horizon Europe اطالعات بيشتر در خصوص برنامه ��

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en 


