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Az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramjának 
rendszere és várható hatása

(BevezetQ) Az Állandó KépviselQk Bizottsága (COREPER, a tagállamok állandó képviselQi) 
2013. július 17-én jóváhagyta a Tanács Elnöksége és az Európai Parlament júniusban létrejött 
megállapodását a 2014–20 évekre szóló Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramról. 
A megállapodás utat nyit a Horizon 2020 jogi procedúrájának lefolytatásához.

A Horizon 2020 felváltja az EU 7. Kutatási Keretprogramját (FP7), amely 2013 végéig 
tart. Az új program összehasonlítva az FP7 keretprogrammal törekszik arra, hogy felszá-
molja az eddigi töredezettséget az egyes tudományos, kutatási és innovációs területek 
között. A Horizon 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelé-
sét célzó program, mely az Európa 2020 stratégia, „Innovatív Unió” elnevezés_ kiemelt 
kezdeményezésének egyik alapvetQ szegmense.1

A Horizon 2020 egy úgynevezett egységes kutatási keretprogram, mely a 2014–2020-
as idQszakra szól. Gyakorlatilag egy olyan hét évre szól pénzügyi keretprogramról beszél-
hetünk, mely magában foglalja a már korábban megismert fQ kezdeményezéseket, melyek 
az FP7, a CIP valamint az EIT. Ezen programok megvalósítására összesen 87 milliárd 
euró áll majd rendelkezésre. Ez azonban egyfajta irányösszegként kezelendQ, mivel a 
hivatalos összeg az Európai Unió Tanácsának és Parlamentjének a jóváhagyásától függ.2

A program fQ célja nem más, minthogy a tudományos újításokból és áttörésekbQl olyan 
innovatív szolgáltatások, valamint termékek születhessenek, melyek jobbá és könnyebbé 
teszik sokunk életét, nem mellesleg pedig további üzleti lehetQségeket hoznak létre. A 
program nem titkolt célja az elQbb már említettekkel egyidej_leg, hogy nagy mértékben 
visszaszorítsa a bürokráciát, valamint, hogy a szabályok és eljárások egyszer_sítésével a 
legjobb kutatók, szakemberek és még több innovatív vállalkozás érdeklQdését keltse fel.3

Támogatás a kutatástól a kereskedelemig tartó innovációs lánc egyes szakaszaiban lesz 
igényelhetQ. A fQ célcsoport olyan projektek halmaza lesz, amelyek a hangsúlyt a társa-
dalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintQ problémák megoldására 
helyezik. Ez alatt értjük például az egészséggel, a tiszta energia elQállításával és annak 
felhasználásával foglalkozó projekteket.

(Milyen programokból áll a Horizon2020?)
Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP):4

A program a fenntartható gazdasági növekedésre, továbbá a minél nagyobb számú 
munkahelyteremtésre irányuló közösségi erQfeszítés része. A keretprogram (CIP5) ösz-
szefüggQ keretrendszert biztosít a versenyképesség, valamint az innovációs kapacitás 
fokozásához az Európai Unión belül. A keretprogram által támogatott intézkedések a 
tudásalapú társadalom haladását, valamint a fenntartható fejlQdést segítik elQ, mely a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapul.

A keretprogram a következQ részekbQl épül fel: egyedi közösségi támogatási 
programok, új intézkedések, valamint a más programokkal alkotott összefonódások, 
átfedések. Ezáltal igazodik a program a megújult lisszaboni stratégia célkit_zéseihez, 
annál is inkább mivel támogatja az egyszer_bb, ismertebb és célirányosabb közösségi 
intézkedéseket.
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A program egyik nagy erénye, hogy ösztönzi az információs és kommunikációs tech-
nológiák jobb és hatékonyabb kihasználását, továbbá ezen felül nagyban hozzájárul az 
információs társadalom fejlesztéséhez, nem utolsó sorban pedig nagyban elQmozdítja a 
megújuló energiák fokozott használatát és ezáltal az energiahatékonyságot.

A CIP program 2007-tQl 2013-ig terjedQ idQszakra szól, és teljes költségvetése nagyjá-
ból 3621 millió euró. Három, úgynevezett operatív programból tevQdik össze:

• A vállalkozási és innovációs program6

• Az információs és kommunikációs technológiai politika támogatásának programja7

• Az Intelligens Energia Európa program8

Minden egyes rész önálló, a többitQl különbözQ célt határoz meg a maga számára, de 
mindegyik fQ mozgatórugója, hogy igyekszik a saját területén belül hozzájárulni a vállal-
kozások versenyképességéhez és innovációs kapacitásához. 

A keretprogram elsQsorban a kis- és középvállalkozásokat9 célozza meg és támogatja 
az innovációs tevékenységeket, többek között az úgynevezett ökoinnovációt10 is. Ezen 
felül jobb hozzáférést biztosít a finanszírozáshoz és vállalkozástámogató szolgáltatásokat 
nyújt a különbözQ régiókon belül.11

FP712, azaz az EU 7 keretprogram13:
A program 2007-ben indult, 7. Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs ke-

retprogram néven. A program négy specifikus részre14 tagozódik, melyek: a kooperáció, 
ötletek, emberek és kapacitások neveket viselik.

Kooperáció: magában foglalja a kollaboratív kutatást, az európai technológiai kezde-
ményezéseket, illetve a nemzeti programok koordinációját.

Ötletek: az alapkutatás támogatását t_zte ki célul a kutatócsoportok európai szint_ ver-
senyén keresztül.

Emberek: a már létezQ Marie Curie Akciók15 továbberQsítését szolgálja a tudás és kar-
rierfejlesztés, valamint az ipar–akadémia közti mobilitás erQsítése érdekében.

Kapacitások: a kutatási infrastruktúra, a kutatási potenciál fejlesztését célozza meg.16

Az FP7 teljes költségvetése: 53 272 millió euró.17

Az EIT (European Institute of Innovation and Technology):18

Az EIT egy olyan unió általi kezdeményezés, amelynek fQ feladata, hogy kiegészítse 
a meglévQ közösségi és nemzeti politikákat és kezdeményezéseket a tudásháromszög19 
integrálásának támogatása révén. Ezen kezdeményezés intézményi központja Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet20, melynek célja, hogy Európa oktatási, fejlesztési és 
tudományos területeit (tehát az úgynevezett „tudásháromszöget” összehangolva növelje 
az EU innovatív képességét.21

Az EIT az unió gyorsabb gazdasági növekedést célzó stratégiájának egyik fQ eszköze. 
Irányító testülete a 18 fQs igazgatótanács.

A kezdeményezés elsQ és legfontosabb célja nem más, minthogy a legmagasabb szín-
vonalú felsQoktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységek integrálásával hozzájáruljon 
az unió és a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. Mindezt azon keresztül 
valósítaná meg, hogy tudományos és innovációs társulások keretében az egyetemek, ku-
tatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat szervezne.22

Az EIT-ben az érdemi szakmai munka úgynevezett tudás- és innovációs társaságok, 
azaz KIC-ek (Knowledge and Innovation Communities, KIC) keretében valósul meg. A 
tudományos és innovációs társulások fokozottan integrált partnerintézmények lesznek, 
amelyek az üzleti világot, a felsQoktatást, a kutatást és egyéb innovációt képviselQ érde-
keltek legkiválóbb európai forrásait egyesítik a TIT-ben a tudásháromszög tagjai közösen 
dolgoznak majd fejlesztési projekteken.23
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A KIC-ek tevékenységét az Igazgató Tanács koordinálja, mely egyben a stratégiai ter-
vezésért és a társintézmények közötti párbeszédért is felelQs.

(A Horizon 2020 keretprogram prioritásai)
Mint már korábban is említésre került, a Horizon 2020 keretprogram további három, 

fQ célterületre oszlik, melyeket külön egységben kezelve igyekeznek megvalósítani. A 
prioritási területek külön büdzsével rendelkeznek és egymástól elkülönítve ám mégis szi-
nergiában kerülnek megvalósításra. Ezen területek a következQk:

Kiváló tudomány24:
Ez a terület, mint a neve is mutatja a tudományos áttöréseket és fejlesztéseket igyekszik 

elQtérbe hozni és ösztönözni a kiváló kutatókat és szakembereket további újításokra. E 
terület négy további részegységre oszlik.

1. JövQbeni és feltörekvQ technológiák (továbbiakban: FET25):
Az alegység feladata az egyes tudományterületek közötti intenzív együttm_ködés 

elQsegítése. Ezen kívül fontos célja, hogy támogassa és fejlessze az új kutatási területe-
ket és innovációkat. A gyors fejlQdést, jelentQs társadalmi és gazdasági hatást biztosító 
találmányokat és innovációs tevékenységeket három további kiemelt területen keresztül 
igyekszik elérni.26

Ezek a nyitott FET támogatások (FET-Open): ígéretes, új ötletek támogatása, proaktív FET 
támogatások (FET-Proactive): újszer_, felderítQ jelleg_ kutatási témák, amelyek még nem 
érettek arra, hogy az ipari kutatási menetrendbe kerüljenek valamint a kiemelt JFT támogatá-
sok (FET-Flagships): nagy lépték_, multidiszciplináris, átfogó, hosszú távú projektek.27

2. Európai Kutatási Tanács(ERC28):
Az ERC feladata és célja az európai kutatás kiválóságának, dinamizmusának és kreati-

vitásának megerQsítése, a kutatói kiválóság támogatása. Továbbá támogatásban részesíti 
a kiemelkedQ, kreatív egyéni kutatókat és kutatócsoportokat kutatások végzésében, vala-
mint fokozni kívánja az egyetemek, kutatóintézetek közötti versenyt. Kiemelt prioritása 
a kiváló pályakezdQ kutatók támogatása.29 A támogatás esszenciális feltétele a kiválóság.30

3. Marie Curie Sklodowska-cselekvések (MSCA31):
Az MSCA célja az európai szellemi tQke optimális fejlesztése, jól képzett, dinamikus és 

kreatív kutatók képzése karrierjük különbözQ pontjain (beleértve a doktori és posztgraduális 
képzéseket is)32, valamint az egyes munkahelyeken alapvetQ fontosságú innovációs kész-
ségek elsajátítását célozza meg. Feladatának tekinti a kutatói mobilitás javítását, cél, hogy 
2030-ra a doktoranduszok 20%-a (jelenleg 7%) vegyen részt más tagállambeli képzésen.33

A program az új készségek34, a kiválóság35, valamint az innováció36 területeire, mint 
célterületekre koncentrál.37

4. Az Európai kutatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása:
A program további fontos célkit_zése, hogy támogassa az európai kutatási infrastruktúra 

fejlesztését az elQkészítQ-, a megvalósítás- és a m_ködés szakaszaiban, valamint, hogy biz-
tosítsa a kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést. Ezt fQként egy világszínvonalú kutatási 
infrastruktúra kialakítása, a páneurópai jelentQség_ nemzeti kutatási infrastruktúrák integrálá-
sa és megnyitása, valamint az elektronikus infrastruktúrák fejlesztése által törekszik elérni.38

Ipari vezetQ szerep:
A program az ipari vezetQ szerepet 3 alegységre osztva igyekszik megszerezni. Ezek 

az alegységek az alábbiak szerint tagozódnak:
1. VezetQ szerep az alap- és az ipari technológiák területén
Itt a kit_zött cél a technológiák közötti kölcsönhatások kiaknázása, egyedi technológi-

ák összekapcsolása és integrálása, valamint piackész rendszerek kialakításának elQsegí-
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tése. A program olyan kulcsfontosságú alaptechnológiákat igyekszik bevonni a megva-
lósításba, mint a nanotechnológia, a fejlett anyagok, biotechnológia, korszer_ gyártás és 
feldolgozás, valamint az _rkutatás.39

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás
Az alegység célja, hogy elQsegítse a meglévQ piaci hiányosságok pótlását a kutatás és 

innováció területén a kis- és középvállalkozások40 fejlesztéseihez és növekedéséhez. Ezt a 
következQkön keresztül kívánja megvalósítani: adósságfinanszírozó eszköz, tQkefinanszí-
rozó eszköz valamint felhasználásra kerülhetnek még egyéb megvalósítási szempontok is.41

3. Innováció elQmozdítása a kis- és középvállalkozások területén
Az innováció minden típusának elQmozdítása az innovatív elemmel bíró kis- és 

középvállalkozások valamennyi típusa számára. A program ezen részének a fQ célja, 
a nagy kockázati faktorral bíró kutatás és innováció kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási nehézségek áthidalása és ezáltal az innovatív kutatási eredmények 
gyakorlatba való átültetése, valamint a kereskedelmi vérkeringésbe történQ átvezetése. 
A program ezt a kis- és középvállalkozások támogatásának az úgynevezett fQsodorba 
történQ bevonásával, valamint egyedi támogatási mechanizmusok révén próbálja elérni 
(például: kutatásintenzív kkv-k támogatása, innovációs kapacitás fokozása, piacvezérelt 
innováció támogatása etc.)42

Társadalmi kihívások:
A program a társadalmi kihívásoknak is ugyancsak meg kíván felelni. Ezen célt külön-

bözQ, létfontosságú területek célbavételével törekszik megvalósítani. A program hat ilyen 
területet emel ki, amelyeket további alegységekre bont.

1. Egészség, demográfiai változások és jólét
A hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek megelQzéséhez, növeli az em-

berek jólétét, és nem utolsósorban költséghatékony is, ez azonban akkor érvényesül, ha 
e fejlesztések tudományosan alátámasztott kutatásokból és eredményekbQl származnak, 
melyet a program szintén elQtérbe helyez. A program továbbá kifejezett hangsúlyt helyez 
az egészségfejlesztés és a betegségek megelQzésére, valamint az egészséget befolyásoló 
tényezQk megismerésére és a hatékony megelQzési eszközök, köztük az oltások rendel-
kezésre állásának biztosítására. Mindezt a hatékony egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való felkészültségen, valamint a hatékony sz_rQprogramo-
kon keresztül kívánja biztosítani és fokozni.43

Az alegység fontos sarokpontjai közül kiemelt fontosságú például az egészséget meg-
határozó tényezQk megértése, az egészség fejlesztésének és a betegségek megelQzésének 
javítása, a betegségek megértése, a hatékony sz_rQprogramok kifejlesztése, a betegségre 
való hajlam értékelésének javítása, a diagnózisok javítása, jobb védQoltások kifejleszté-
se, az aktív idQskor, önálló és támogatott életvitel valamint az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és hatásosságának optimalizálása. A program természetesen lehetQséget 
nyújt egyedi megvalósítási módszerek alkalmazására és bevezetésére is.44

2. Biztonságos, tiszta és hatékony energia
Hatalmas probléma, hogy az európai iparágak, közlekedés, épületek, települések és 

városok energiaforrásai és energiafogyasztási mintái nem fenntarthatóak, ezáltal hatalmas 
környezeti és éghajlat-változási hatással járnak. A kérdésre válasz lehet a közel nulla ki-
bocsátású épületek kialakítása, továbbá a magas hatékonyságú iparágak fejlesztése és az 
energia hatékony megközelítések és azok kiterjedt és rendszeres alkalmazása a lakosság, 
ipar által. Ez természetesen nem csupán technológiai elQrelépést, de olyan nem technoló-
giai megoldásokat is igényel, mint amilyenek az új tanácsadói, finanszírozási és kereslet-
gazdálkodási szolgáltatások. Az energiahatékonyság az energiaigény csökkentésének és 
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ily módon az ellátási biztonság növelésének egyik legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
azáltal, hogy csökkenti a környezetre és éghajlatra gyakorolt hatásokat, és végsQ soron 
erQsíti a versenyképességet is.45

Az alegység olyan célterületekre koncentrál, mint például az alacsony költség_ és ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátás, az energiafogyasztás és a szénláb-
nyom csökkentése intelligens és fenntartható felhasználással, az alternatív tüzelQanyagok 
és mobil energiaforrások, egy intelligens és egységes európai villamosenergia-hálózat 
kiépítése46, az energiaipari innováció piaci fogadtatása, valamint a piacok és a fogyasztók 
pozíciójának erQsítése.47

3. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezQgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítá-
si célú kutatás, valamint a biogazdaság

A termelékenyebb, erQforrás-hatékonyabb és rugalmasabb mezQgazdasági és erdQgaz-
dálkodási rendszerek támogatásához megfelelQ tudásra, eszközökre, szolgáltatásokra és 
innovációkra van szükség. Ezáltal ezek elegendQ mennyiség_ élelmiszert, takarmányt, 
biomasszát és egyéb nyersanyagokat biztosítanak, továbbá ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az alegység a fentebb említett eszközökön keresztül elQsegíti a vidéken folyó 
termelést.48

A program a mezQgazdasági és környezetvédelmi célok integrálását kívánja elQsegíteni 
a fenntartható termelésbe. Ilyen célok például, a mezQgazdaság termelékenységének és 
erQforrás-hatékonyságának növelése; az üvegházhatást okozó, mezQgazdasági eredet_ gá-
zok kibocsátásának csökkentése, a tápanyagoknak a megm_velt földekrQl a szárazföldi és 
vízi környezetekbe való szivárgásának csökkentése, a növényi eredet_ fehérjék Európába 
irányuló nemzetközi importjától való függés csökkentése, a biológiai sokféleség mérté-
kének növelése az elsQdleges termelési rendszerekben.49

Az alegység a következQ területekre koncentrál elsQdlegesen50:
1. Fenntartható mezQgazdaság és erdQgazdálkodás
2. A termelési hatékonyság növelése és az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 

fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása mellett
3. ökoszisztéma-szolgáltatások
4. közjavak nyújtása
5. vidéki térségek helyzetbe hozása
6. fenntartható és versenyképes agrár-élelmiszeripari ágazat, egészséges táplálkozás
7. versenyképes élelmiszeripar, fenntartható élelmiszeripar
8. vízi biológiai erQforrások feltárása
9. bio-termékek és folyamatok piaci fejlQdésének támogatása
10. tengeri innováció elQmozdítása
A program természetesen ez esetben is lehetQvé teszi a felsorolásban nem szereplQ, 

egyedi kezdeményezések bevonását a folyamatba.
4. Intelligens, környezetkímélQ és integrált közlekedés
Európa a szén-dioxid-kibocsátás 60%-os csökkentését t_zte ki maga elé, mint politikai 

célt, melyet 2050-ig kell elérni a tervek szerint.
A hagyományos tüzelQanyagot használó gépkocsik használatát a városokban a felére51, 

illetve a nagyobb városközpontokban a teljes szén-dioxid-mentes logisztika elérésére 
törekszik. Emellett szintén 2050-ig a légiközlekedésben az alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású tüzelQanyagok részarányát 40%-ra kell emelni, a tengeri közlekedésbQl származó 
szén-dioxid-kibocsátást52 pedig 40%-kal kell csökkenteni.53

A program keretében megvalósuló kutatás és az innováció a tervek szerint, jelentQsen 
hozzá fog járulni a szükséges megoldások kialakításához és elterjesztéséhez a felsorolt 
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közlekedési ágazatok területén. Értelemszer_en e módszer által nagymértékben csökkenni 
fog a környezetre káros anyagok54 kibocsátása, és biológiai környezetre gyakorolt kedve-
zQtlen hatása. E módszereken keresztül tehát tovább fokozzák a természeti erQforrások és 
környezet megóvását, állagának fenntartását.55

Az alegység a korábbiakhoz hasonlóan természetesen több területre igyekszik koncent-
rálni. Ennek keretében meg kívánja valósítani a környezetkímélQ és erQforrás-hatékony 
közlekedést56, melyet intelligens berendezések, infrastruktúra és szolgáltatások kialakítá-
sával, a közlekedés és a mobilitás városi területeken történQ javításával és a légi járm_vek 
és a hajók tisztább üzemeltetése és kisebb zajkibocsátása által fog elérni. Emellett fokozni 
kívánja a mobilitást, kevesebb torlódást és magasabb fokú biztonságot kíván megvalósí-
tani, melyet új áruszállítási és logisztikai koncepciók kialakításával és alkalmazásával, a 
baleseti ráták és a halálos kimenetel_ balesetek csökkentésével érne el, továbbá jelentQs 
mérték_ javulást kíván elérni a személyek és áruk mobilitásában.57

További célja a programnak, hogy az európai közlekedési ipart újra, globális vezetQ 
pozícióba helyezze. Ennek megvalósításában segítségére lehet újgenerációs közlekedési 
eszközök kifejlesztése, amellyel biztosítható a megfelelQ mérték_ piaci részesedés, ezt 
fokozandó pedig korszer_ termelési eljárásokat kívánnak meghonosítani a termelésben, 
valamint teljesen új közlekedési koncepciókat szándékoznak bevezetni a közlekedésben.58

A program természetesen itt is lehetQvé teszi egyedi megvalósítási szempontok kidol-
gozását és keresztülvitelét, egy úgynevezett társadalom-gazdaságtani kutatás kivitelezése, 
valamint elQremutató politikaformálás mellett.59

5. Éghajlatváltozás, erQforrás-hatékonyság és nyersanyagok
Határozott fellépés nélkül az éghajlatváltozás a világ GDP-jének legalább 5%-ába ke-

rülhet évente, és egyes forgatókönyvek szerint ez az arány akár 20% is lehet. Ezzel szem-
ben mielQbbi és hathatós fellépéssel a nettó éves költségeket a GDP 1%-a körüli értékre 
lehetne csökkenteni.

Az éghajlatváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülése megköveteli a fejlett országoktól, 
hogy 2050-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását 80–95%-kal csökkentsék.60 

A program célja tehát olyan innovatív, költséghatékony és fenntartható, alkalmazko-
dást elQsegítQ és enyhítQ intézkedések kidolgozása és kiértékelése, amelyek a tájékozott, 
mind a szén-dioxidot, mind a nem szén-dioxid típusú üvegházhatású gázokat is célba 
veszik, és kiemelik mind a technológiai, mind a nem technológiai zöld megoldásokat, a 
mielQbbi alkalmazás és közbelépés lehetQségével.61

E cél elérése az éghajlatváltozás elleni küzdelem és ahhoz való alkalmazkodás, a nem 
energetikai célú és nem mezQgazdasági nyersanyagok fenntartható kínálatának biztosítá-
sa, a zöld gazdaság felé tartó átmenet ökoinnováció révén való megvalósítása, valamint a 
természeti erQforrások és ökoszisztémák fenntartható kezelése révén fog megvalósulni. A 
célkit_zések között szerepel emellett még egy átfogó és fenntartható globális környezeti 
megfigyelQ és informatikai rendszer hálózat kifejlesztése is. Mindezek természetesen, 
a korábbiakhoz hasonlóan az egyedi megvalósítási szempontok kidolgozásának és 
végrehajtásának lehetQvé tétele mellett értendQek.62

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak
Az uniót alkotó államok társadalmaiban jelenleg érvényesülQ trendek lehetQségeket 

kínálnak egy egységesebb Európa létrehozására. Ez azonban természetesen kockázatok-
kal is jár. A program célja többek között ezen lehetQségek és kockázatok megértése és a 
jövQre vonatkozó számbavétele. Mindezt annak érdekében, hogy Európa kellQ szolidari-
tással és együttm_ködéssel fejlQdjön társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális szinten, 
figyelembe véve az egyre inkább kölcsönös függésben lévQ világot.63
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Kiemelt cél tehát a társadalmi, gazdasági és politikai befogadás, a szegénység elleni küz-
delem, az emberi jogok, a digitális befogadás, az egyenlQség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerQsítése az interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a technológiai elQrehala-
dás, a szervezeti megoldások, valamint az együttm_ködés és a közös alkotás új formáinak 
támogatásával.64 A kutatás és az egyéb tevékenységek támogatják az Európa 2020 stratégia, 
valamint az egyéb kapcsolódó uniós külpolitikai programok végrehajtását.65

A szöveg említi még a bölcsészettudományi kutatást is, mely lényeges szerepet játszhat 
ez esetben. Az európai stratégiák és politikák céljainak a meghatározása, nyomon köve-
tése és értékelése koncentrált kutatást igényel a magas minQség_ statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint a folyamatok értékelését elQsegítQ rendszerek létrehozása 
és elérhetQvé tétele is fontos szempont.66

Az alegység a következQ célterületekre koncentrál: 
• Innovatív társadalmak, mely az innovatív Unió és az európai kutatási térség tudás-

alapjának és támogatásának megerQsítésével, új innovációs formák, többek között 
a szociális innováció és a kreativitás felfedezésével és a társadalom kutatásban 
valamint innovációban való elkötelezettségének biztosításával valósulhat meg, a 
harmadik országokkal történQ koherens és hatékony együttm_ködés elQmozdítása 
mellett.67

• Inkluzív társadalmak, ami az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elQ-
mozdítására és inkluzív és ellenálló társadalmak építésére koncentrál Európa szer-
te68. Mindemellett meg kívánja erQsíteni Európa globális vezetQ státuszát.69

• Biztonságos társadalmak, mely keretében a program vissza kívánja szorítani a 
b_nözés és terrorizmus mértékét, meg kívánja erQsíteni a biztonságos határigaz-
gatást, erQsíteni szándékozik az informatikai biztonságot. Fel kívánja készíteni 
Európát egy esetleges újabb válságra és erQsíteni akarja a katasztrófa-ellenállási 
képességét. Emellett fokozni kívánja az adatvédelem és szabadság mértéket a vi-
lághálón, valamint a biztonság társadalmi dimenziójának javítását is célul t_zte ki 
maga elé.70

(Összegzés) Mint láthatjuk tehát a „Horizon 2020” keretprogram teljes mértékben a ku-
tatást és az innovációt helyezi elQtérbe, melynek létrejöttét az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés szempontjából központi jelentQség_ként megjelölQ Európa 2020 
stratégia végrehajtásának támogatásával kívánja megvalósítani.
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A teljes Innovációs Beruházási Javaslatcsomag (Innovation Investment Package) 2014–202071

Közös technológiai kezdeményezések

Közös technológiai kezdemé-
nyezés

EU (Horizon 2020) + 
tagállamok (csak az 

elektronikai kezdem. 
esetében)

Ipari szerep-
lők Összesen

Innovatív gyógyszerek 2 1,725 Mrd € 1,725 Mrd € 3,450 Mrd €

Üzemanyagcella- és hidrogén-
technológia 2 0,700 Mrd € 0,700 Mrd € 1,400 Mrd €

Tiszta Égbolt 2 1,800 Mrd € 2,250 Mrd € 4,050 Mrd €

Bioalapú iparágak 1,000 Mrd € 2,800 Mrd € 3,800 Mrd €

Elektronikai alkatrészek és rend-
szerek

1,215 Mrd € (+ 
1,200 Mrd € tagálla-

moktól)
2,400 Mrd € 4,815 Mrd €

Összes közös technológiai kez-
deményezés

7,640 Mrd € 
(6,440 Mrd € a 

Horizon 2020-ból + 
1,20 Mrd € tagálla-

moktól)

9,875 Mrd € 17,515 Mrd 
€

Közös programok (EU + tagállamok)

Köz- és magánszféra közötti 
partnerségek (PPP) EU (Horizont 2020) Tagállamok Összesen

Az európai és a fejlődő országok 
klinikai vizsgálatok területén lét-
rejött 2. partnersége (EDCTP 2)

0,683 Mrd € 0,683 Mrd € 1,366 Mrd €

Európai metrológiai program – 
Innováció és kutatás (EMPIR) 0,300 Mrd € 0,300 Mrd € 0,600 Mrd €

Eurostars 2 (a kkv-k számára) 0,287 Mrd € 0,861 Mrd € 1,148 Mrd €

A tevékeny és a saját lakókörnye-
zetben való életvitel segítését 

célzó kutatási és fejlesztési prog-
ram

0,175 Mrd € 0,175 Mrd € 0,350 Mrd €

Összes közös program 1,445 Mrd € 2,019 Mrd € 3,464 Mrd €

SESAR Közös Vállalkozás

Közös vállalkozás EU (Horizon2020) Eurocontrol és 
mások Összesen

EU légiforgalmi szolgáltatási 
rendszer (SESAR) 0,600 Mrd € 1,000 Mrd € 1,600 Mrd €

MINDÖSSZESEN 22 579 Mrd €
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állami hozzájárulásokból, az Európai Beruházási 
Banktól és a magánszférából is. Becslések szerint 
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id=30
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25 Future and emerging technologies (FET).
26 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/
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27 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/

horizont-2020/prioritas-kivalo
28 European Research Council.
29 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
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doktorjelöltek).

35 Országok és ágazatok közti mobilitás (tapasztalt 
kutatók, karrier újraindítása).

36 Tudásbázisok aktív kölcsönhatása.
37 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
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38 Uott.
39 Hajdú Gergely: A Horizon 2020 keretprogram. 

Kézirat, 2013, Pécs, 5. o.
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41 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
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42 Uott.
43 Hajdú Gergely: A Horizon 2020 keretprogram. 

Kézirat, 2013, Pécs, 7. o.
44 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/

horizont-2020/iii-prioritas-tarsadalmi
45 Uott.
46 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=OJ:C:2013:280:0038:01:HU:HTML
47 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/

horizont-2020/iii-prioritas-tarsadalmi
48 Uott.
49 Uott.
50 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
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51 2030-ig.
52 Az itt használt úgynevezett bunkerolajból szárma-

zó CO2-kibocsátásra értve.
53 http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
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