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Horizont Evropa 
 

Co je to Horizont Evropa? 
 

Horizont Evropa je 9. evropský rámcový program, který navazuje 

na Horizon 2020 a který bude platit pro roky 2021-2027. 

„Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do 

budoucnosti Evropy. Finanční prostředky Evropské unie umožnily 

týmům z mnoha zemí a vědeckých disciplín spolupracovat a činit 

objevy, o kterých se nám ani nezdálo, čímž se Evropa stala v 

celosvětovém měřítku špičkou ve výzkumu a inovacích. Program Horizont Evropa má na tento úspěch 

navázat a nadále zlepšovat život občanů i celé společnosti.“  

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost 

„Program Horizont 2020 je jedním z největších úspěchů Evropy, ale nový program Horizont Evropa 

míří ještě výše. Abychom posílili celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti vědy, chceme v rámci 

tohoto programu navýšit financování Evropské rady pro výzkum a stanovením nových ambiciózních 

cílů pro unijní výzkum opětovně zapojit občany. V zájmu modernizace financování průlomových 

inovací v Evropě také navrhujeme vytvoření nové Evropské rady pro inovace.“ 

Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace  

#HorizonEU 

Hlavní rysy 
 

 věda otevřená světu a inovacím 
 podpora inovací a lepší transfer technologií 
 spolupráce mezi institucemi různých zemí a mobilita vědců 

 

Co je nového? 
 

 Evropská rada pro inovace (EIC, European Innovation Council) napomůže EU stát se 

průkopníkem v oblasti inovací vytvářejících tržní příležitosti. Komise vytvoří jednotné 

kontaktní místo, které umožní přenést nejslibnější průlomové technologie s velkým 

potenciálem z laboratoří k uplatnění na trhu. Pomůže nejinovativnějším začínajícím 

podnikům a společnostem rozšiřovat jejich nápady. Nová Evropská rada pro inovace pomůže 

určit a financovat rychle se rozvíjející a vysoce rizikové inovace, které mají velký potenciál 

vytvářet nové tržní příležitosti. Inovátorům poskytne přímou podporu prostřednictvím dvou 

hlavních nástrojů financování, přičemž jeden nástroj bude určen pro rané fáze a druhý pro 

vývoj a uvádění na trh. EIC bude doplňovat v některých činnostech Evropský inovační a 

technologický institut (EIT, European Institute of Innovation and Technology). 
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 Nové celounijní výzkumné a inovační cíle zaměřené na společenské výzvy a 

konkurenceschopnost průmyslu. V rámci Horizontu Evropa stanoví Komise nové cíle s 

vysokou mírou ambicí a významnou evropskou přidanou hodnotou, které napomohou řešit 

otázky týkající se našeho každodenního života. Bude se jednat například o boj proti rakovině, 

čistou dopravu nebo oceány bez plastů. Na vytváření těchto cílů se budou podílet občané, 

zúčastněné subjekty, Evropský parlament a členské státy. 

 Maximalizace inovačního potenciálu napříč EU. Bude zdvojnásobena podpora členským 

státům EU, které ve snaze co nejlépe využít svůj výzkumný a inovační potenciál zaostávají. 

Nové synergie se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti kromě toho usnadní koordinaci 

a kombinování finančních prostředků a napomohou regionům zapojit se do inovací. 

 Větší otevřenost. Způsobem práce Horizontu Evropa se stane zásada „otevřené vědy“, což si 

vyžádá otevřený přístup k publikacím a údajům. To napomůže výsledkům vytvořeným za 

pomoci financování z EU proniknout na trh a zvýší jejich inovační potenciál. 

 Nová generace evropských partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU. Horizont 

Evropa zefektivní počet partnerství, která EU společně programuje nebo spolufinancuje s 

partnery z průmyslu, občanské společnosti a finančních nadací, aby zvýšil jejich efektivnost a 

dopad při dosahování politických priorit EU. Horizont Evropa podpoří účinné a operační 

propojení s dalšími budoucími programy EU, jako je politika soudržnosti, Evropský obranný 

fond, program Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy, jakož i s mezinárodním 

projektem energie z jaderné syntézy ITER. 

Vědecké poradenství, technickou podporu a specializovaný výzkum bude i nadále poskytovat 

Společné výzkumné středisko, které je útvarem Komise pro sdílení vědeckých poznatků.  

Za kolik?  
 

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise 100 miliard eur na výzkum 

a inovace. 

Navrhovaný rozpočet ve výši 100 miliard eur na období 2021–2027 zahrnuje 97,6 miliardy eur pro 

program Horizont Evropa (z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu InvestEU) a  

2,4 miliardy eur pro program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Program Euratomu, který 

financuje výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany, 

se více zaměří na využití v oblastech mimo energetiku, jako je zdravotní péče a lékařské vybavení, a v 

rámci akcí „Marie Skłodowska-Curie“ rovněž podpoří mobilitu jaderných výzkumných pracovníků. 
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Odkazy 
 

Stránky Evropské komise k Horizon Europe - https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-

innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en  

Tisková zpráva Evropské komise ze 7.6.2018 - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

4041_cs.htm  

Detailní informace a texty Evropské komise - 

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-

iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en  

Zpráva TC AV ČR na webu H2020.cz - https://www.h2020.cz/cs/9-rp/informace/aktuality/navrh-

programu-horizon-europe-zverejnen-1  
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