Հորիզոն Եվրոպա 2021-2027 ծրագիր
Հորիզոն Եվրոպան ԵՄ հետազոտությունների և նորարարությունների շրջանակային ծրագիր է նախատեսված 20212027 ժամանակահատվածի համար, որի բյուջեն կազմում է 95․5 միլլիարդ եվրո:
Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝

ամրապնդել ԵՄ գիտական և տեխնոլոգիական հիմքերը և Եվրոպական Հետազոտական Ոլորտը (ERA)

խթանել Եվրոպայի նորարարական կարողությունները, մրցունակությունը,

իրականացնել քաղաքացիական առաջնահերթությունները՝ պահպանելով սոցիալ-տնտեսական մոդելն ու
արժեքները:

հատուկ ուշադրություն դարձնելով ազդեցության(impact) ստեղծմանը կամ European Green Deal ծրագրին,
թվային և կայունության անցմանը և կորոնավիրուսային ճգնաժամից վերականգնմանը:

Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող գործունեության տեսակները՝
Հետազոտական և նորարարական գործունեություն
(RIA) - Ծրագրեր որոնց գլխավոր նպատակն է նոր
գիտելիքների հիմնումը, նոր կամ կատարելագործված
տեխնոլոգիաների, արտադրանքների, գործընթացների,
ծառայությանների կամ լուծումների իրագործելիության
ուսումնասիրությունը: Սա կարող է ներառել հիմնական և
կիրառական հետազոտություններ, տեխնոլոգիաների
մշակում և ինտեգրում, լաբորատոր կամ սիմուլյացիոն
միջավայրում
փոքր
մասշտաբի
նախատիպերի
փորձարկում, ցուցադրում և վավերացում:

Research and innovation actions (RIA) — Activities
that aim primarily to establish new knowledge or to
explore the feasibility of a new or improved technology,
product, process, service or solution. This may include
basic and applied research, technology development
and integration, testing, demonstration and validation
of a small-scale prototype in a laboratory or simulated
environment.

Նորարարական գործունեություն (IA) - Ծրագրեր
որոնք նպատակաուղղված են նոր, փոփոխված կամ
բարելավված ապրանքների, գործընթացների կամ
ծառայությունների
համար
պլանավորումների,
համաձայնությունների
կամ
դիզայնի/ծրագրերի
մշակման: Այստեղ կարող է ներառվել նախատիպերի
ձևավորումը,
փորձարկումը,
ցուցադրումը,
պիլոտավորումը,
լայնածավալ
արտադրանքի
վավերացումը և շուկայում կիրառումը:

Innovation actions (IA) — Activities that aim directly
to produce plans and arrangements or designs for
new, altered or improved products, processes or
services. These activities may include prototyping,
testing, demonstrating, piloting, large-scale product
validation and market replication.

Համակարգող և օժանդակող գործունեություն (CSA)
Ծրագրեր որոնց իրականացումը Հորիզոն Եվրոպաի
նպատակների իրագործման համար նպաստավոր կլինեն:
Հետազոտական
և
նորարական
ծրագրերը,
բացառությամբ
«Ընդլայնված
մասնակցության
և
գերազանցության տարածման» ծրագրի շրջանակներում
իրականացվող
գործունեությունների,
չեն
ֆինանսավորվում տվյալ ծրագրի շրջանակներում:
Իրավասու
են
նաև
bottom-up
համակարգող
գործունեությունները, որոնք նպաստում են անդամ
պետությունների և արևելյան գործընկերության երկրների
իրավաբանական
անձանց
համագործակցությանը`
Եվրոպական Հետազոտական Ոլորտ-ի ամրապնդման
համար, և որոնք հետազոտական գործունեության
նպատակով ԵՄ համաֆինանսավորում չեն ստանում:

Coordination and support actions (CSA) —
Activities that contribute to the objectives of Horizon
Europe. This excludes R&I activities, except those
carried out under the ‘Widening participation and
spreading excellence’ component of the programme
(part of ‘Widening participation and strengthening the
European Research Area’). Also eligible are bottom-up
coordination actions which promote cooperation
between legal entities from Member States and
Associated Countries to strengthen the European
Research Area, and which receive no EU co-funding
for research activities

Համաֆինանսավորման
գործունեությունների
ծրագիր (CoFund) - Իրավաբանական անձանց կողմից

Programme co-fund actions (CoFund) — A
programme of activities established or implemented by
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(բացառությամբ ԵՄ ֆինանսավորման մարմինների)
ձևավորված կամ իրականացվող հետազոտական և
նորարարական
գործունեությունների
ծրագրեր:
Ծրագիրը ներառում է այնպիսի գործունեություններ
որոնք նպաստավոր են տվյալ ոլորտների համար

Նեթվորքինգ և համակարգում,

Հետազոտություն,

Նորարարություն,

Փորձարկում

Նորարարության և շուկայական տեղակայում,

Վերապատրաստում և շարժունակություն

Իրազեկության բարձրացում և հաղորդակցություն; և

Տարածում և շահագործում:
Տրամադրվում
է
նաև
այնպիսի
ֆինանսական
աջակցություն,
ինչպիսիք
են
դրամաշնորհները,
մրցանակները և գնումը, ինչպես նաև Հորիզոն Եվրոպաի
ֆինանսների համադրություն: Ծրագրերը կարող են
իրականացվել ուղղակիորեն շահառուների կողմից կամ
երրորդ
կողմերին
ֆինանսական
աջակցություն
տրամադրելով:

legal entities managing or funding R&I programmes,
other than EU funding bodies. Such a programme of
activities may support: networking and coordination;
research; innovation; pilot actions; innovation and
market deployment; training and mobility; awareness
raising and communication; and dissemination and
exploitation. It may also provide any relevant financial
support, such as grants, prizes and procurement, as
well as Horizon Europe blended finance or a
combination thereof. The actions may be implemented
by the beneficiaries directly or by providing financial
support to third parties.

Նորարարական և շուկայական տեղակայման
գործունեություն (IMDA) - Ծրագրեր, որոնք ներառում
են նորարարական գործունեության արդյունքները
շուկայում հաստատելու համար անհրաժեշտ այլ
գործունեություններ:
Ֆինանսավորվում
են
նաև
ընկերությունների մեծացմանն ուղղված ծրագրերը և
Հորիզոն Եվրոպաի ֆինանսների համադրություն

Innovation and market deployment actions (IMDA)
— Activities that embed an innovation action and other
activities necessary to deploy an innovation on the
market. This includes the scaling-up of companies and
Horizon Europe blended finance

Վերապատրաստում և շարժունություն (TMA) Ծրագրեր որոնք նպատակաուղղված են բարելավելու
հետազոտողների հմտությունները, գիտելիքները և
կարիերայի հեռանկարները` հիմնված երկրների և
անհրաժեշտության
դեպքում
ոլորտների
միջև
շարժունակության վրա:

Training and mobility actions (TMA) — Activities
that aim to improve the skills, knowledge and career
prospects of researchers, based on mobility between
countries and, if relevant, between sectors or
disciplines.

Նախակոմերցիոն գնումների գործունեություններ
(PCP) - Ծրագրեր, որոնք նպատակաուղղված են
աջակցելու միջազգային գնորդների խմբին ամրապնդելու
հետազոտությունների, մշակումների, վավերացումների
և, հնարավոր նոր լուծումների առաջին տեղակայման
պետական գնումները, որոնք կարող են էապես բարելավել
որակը
և
արդյունավետությունը
հասարակական
հետաքրքրության ոլորտներում, միևնույն ժամանակ
շուկայական հնարավորություններ բացելով Եվրոպայում
գործող արդյունաբերությունների և հետազոտություններ
իրականացնողների համար: Իրավասու ծրագրեր են
գլխավոր
մատակարարի
համաձայնեցմամբ
մեկ
ընդհանուր PCP-ի նախապատրաստումը, կառավարումը
և ուղորդումը, գումարած հավելյալ գործողություններ
PCP-ն ավելի լայն պահանջարկային գործունեության մեջ
ներառելու համար։

Pre-commercial procurement actions (PCP) —
Activities that aim to help a transnational buyers’ group
to strengthen the public procurement of research,
development, validation and, possibly, the first
deployment of new solutions that can significantly
improve quality and efficiency in areas of public
interest, while opening market opportunities for
industry and researchers active in Europe. Eligible
activities include the preparation, management and
follow-up, under the coordination of a lead procurer, of
one joint PCP and additional activities to embed the
PCP into a wider set of demand-side activities.

Նորարարական լուծումների պետական գնումներ
(PPI) - Ծրագրեր, որոնք նպատակաուղղված են
ամրապնդելու
միջազգային
գնորդների
խմբի
նորարարական
լուծումներ
արագ
տեղակայելու
կարողությունը` հաղթահարելով նման լուծումների
պահանջարկի մասնատվածության խնդիրը, նաև կիսելով

Public procurement of innovative solutions
actions (PPI) — Activities that aim to strengthen the
ability of a transnational buyers’ group to deploy
innovative solutions early by overcoming the
fragmentation of demand for such solutions and
sharing the risks and costs of acting as early adopters,
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առաջին օգտագործողների ռիսկերն ու ծախսերը,
միաժամանակ
ստեղծելով
շուկայական
հնարավորություններ
արդյունաբերության
համար:
Իրավասու են այն ծրագրերը, որոնք ներառում են
գնորդների
խմբի,
հիմնական
մատակարարի
համակարգման ներքո, մեկ կամ մի քանի համակարգված
PPI-ի նախապատրասրումը և իրականացումը։ Նաև
ներառում է լրացուցիչ գործողություններ PPI-ը ավելի
լայն
պահանջարկային
գործունեություններում
ներառելու համար։

while opening market opportunities for industry.
Eligible activities include preparing and implementing,
under the coordination of a lead procurer, one joint or
several coordinated PPI by the buyers’ group and
additional activities to embed the PPI into a wider set
of demand-side activities.

Ֆինանսավորվող
ծրագրերի
մանրամասներին
կարող
եք
ծանոթանալ՝
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf հղումով:

Առցանց հանդիպում
Մայիսի 20-ին տեղի կունենա «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրին նվիրված տեղեկատվական առցանց հանդիպում, որտեղ
մասնակիցները տեղեկատվություն կստանան «Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագրի կառուցվածքի, նպատակների,
ծրագրերի գծով նախատեսվող միջոցառումների մասին: Մասնակիցները բանախոսներին իրենց հետաքրքրող հարցերն
ուղղելու հնարավորություն կունենան:
Հանդիպմանը մասնակցելու հնարավորություն ունեն «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրի բոլոր պոտենցիալ շահառուները՝
գրանցվելով https://horizoneuropearmenia.service-facility.eu/ կայքէջում:
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