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ХОРИЗОНТ 2020 



Какво е Хоризонт 2020? 

• Новата рамкова програма на Европейския съюз за научни 
изследвания и иновации за 2014-2020 г. (след 7 РП); 

• Съществен елемент от стратегия „Европа 2020“, Съюза за 
иновации и Европейското научноизследователско 
пространство; 

• Бюджет от над €79 млрд.; 30 процента по-висок бюджет в 
сравнение с периода 2007-2013 г. ; 

• Опростена структура и финансиране (един-единствен 
набор от правила; намалено бреме на финансови проверки и 
одити); 

• Подбор на проекти, на базата на високи постижения. 

 



Програмата има 3 приоритета - Високи постижения в научната 
област, Водещи позиции в промишлеността и Обществени 
предизвикателства 
и  
18 тематични направления, които да дадат възможност за 
изработване на решения за справяне с обществени 
предизвикателства свързани със: 
•Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 
•Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско 
стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания 
и биоикономика; 
•Сигурна, чиста и ефективна енергия; 
•Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт;  
•Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини; 
•Приобщаващи, новаторски и мислещи общества; 
•Опазване на свободата и сигурността; 
 

Какви са целите на Хоризонт 2020? 



Хоризонт 2020 & интелигентна специализация 
& Федерация на научно-техническите съюзи 

Хоризонт 2020 е програма, която свързва най-добрите умове на 
Европа и подпомага кариерното развитие на млади и утвърдени 
учени. 
 
Възможности за синергия с проекти и дейности в контекста на 
индустриите за здравословен живот и био-технологии, 
включително съвместни научно-изследователски проекти, нови 
материали и нано-технологии с приложение в медицината, 
проекти в сферата на „зелена икономика“. 
 
В рамките на Хоризонт 2020 амбициозните проекти трябва да 
предлагат възможности и решения свързани с: 
 
•Високи научни постижения (excellence) 
•Справяне с обществени предизвикателства 
•Повишаване на конкурентноспособността на икономиката на ЕС 



Източници на информация 

Подробна информация и опростен достъп чрез  
„Participant Portal“ (ec.europa.eu)  

 
 
 
 
 

Новини и събития публикувани на сайта на програмата 
поддържан от дирекция „Наука“ на МОН 

(horizon2020.mon.bg) 
 
 
 
 



 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 
 

Калин Мутавчиев 
Старши експерт в дирекция „Наука“, МОН 

 
k.mutavchiev@mon.bg 
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