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Obzorje 2020 – odlična znanost za Evropo
Do danes je Obzorje 2020 največji program EU za raziskave in inovacije. 
Z utiranjem poti za velike zamisli iz laboratorija na trg bo prinesel še več 
prebojev, odkritij in svetovnih novosti. Za obdobje 7 let (od 2014 do 2020) je 
na voljo približno 80 milijard EUR(1) – poleg zasebnih in nacionalnih naložb, 
ki jih bodo ta sredstva še pritegnila.

Program Obzorje 2020 ima tudi politično podporo voditeljev Evrope in 
članov Evropskega parlamenta. Po njihovem skupnem prepričanju so 
naložbe v raziskave in inovacije bistvenega pomena za prihodnost Evrope, 
zato so jih postavili v jedro strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast. Obzorje 2020 ta cilj pomaga doseči z združevanjem 
raziskav in inovacij ter z osredotočenostjo na tri ključna področja: odlično 
znanost, vodilni položaj v industriji in družbene izzive. S tem se želi 
zagotoviti, da bosta v Evropi nastajali vrhunska znanost in tehnologija, ki 
bosta spodbujali gospodarsko rast.

Financiranje, ki ga je EU zagotavljala raziskavam v okviru prejšnjih okvirnih 
programov, je že združilo znanstvenike in industrijo iz Evrope in po svetu, 
da bi se našle rešitve za široko vrsto izzivov. Njihove inovacije so izboljšale 
življenja, pomagale pri varstvu okolja in prispevale k večji trajnosti in 
konkurenčnosti evropske industrije. V programu Obzorje 2020 lahko 
sodelujejo raziskovalci z vsega sveta.

Njihove izkušnje so bistvenega pomena za razvoj tega pionirskega 
programa – Komisija je od njih pridobila povratne informacije in upoštevala 
priporočila držav članic in Evropskega parlamenta ter izkušnje iz prejšnjih 
programov. Sporočilo je bilo jasno: program Obzorje 2020 naj bo za 
uporabnike preprostejši. In tak tudi je!

(1) Vse številke so navedene v trenutnih cenah.

UVOD
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Jedro programa Obzorje 2020 so odlična znanost, konkurenčna 
industrija in reševanje družbenih izzivov. Z usmerjenim financiranjem 
bo mogoče hitreje pripeljati najboljše zamisli na trg – in jih začeti 
čim prej uporabljati v naših mestih, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah 
in domovih.

▶ Odlična znanost
S programom Obzorje 2020 se bo okrepil vodilni položaj EU v znanosti, 
kar bo pritegnilo najboljše strokovnjake ter pomagalo znanstvenikom pri 
sodelovanju in izmenjavi zamisli po vsej Evropi. Nadarjenim ljudem in 
inovativnim podjetjem bo pomagal spodbujati konkurenčnost Evrope, s 
tem pa bo prispeval k nastanku delovnih mest in višjemu življenjskemu 
standardu v korist vseh.

Pionirske raziskave, ki jih financira  
Evropski raziskovalni svet (ERC)

Nekatere današnje najpomembnejše inovacije so rezultat naše naravne 
radovednosti o tem, kako deluje svet. Čeprav raziskave na mejah znanja, 
ki jih podžiga radovednost, malokdaj odkrito podpirajo komercialno 
proizvodnjo, so njihova odkritja kljub vsemu spodbuda za neštete inovacije. 
A pionirske raziskave so pogosto prve, ki se morajo v časih gospodarskih 
težav spopadati z ukinjanjem sredstev, zato EU spodbuja k zviševanju 
ravni naložb skozi ERC. Edino merilo za dodelitev finančnih sredstev EU, ki 
so namenjena posameznim raziskovalcem ali raziskovalnim skupinam, je 
v tem primeru odličnost.

Financiranje: 13,095 milijarde EUR

Ukrepi Marie Skłodowske-Curie 

Usposabljanje in poklicni razvoj pomagata ustvarjati vodilne raziskovalce. 
Mladim in izkušenim raziskovalcem je na voljo podpora za napredovanje 
na poklicni poti in širjenje znanja ter spretnosti v okviru usposabljanj  

KAJ JE OBZORJE 2020?
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ali delovnih praks v drugi državi ali zasebnem sektorju. Na tak način 
pridobivajo nova znanja in izkušnje, s čimer lahko dosežejo svoj polni 
potencial.

Financiranje: 6,162 milijarde EUR

Prihodnje in nastajajoče tehnologije

Evropa bo z ohranitvijo vodilnega položaja na področju najnovejših tehnologij 
ostala konkurenčna in ustvarjala nova, visokokvalificirana delovna mesta: 
to pomeni biti proaktiven in iti en korak dlje od množice. Financiranje EU 
Evropi pomaga postati najboljše možno okolje za odgovorno in dinamično 
multidisciplinarno sodelovanje pri novih in prihodnjih tehnologijah.

Financiranje: 2,696 milijarde EUR

Vrhunska infrastruktura

Raziskovalna oprema je lahko zelo kompleksna in draga, zato si je ena 
sama skupina raziskovalcev – ali celo država – težko privošči, saj je ne 
more niti izdelati niti vzdrževati. Taki primeri so: visoko zmogljivi laserji, ki 
se uporabljajo na različnih področjih raziskovalne skupnosti, od medicine, 
znanosti o materialih do biokemije, specializirana tehnološko napredna 
letala ali postaje na dnu morja za opazovanje podnebnih sprememb. 

Taka oprema lahko stane več milijonov evrov, uporabljajo pa jo lahko samo 
izkušeni strokovnjaki svetovnega slovesa. Financiranje EU pomaga pri 
zbiranju sredstev za take obsežne projekte, evropskim raziskovalcem pa 
zagotavlja dostop do najnovejše in najsodobnejše infrastrukture, s čimer 
odpira pot novim in vznemirljivim raziskavam. 

Financiranje: 2,488 milijarde EUR

Obzorje 2020 na kratko 
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▶ Vodilni položaj v industriji
Da bi bila Evropa najboljša v tem, kar počne, mora vlagati v obetajoče 
in strateške tehnologije, kakršne se na primer uporabljajo v napredni 
proizvodnji in mikroelektroniki. Vendar zgolj financiranje iz javnih sredstev 
ni dovolj: EU mora spodbuditi podjetja, da več vlagala v raziskave in 
se usmerila na področja, kjer lahko v sodelovanju z javnim sektorjem 
spodbudijo inovacije.

Večja inovativnost, učinkovitost in konkurenčnost podjetjem prinašajo 
koristi. Po drugi strani pa se s tem odpirajo nova delovna mesta in priložnosti 
na trgih. Vsak evro, ki ga vloži EU, ustvari približno 13 EUR dodane vrednosti 
za podjetje. S povečanjem naložb za nadaljnje 3 % BDP do leta 2020 bi se 
ustvarilo kar 3,7 milijona novih delovnih mest!

Vodilni položaj na področju omogočitvenih  
in industrijskih tehnologij

Program Obzorje 2020 podpira prelomne tehnologije, ki so potrebne za 
podporo inovacijam v vseh sektorjih, med drugim tudi v sektorju informacijske 
in komunikacijske tehnologije (IKT) in vesolja. Glavne omogočitvene 
tehnologije, kot so napredna proizvodnja in materiali, biotehnologija 

KAJ JE OBZORJE 2020?
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in nanotehnologije, tvorijo jedro prelomnih proizvodov: pametnih telefonov, 
visoko zmogljivih baterij, lahkih vozil, nanozdravil, pametnega tekstila 
in še mnogo drugih. Evropski proizvodni sektor je ključni delodajalec, ki 
zagotavlja 31 milijonov delovnih mest po vsej Evropi. 

Financiranje: 13,557 milijarde EUR

Program Obzorje 2020 namenja posebno pozornost malim in srednje 
velikim podjetjem (MSP), ki so glavni vir delovnih mest in inovacij. MSP 
lahko sodelujejo v projektih kot del konzorcija in lahko prejmejo podporo 
z namenskim instrumentom, posebej oblikovanim za visoko inovativna 
manjša podjetja. Integriranost in racionaliziranost programa Obzorje 2020 
bosta povečala udeležbo MSP vsaj do 20 % (8,65 milijarde EUR) 
skupnega združenega proračuna dveh tem –  „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ in „Družbeni izzivi“. Instrument, 
namenjen MSP, bo ključen za doseganje tega cilja, saj bo posameznim 
MSP ali konzorcijem MSP pomagal oceniti možnost uspeha njihovih zamisli 
na trgu v visoko tvegani fazi ter nadaljevati razvoj teh zamisli. Finančna 
sredstva so na voljo tudi za poslovno usposabljanje in smernice o tem, kako 
prepoznati in pritegniti zasebne vlagatelje.

Financiranje: najmanj 3 milijarde EUR za instrument, namenjen MSP

Dostop do tveganega kapitala

Inovativna podjetja in druge organizacije pogosto naletijo na težave pri  
dostopu do finančnih sredstev za visoko tvegane nove zamisli ali njihov  
razvoj. Program Obzorje 2020 jim pomaga, da to „inovacijsko vrzel“ 
zapolnijo s posojili in jamstvi ter z vlaganjem v inovativna MSP in srednje 
velika kapitalska podjetja. Ta podpora je katalizator, ki privablja zasebna 
finančna sredstva in tvegani kapital za raziskave in inovacije. Ocenjeno je, 
da vsak evro, ki ga vloži EU, ustvari 5 EUR dodatnih sredstev.

Financiranje: 2,842 milijarde EUR

Obzorje 2020 na kratko
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▶ Družbeni izzivi
EU je opredelila sedem prednostnih izzivov, pri katerih imajo lahko 
usmerjene naložbe in inovacije resničen vpliv, ki koristi državljanom: 

X  zdravje, demografske spremembe in dobro počutje;

X prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo;

X varna, čista in učinkovita energija;

X pameten, okolju prijazen in integriran promet;

X podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin;

X Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in inovativne družbe, ki 
kritično razmišljajo;

X varne družbe – varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih 
državljanov.

Zdravje in dobro počutje

Vsak od nas si želi dolgo, srečno in zdravo življenje, znanstveniki pa dajejo 
vse od sebe, da bi nam to omogočili. Obravnavajo nekaj poglavitnih 
zdravstvenih vprašanj današnjega časa in se spopadajo z novimi 
grožnjami, kot so čedalje večji vplivi Alzheimerjeve in sladkorne bolezni 
ter bakterije, odporne proti antibiotikom. Z vlaganjem v zdravstvene 
raziskave in inovacije bomo lahko ostali aktivni, razvili bomo nove, varnejše 
in učinkovitejše oblike zdravljenja, naše zdravje in sistem zdravstvenega 
varstva pa se bosta ohranila. Zdravniki bodo dobili orodja, ki jih potrebujejo 
za medicino, prilagojeno posamezniku, pospešilo se bo preprečevanje in 
zdravljenje kroničnih in nalezljivih bolezni. 

Financiranje: 7,472 milijarde EUR

KAJ JE OBZORJE 2020?



12

Prehranska varnost in trajnostna raba bioloških virov

Ker bo število prebivalcev na svetu do leta 2050 doseglo devet milijard, 
moramo poiskati načine za korenito spremembo našega pristopa k 
proizvodnji, porabi, predelavi, shranjevanju, recikliranju in odlaganju 
odpadkov, pri tem pa kar najbolj zmanjšati vpliv na okolje. To bo vključevalo 
uskladitev rabe obnovljivih in neobnovljivih virov iz tal, morij in oceanov, 
predelavo odpadkov v dragocene vire in trajnostno proizvodnjo hrane, krme, 
bioproizvodov in bioenergije. Kmetijski, gozdarski, živilski in biotehnološki 
sektorji v EU skupno zaposlujejo 22 milijonov ljudi in imajo ključno vlogo v 
razvoju podeželja in pri upravljanju naravne dediščine Evrope.

Financiranje: 3,851 milijarde EUR

Obzorje 2020 na kratko
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Trajnostna energija

Energija poganja sodobno gospodarstvo, a že zgolj za ohranjanje našega 
življenjskega standarda so potrebne ogromne količine energije. Evropa 
je kot drugo največje gospodarstvo na svetu preveč odvisna od uvoza 
energije iz preostalih delov sveta – energije, ki se pridobiva iz fosilnih goriv 
in pospešuje podnebne spremembe. Zato si je EU zastavila velikopotezne 
podnebne in energetske cilje. Ključno vlogo pri doseganju teh ciljev bo imelo 
financiranje EU prek programa Obzorje 2020.

Financiranje: 5,931 milijarde EUR 

Zelena, integrirana mobilnost

Mobilnost spodbuja zaposlovanje, gospodarsko rast, napredek in svetovno 
trgovino. Zagotavlja tudi izredno pomembne povezave med ljudmi in 
skupnostmi. Vendar današnji prometni sistemi in način, kako jih uporabljamo, 
niso trajnostni. Preveč se zanašamo na usihajoče zaloge nafte, zaradi 
česar je naša oskrba z energijo manj zanesljiva. Težave, ki so povezane 
s prometom − zastoji, varnost v cestnem prometu, onesnaženje zraka − 
vplivajo na naše vsakodnevno življenje in zdravje. Da bi se lotil reševanja 
teh vprašanj, program Obzorje 2020 prispeva k oblikovanju trajnostnega 
prometnega sistema, ki se prilega sodobni, konkurenčni Evropi.

Financiranje: 6,339 milijarde EUR

Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin

Obdobje neskončno poceni virov se bliža koncu: dostop do surovin in 
pitne vode ni več nekaj samoumevnega. Pod pritiskom so tudi biotska 
raznovrstnost in ekosistemi. Rešitev je v takojšnjem vlaganju v inovacije, ki 
podpirajo zeleno gospodarstvo, tj. gospodarstvo, ki je usklajeno z naravnim 
okoljem. Spopadanje s podnebnimi spremembami je horizontalna 
prednostna naloga v programu Obzorje 2020, ki ji je namenjenih kar 35 % 
celotnega proračuna programa.

KAJ JE OBZORJE 2020?
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Posebno prednost imajo odpadki in voda. Odpadki zdaj povzročajo 2 % 
emisij toplogrednih plinov v EU, če bi se rast v vodnem sektorju povečala 
samo za 1 %, pa bi lahko ustvarili do 20 000 novih delovnih mest.

Financiranje: 3,081 milijarde EUR

Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in inovativne 
družbe, ki kritično razmišljajo 

Leta 2011 je bilo na pragu revščine približno 80 milijonov prebivalcev Evrope. 
Precejšnje število mladih − od katerih je odvisna naša prihodnost – ne hodi 
v šolo, nima zaposlitve in se ne usposablja. To sta samo dva od izzivov, 
ki ogrožajo prihodnost Evrope in posameznikov v velikih sektorjih družbe. 
Raziskave in inovacije lahko pomagajo, zato program Obzorje 2020 
financira raziskave o novih strategijah in strukturah upravljanja, da bi 
premagali prevladujočo gospodarsko nestabilnost in zagotovili, da bo 
Evropa odporna proti prihodnjim upadom gospodarske rasti, demografskim 
spremembam in vzorcem preseljevanja. Financiranje ponuja podporo tudi 
novim oblikam inovacij, kot so odprte inovacije, inovacije s poudarkom na 
poslovnih modelih, inovacije v javnem sektorju in socialne inovacije za 
izpolnjevanje družbenih potreb. EU s podpiranjem raziskovanj in inovacij 
na področju evropske dediščine, identitete, zgodovine in kulture ter vloge 
Evrope v svetu, gradi „družbe, ki kritično razmišljajo“, v katerih se preučujejo 
skupne vrednote in njihov prispevek k naši skupni prihodnosti.

Financiranje: 1,309 milijarde EUR

Obzorje 2020 na kratko
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Varne družbe – varovanje svobode in varnosti Evrope  
ter njenih državljanov

Zagotavljanje varnosti državljanom danes pomeni boj proti kriminalu in 
terorizmu, varovanje skupnosti pred naravnimi nesrečami in nesrečami, 
ki jih povzroči človek, preprečitev kibernetskih napadov in zaščito pred 
nezakonito trgovino z ljudmi, drogami in ponarejenim blagom. Raziskave in 
inovacije EU razvijajo nove tehnologije za zaščito naše družbe ob sočasnem 
spoštovanju zasebnosti in temeljnih pravic, tj. dveh osrednjih vrednot 
raziskav EU na področju varnosti. Te tehnologije imajo bistven potencial za 
spodbujanje gospodarske dejavnosti prek novih proizvodov in storitev ter 
ustvarjajo delovna mesta. 

Financiranje: 1,695 milijarde EUR

KAJ JE OBZORJE 2020? 
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▶ Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe
Raziskave in inovacije so ključnega pomena za napredek gospodarstva, 
zato je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno približevanje in 
izboljšanje inovacijskih dosežkov vseh držav članic. Izkušnje kažejo, da 
gospodarska kriza z omejevanjem nacionalnih proračunov še izraziteje 
povečuje razhajanja v inovacijskih dosežkih po Evropi. Izkoriščanje 
potenciala talentov v Evropi in kar največje povečanje in porazdelitev 
koristi inovacij po vsej Uniji je torej najboljši način, da se okrepi 
konkurenčnost Evrope in njeno sposobnost reševanja družbenih izzivov 
v prihodnosti. 

Posebni ukrepi programa Obzorje 2020 vključujejo:

X povezovanje vrhunskih raziskovalnih ustanov in regij z manj razvitimi s 
ciljem oblikovanja ali izboljšanja centrov odličnosti;

X tesno sodelovanje ustanov, ki vključuje izmenjave zaposlenih, strokovne 
obiske in usposabljanja;

X ustanovitev funkcij predsednikov v evropskem raziskovalnem prostoru, 
kar bi v institucije z visokim potencialom privabilo vrhunske akademike;

X mehanizem za pomoč politikam pri izboljšanju nacionalnih oziroma 
regionalnih politik razvoja in inovativnosti;

X omogočanje dostopa do mednarodnih mrež za vrhunske raziskovalce in 
inovatorje;

X krepitev nadnacionalnih omrežij nacionalnih kontaktnih točk za 
posredovanje informacij vsem tistim, ki potrebujejo pomoč.

Financiranje: 816 milijonov EUR

Obzorje 2020 na kratko 
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▶ ▶ ▶

Sinergije z drugimi politikami

Izhodišče strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast je, da bi si morale vse politike EU skupaj prizadevati za dosego tega 
cilja. Na področju raziskav in inovacij evropski strukturni in investicijski 
skladi zagotavljajo dodatno podporo programu Obzorje 2020, da bi se 
financirala nadgradnja znanstvene infrastrukture – od laboratorijske 
opreme do superračunalnikov in visokohitrostnih podatkovnih omrežij – in 
da bi se povečale raziskovalne in inovacijske zmogljivosti povsod, kjer je 
to potrebno.

▶ Znanost z družbo in za njo
Učinkovito sodelovanje med znanostjo in družbo je potrebno za zaposlitev 
novih talentiranih raziskovalcev na področju znanosti in povezovanje 
znanstvene odličnosti z družbeno ozaveščenostjo in odgovornostjo. To 
pomeni razumevanje vseh vidikov tega vprašanja. Program Obzorje 2020 
zato podpira projekte, ki državljane vključujejo v procese, ki opredeljujejo 
naravo raziskav, ki vplivajo na naše vsakodnevno življenje. Z boljšim 
medsebojnim razumevanjem strokovnih in nestrokovnih krogov v zvezi s 
cilji in sredstvi za njihovo doseganje bo ohranjena znanstvena odločnost, 
družba pa bo lahko sodelovala pri uporabi rezultatov.

Financiranje: 462 milijonov EUR

▶ Inovacijski ukrepi programa Obzorje 2020
V okviru programa Obzorje 2020 je na voljo precejšnja podpora na 
področju inovacij za prototipe, testiranje, predstavitve, poskusno izvajanje, 
obsežno potrjevanje proizvodov in replikacijo trga. Velika podpora na strani 
povpraševanja je še en pomemben element, zlasti predkomercialna in prva 
komercialna javna naročila inovacij ter ureditev za spodbujanje inovacij in 
določanje standardov. Zajete so tudi nove oblike inovacij v javnem sektorju in 
socialne inovacije ter pilotni ukrepi za storitve in proizvode v zasebnem sektorju.

KAJ JE OBZORJE 2020? 
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▶ Družboslovne vede in humanistika
Kot horizontalni vidik širokega pomena so raziskave na področju 
družboslovnih ved in humanistike v celoti vključene v vsak posamezni 
cilj programa Obzorje 2020. Vključevanje teh raziskav v celoten 
program Obzorje 2020 je temeljnega pomena za čim večje povečanje 
donosnosti naložb v znanost in tehnologijo za družbo. S tem, ko družbeno-
gospodarska razsežnost postane del oblikovanja, razvoja in izvajanja samih 
raziskav ter novih tehnologij, se lažje išče rešitve za družbene probleme. 
Ta novi pristop predstavlja zamisel, naj se program Obzorje 2020 raje 
osredotoči na „izzive“ kot na disciplinarna raziskovalna področja.
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▶ ▶ ▶ KAJ JE OBZORJE 2020?

▶ Jedrske raziskave za vse državljane
Raziskave EU na področju jedrske cepitve so osredotočene na varnost 
in zaščito, medicinske raziskave, varstvo pred sevanjem, upravljanje z 
odpadki, industrijsko uporabo sevanja in številna druga področja, npr. 
uporabo sevanja v kmetijskem sektorju. 

Raziskave EU na področju zlitja jeder želijo pokazati, da lahko zlitje postane 
vzdržen vir energije za široko komercialno uporabo v ustreznem časovnem 
okviru, če se prizadevanja vseh zainteresiranih strani povežejo v edinstven 
evropski skupni program.

Financiranje: 1,603 milijarde EUR

▶ Znanost za politiko – vloga Skupnega 
raziskovalnega središča (JRC)

Skupno raziskovalno središče je notranja služba Komisije, ki zagotavlja 
politikam EU neodvisno, z dokazi podprto znanstveno in tehnično podporo. 
Njegove dejavnosti se financirajo iz programa Obzorje 2020, številni 
njegovi ukrepi pa obravnavajo sedem družbenih izzivov. JRC prek programa 
za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo prav 
tako podpira prizadevanja EU za krepitev jedrske varnosti in varovanja ter 
varstva pred sevanjem.

Dodatne informacije: https://ec.europa.eu/jrc/
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▶ ▶ ▶

Program Obzorje 2020 je odprt vsem in vsebuje le en sklop 
poenostavljenih pravil in postopkov, ki jih je treba upoštevati. To pomeni, 
da se udeleženci lahko osredotočijo na to, kar je zares pomembno: 
raziskave, inovacije in rezultate.

Ta usmerjeni pristop zagotavlja hiter začetek izvajanja novih projektov 
in hitrejše doseganje rezultatov. 

Namen pravil je zagotovitev pravičnosti, varovanje udeležencev in 
zagotovljena ustrezna poraba javnega denarja.

▶ Kdo se lahko prijavi?
X Za standardne raziskovalne projekte – konzorcij najmanj treh pravnih 

subjektov. Vsak subjekt mora imeti sedež v državi članici EU ali 
pridruženi državi.

X Za druge programe – Evropski raziskovalni svet (ERC) (str. 23), instrument, 
namenjen MSP (str. 24), razpisi ali programi za sofinanciranje razpisov in 
programov v javnem sektorju (str. 28), usklajevanje in podpora (str. 23), 
usposabljanje in mobilnost (str. 24) – minimalni pogoj za udeležbo je en 
pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi.

Uporabljajo se lahko tudi dodatni pogoji. Podrobnosti lahko najdete v 
delovnem programu (glej str. 33). 
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▶ Vrste ukrepov

Ukrepi na področju raziskav in inovacij

Financiranje raziskovalnih projektov, ki se spopadajo z jasno opredeljenimi 
izzivi, kar lahko pripelje do razvoja novih znanj ali nove tehnologije.

Kdo? Konzorciji partnerjev iz različnih držav, industrije in univerz.

Ukrepi na področju inovacij

Financiranje je bolj osredotočeno na dejavnosti, ki so bližje trgu. To so na 
primer prototipi, testiranje, prikazovanje, poskusno izvajanje, nadgradnja 
itd., če je njihov cilj ustvariti nove ali izboljšane proizvode ali storitve.

Kdo? Konzorciji partnerjev iz različnih držav, industrije in univerz.

S sporazumi med EU in posameznimi vladami je nastalo določeno 
število pridruženih držav, katerih pravni subjekti lahko sodelujejo 
v programu Obzorje 2020 pod enakimi pogoji kot subjekti iz držav 
članic EU.

Seznam pridruženih držav je na voljo na http://bit.ly/H2020AC

Sodelujoči pravni subjekti iz drugih držav imajo v nekaterih 
okoliščinah tudi možnost, da pridobijo finančna sredstva EU. 

Glej http://bit.ly/H2020IPC

Na splošno lahko sodelujejo pravni subjekti s sedežem v kateri koli državi in 
mednarodne organizacije. 
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▶ ▶ ▶

Dejavnosti usklajevanja in podpore

Financiranje pokriva usklajevanje raziskovalnih in inovacijskih projektov, 
programov in politik ter njihovo povezovanje v mreže. Financiranje raziskav 
in inovacij kot takih se izvaja drugje.

Kdo? Posamezni subjekti ali konzorciji partnerjev iz različnih držav, 
industrije in univerz.

Nepovratna sredstva za raziskave na novih 
področjih – Evropski raziskovalni svet

Financiranje za projekte, ki se ocenjujejo na podlagi edinega merila 
znanstvene odličnosti na katerem koli področju raziskav, ki jih izvaja ena 
sama nacionalna ali večnacionalna raziskovalna skupina, ki jo vodi „glavni 
preiskovalec“.

Kdo? ERC financira odlične mlade raziskovalce na začetku poklicne poti, 
že neodvisne raziskovalce in starejše vrhunske raziskovalce. Raziskovalci 
imajo lahko katero koli državljanstvo, njihovi projekti pa lahko sodijo na 
katero koli raziskovalno področje.

KAKO DELUJE? 
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Podpora usposabljanju in razvoju poklicne poti – ukrepi Marie 
Skłodowske-Curie

Financiranje mednarodnih štipendij na raziskovalnem področju v javnem ali 
zasebnem sektorju, raziskovalno usposabljanje, izmenjave osebja.

Kdo? Podiplomski raziskovalci ali izkušeni raziskovalci (katerega koli 
državljanstva), tehnično osebje, nacionalni/regionalni programi mobilnosti 
za raziskovalce.

Instrument, namenjen MSP

Ta instrument je namenjen zelo inovativnim MSP, ki želijo razviti svoj 
potencial rasti. Ponuja pavšalne zneske za študije izvedljivosti in 
nepovratna sredstva za glavne faze inovacijskih projektov (predstavitev, 
prototipi, testiranje, razvoj aplikacij ...); faza komercializacije je podprta 
posredno, prek lažjega dostopa do dolžniških in lastniških instrumentov.

Kdo? Sodelujejo lahko samo MSP. Eno samo MSP ali konzorcij več MSP s 
sedežem v EU ali pridruženi državi.

Obzorje 2020 na kratko 
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▶ ▶ ▶

Hitra pot do inovacij 

Financiranje se začne leta 2015 kot pilotni ukrep. Stalni odprti razpisi za 
inovatorje bodo usmerjeni v inovacijske projekte, ki obravnavajo katero koli 
tehnologijo ali družbeni izziv. Pilotni ukrep bo na polovici izvajanja predmet 
temeljite ocene v okviru programa Obzorje 2020.

Kdo? Industrija, vključno z MSP, z najmanj tremi in največ petimi partnerji 
ter s prispevkom EU v višini največ 3 milijonov EUR na projekt.

▶ Stopnje financiranja
Program Obzorje 2020 ima eno samo stopnjo financiranja za vse 
upravičence in vse dejavnosti, ki jih pokrivajo nepovratna sredstva za 
raziskave. Financiranje EU zajema do 100 % vseh upravičenih stroškov za 
vse ukrepe na področju raziskav in inovacij. Finančna sredstva za ukrepe 
na področju inovacij na splošno pokrivajo 70 % upravičenih stroškov, kar 
pa se v primeru nepridobitnih organizacij lahko poveča do 100 %. Posredni 
upravičeni stroški (npr. stroški upravljanja, komunikacij in infrastrukture, 
pisarniškega materiala) se povrnejo po 25-odstotni pavšalni stopnji 
neposrednih upravičenih stroškov (tistih, ki so neposredno povezani z 
izvajanjem ukrepa).

▶ Pregledi in revizije
Pregled finančne trdnosti bo opravljen samo pri koordinatorjih 
projektov, ki Unijo zaprosijo za 500 000 EUR ali več finančnih sredstev, 
pri čemer morajo dokazati, da imajo sredstva za izvedbo projekta. 
Evropska komisija izvaja revizije pri udeležencih v projektu do dveh let 
po plačilu razlike. Strategija revizije je osredotočena na preprečevanje 
tveganja in goljufij.

KAKO DELUJE? 
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▶ Pravice dostopa
Pravice dostopa so pravice uporabe rezultatov ali obstoječega znanja 
drugega udeleženca v projektu. 

Pravice dostopa imajo udeleženci, da bi izvajali projekt ali izkoristili njegove 
rezultate, EU za namene nekomercialne politike in države članice na 
področju varnih družb za namene nekomercialne politike.

▶ Izmenjava rezultatov in zaščita pravic 
intelektualne lastnine

Vsak udeleženec mora čim prej širiti rezultate, do katerih pride − ki jih ima 
torej v lasti. Izjeme veljajo le v primeru varstva pravic intelektualne lastnine, 
varovanja ali legitimnih interesov.

Pri objavi rezultatov v znanstvenih publikacijah je treba zagotoviti odprt 
dostop do publikacij. S tem se zagotovi, da bodo rezultati raziskav, ki jih 
financirajo davkoplačevalci EU, brezplačno na voljo vsem.

Pravice intelektualne lastnine pripadajo skupini, ki ustvari rezultate. V 
zelo posebnih okoliščinah je mogoče tudi skupno lastništvo. Ko pride 
do rezultatov, se lahko skupni lastniki dogovorijo o drugačnem sistemu 
lastništva.
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▶ ▶ ▶

▶ Etika in raziskave
Etika je sestavni del raziskav in gonilna sila raziskovalne odličnosti. Vse 
dejavnosti, ki se financirajo iz programa Obzorje 2020, morajo spoštovati 
etična načela in ustrezno nacionalno zakonodajo. Etična načela vključujejo 
potrebo po izogibanju kršitvam raziskovalne integritete, zlasti vsem 
oblikam plagiatorstva, potvarjanja podatkov ali ponarejanja.

▶ Drugi viri financiranja prek programa 
Obzorje 2020

Program Obzorje 2020 bo s pomočjo partnerstev oblikoval tesnejše sinergije 
z nacionalnimi in regionalnimi programi, spodbujal večje zasebne naložbe 
v raziskave in inovacije ter združeval evropska sredstva za spopadanje z 
največjimi izzivi.

V sedmih letih bo 8 milijard EUR sredstev EU privabilo dodatnih 10 milijonov 
EUR iz zasebnega sektorja in še 4 milijarde EUR iz držav EU. Večina sredstev 
bo namenjena skupnim tehnološkim pobudam. Te pobude se izvajajo v 
obliki skupnih podjetij in pripravljajo lastne raziskovalne načrte. Skupne 
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raziskovalne pobude so dejavne na številnih področjih, ki so strateškega 
pomena za EU: inovativna zdravila; gorivne celice in vodik; čistejši, tišji 
zrakoplovi; biotehnološke industrijske panoge in proizvodnja elektronike. 
Dopolnjen seznam je na voljo na spletni strani http://bit.ly/H2020Partners.

Tudi javno-zasebna partnerstva omogočajo organizacijam javnega 
sektorja v državah članicah EU, da pripravijo skupne raziskovalne programe. 
Zajeta področja vključujejo: podporo visokotehnološkim MSP; nove oblike 
zdravljenja bolezni, povezanih z revščino; nove meritvene tehnologije in 
tehnologije, ki starejšim in invalidom omogočajo varno življenje v njihovem 
lastnem domu. 

Sofinanciranje programa

Glavni namen ukrepov sofinanciranja programa  je dopolnitev posameznih 
razpisov ali programov. Na primer:

X  razpisi za zbiranje predlogov med nacionalnimi raziskovalnimi programi 
(sofinanciranje sistema ERA-NET);

X  javni razpisi za zbiranje predlogov za predkomercialno javno naročanje 
ali javno naročanje inovativnih rešitev (sofinanciranje PCP-PPI);

X  programi mobilnosti (sofinanciranje Marie Skłodowska-Curie).

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

EIT povezuje visoko izobraževanje, raziskave in inovacije v „skupnosti 
znanja in inovacij“ z namenom oblikovanja novih pristopov k 
inovacijam, spodbujanja trajnostne rasti in konkurenčnosti ter podpore 
podjetništvu. Ta inovativna partnerstva morajo imeti dolgoročno 
vizijo, ki bo trajala najmanj sedem let, in se morajo izvajati v skladu 
s poslovno logiko ter na osnovi pristopa, ki je usmerjen v rezultate in 
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▶ ▶ ▶

jasne cilje ter ustvarjanje gospodarskega in družbenega vpliva, da bi 
postala prepoznavna v svetu. 

Dodatne informacije: http://eit.europa.eu/.

Financiranje: 2,711 milijarde EUR

Kdo? Konzorciji, ki predstavljajo raziskave, izobraževanje in inovacije/ 
podjetja.
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▶ ▶ ▶

▶ Brezmejne raziskave
Če hoče Evropa najti rešitve za družbene izzive in obenem spodbujati rast in 
konkurenčnost, potrebuje v celoti delujočo mrežo raziskovalne odličnosti, t.i. 
evropski raziskovalni prostor (ERA). Ta enotni trg znanja, raziskav in inovacij 
se razvija s pomočjo financiranja EU in pomaga, da lahko raziskovalci, 
njihovo znanje in rezultati prosto krožijo po Evropi.

ERA zagotavlja izmenjavo znanja in zamisli po vsej Evropi, s 
čimer se zmanjšuje tveganje zapravljanja denarja ali podvajanja 
raziskav – sočasnega izvajanja istih raziskav s strani znanstvenikov 
v različnih evropskih laboratorijih. Ta usklajeni pristop, ki ga spodbuja 
program Obzorje 2020, pomaga zagotoviti, da bo vsak evro, ki bo porabljen 
za raziskave, strateško vložen.

▶ Odprto za svet
Program Obzorje 2020 je v skladu s strategijo Unije za mednarodno 
sodelovanje na področju raziskav in inovacij odprt za sodelovanje 
raziskovalcev z vsega sveta. Ker se v partnerskih državah izvaja čedalje 
več raziskav in inovacij, je pomembno, da ima Evropa dostop do najboljših 
raziskovalcev in raziskovalnih središč po vsem svetu. To ne pomeni samo 
virov za nove zamisli in strokovno znanje, temveč je pomembno tudi, da 
se evropskim raziskovalcem zagotovi možnost, da na svojem področju 
sodelujejo z najboljšimi.

Usmerjene mednarodne dejavnosti sodelovanja so del družbenih izzivov, 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij ter drugih ustreznih delov 
programa Obzorje 2020. Področja in partnerji za sodelovanje so opredeljeni 
v ustreznem delovnem programu.

Več informacij o upravičencih je na voljo na strani 20.

EVROPSKO – IN GLOBALNO – RAZMIŠLJANJE 
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▶ ▶ ▶

Delovni programi vsebujejo napovedi o tem, katera posebna področja 
raziskav in inovacij se bodo financirala. Na voljo so na portalu za udeležence 
(http://bit.ly/H2020PP), v njih je naveden časovni okvir prihodnjih razpisov 
za zbiranje predlogov. Vsak razpis, ko je pripravljen, vsebuje natančne 
informacije o vprašanjih na področju raziskav in inovacij, ki jih morajo 
kandidati, ki zaprosijo za sredstva, obravnavati v svojih predlogih.

Čeprav so podrobnosti o vseh razpisih na voljo tudi v Uradnem listu EU, 
gre portal za udeležence korak dlje. Zagotavlja preproste smernice in vsa 
orodja, ki so potrebna za vložitev vloge za sredstva in upravljanje projektov 
skozi vso njihovo življenjsko dobo. Zajema vse vrste ukrepov na področju 
raziskav in inovacij.

Nacionalne kontaktne točke (http://bit.ly/H2020NCP) prav tako ponujajo 
veliko informacij in posamezne smernice o programu Obzorje 2020. Vsaka 
država EU ima najmanj eno nacionalno kontaktno točko, nekaj pa jih je tudi 
v drugih državah. 

Posebna vprašanja se lahko naslovijo tudi na spletno službo za 
povpraševanje o raziskavah:http://ec.europa.eu/research/enquiries.

Oddaja predloga

Predloge je treba oddati pred rokom za zaključek zadevnega razpisa. Jasna 
navodila so na voljo na portalu za udeležence. Sistem ni bil nikoli tako 
preprost – nič več papirja! Vse predloge je treba oddati samo prek spleta. 

Iskanje partnerjev

Številni razpisi od skupine zahtevajo, da mora imeti najmanj tri partnerje. 
Funkcija iskanja partnerjev na portalu za udeležence pomaga prepoznati 
potencialne partnerje s posebno usposobljenostjo, sredstvi in izkušnjami. 

KAKO SE PRIJAVITI
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Ocena, ki jo izvedejo strokovnjaki

Po izteku roka vsak predlog oceni odbor neodvisnih strokovnjakov s področij, 
ki jih zajema razpis. Strokovni odbori ocenijo vsak predlog na podlagi 
seznama meril (glej http://bit.ly/H2020Eval). Tako se izberejo najboljši 
predlogi, ki bodo izbrani za financiranje.

Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev

Ko predlog opravi fazo znanstvene ocene (ki traja pet mesecev), kandidati 
prejmejo obvestilo o rezultatu. Za predloge, ki so bili izbrani za financiranje, 
Evropska komisija nato sestavi sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Rok za podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev je navadno tri 
mesece. 

Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev potrjuje opis raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti, ki se bodo izvajale, trajanje in proračun projekta, 
stopnje in stroške, pravice in obveznosti, porazdelitev vlog, pravila o 
prekinitvi in prenehanju projektov in še več.

Projekt se nato lahko začne!
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▶ ▶ ▶

Proračun za Obzorje 2020  
(v tekočih cenah za leto 2013)

Koristne povezave:

Portal za udeležence 
http://bit.ly/H2020PP

Pomoč uporabnikom 
http://ec.europa.eu/research/enquiries

Več o programu Obzorje 2020 
http://ec.europa.eu/horizon2020

Nacionalne kontaktne točke 
http://bit.ly/H2020NCP

Enterprise Europe Network 
http://een.ec.europa.eu/

Registrirajte se kot strokovnjak 
http://bit.ly/H2020Experts

Vodilni položaj v 
industriji

17 milijard EUR
Družbeni izzivi
29,7 milijarde EUR

Drugo
3,2 milijarde EUREuratom (2014−2018)

1,6 milijarde EUR

Odlična znanost
24,4 milijarde EUR

Evropski inštitut za  
inovacije in tehnologijo
2,7 milijarde EUR





KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE 
Brezplačne publikacije:
• en izvod: 

na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• več kot en izvod ter plakati in zemljevidi:  

pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_sl.htm), 
pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/
index_sl.htm), 
pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali 
s klicem na telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno 
EU) (*). 

(*)  Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko 
kliczaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj:
•  na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

Plačljive naročnine:
• pri prodajnih zastopnikih Urada za publikacije Evropske unije 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm).



KI-02-13-413-SL-N

Do danes je HORIZON 2020 največji program EU za raziskave 
in inovacije. Za obdobje sedmih let (od 2014 do 2020) je 
na voljo približno 80 milijard EUR sredstev – poleg zasebnih 
in nacionalnih naložb, ki jih bodo ta sredstva še pritegnila. 
Program HORIZON 2020 bo pomagal pri doseganju pametne, 
trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. Cilj je zagotoviti, 
da bo Evropa ustvarjala vrhunsko znanost in tehnologijo, 
odpravila ovire za inovacije ter olajšala sodelovanje javnega 
in zasebnega sektorja pri iskanju rešitev za velike izzive, 
s katerimi se sooča naša družba. Program je podrobneje 
pojasnjen v tem vodniku.

doi:10.2777/83902

www.ec.europa.eu/horizon2020

Praktične informacije
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