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„Programos „Europos horizontas“ antrosios veiklos srities, kuriai skirta
daugiau kaip 53 mlrd. EUR, tikslas – mūsų pažangių mokslinių tyrimų
rezultatus paversti novatoriškais pasaulinių uždavinių sprendimais,
padėsiančiais pagerinti kasdienį piliečių gyvenimą. Ši veiklos sritis bus
labai svarbi siekiant paspartinti dvejopą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir
padės siekti JT darnaus vystymosi tikslų.“
Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel

II veiklos sritis
PASAULINIAI UŽDAVINIAI IR EUROPOS
PRAMONĖS KONKURENCINGUMAS
Veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“ grindžiama
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų grupėmis. Taip siekiama kuo didesnio integravimo ir
sinergijų visose atitinkamose teminėse srityse bei kartu užtikrinti Sąjungai aukštą ir tvarų
poveikio lygį naudojamų išteklių atžvilgiu.
Programos „Europos horizontas“ biudžete II veiklos sričiai skiriama daugiau kaip 53 mlrd. EUR.
Finansavimo kryptys:
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sveikata;
kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė;
civilinė visuomenės sauga;
skaitmeninė ekonomika, pramonė ir kosmosas;
klimatas, energetika ir judumas;
maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka;
nebranduoliniai tiesioginiai Jungtinio tyrimų centro veiksmai.

Šios srities veiksmais bus skatinamas tarpdalykinis, tarpsektorinis ir tarpvalstybinis įvairias politikos sritis
aprėpiantis bendradarbiavimas siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT), laikantis Darbotvarkės iki 2030 m. bei
Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, principų ir siekiant
užtikrinti Sąjungos pramonės konkurencingumą šiame procese.

Pagal programą suorganizavus didelio užmojo, plataus
masto iniciatyvas mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų
forma būtų galima užtikrinti transformatyvų ir sisteminį
poveikį visuomenei ir taip siekti DVT, be kita ko, vykdant
tarptautinį bendradarbiavimą ir mokslo diplomatiją.
Šioje srityje turėtų būti vykdoma labai įvairi MTI veikla
siekiant užtikrinti, kad Sąjunga liktų viena iš pirmaujančių
strategiškai apibrėžtose prioritetinėse srityse.
Šios veiklos srities tikslas – padėti kurti ir geriau
skleisti kokybiškas naujas žinias, technologijas ir
tvarius sprendimus, stiprinti Europos pramonės
konkurencingumą, didinti MTI poveikį plėtojant, remiant
ir įgyvendinant Sąjungos politiką ir remti novatoriškų
sprendimų diegimą pramonėje, visų pirma MVĮ bei
startuoliuose, ir visuomenėje siekiant spręsti pasaulinius
uždavinius.
Socialiniai ir humanitariniai
integruojami į visas veiksmų grupes, įskaitant konkrečią ir tikslinę veiklą.

mokslai

visapusiškai

II veiklos srityje numatyta įvairių technologinės parengties lygių, įskaitant žemesnius technologinės parengties
lygius, veikla.
Kiekviena veiksmų grupė padeda siekti kelių DVT, ir daugelio šių tikslų padeda
siekti daugiau nei viena veiksmų grupė.
Veiklos sritis – tai ne tik veiksmų grupės: nebranduoliniais tiesioginiais
Jungtinio tyrimų centro (JTC) veiksmais siekiama surinkti kokybiškų
mokslinių įrodymų, kad būtų galima vykdyti veiksmingą, įperkamą
ir tinkamą viešąją politiką. JTC teikia Sąjungos politikai reikalingus
nepriklausomus mokslinius įrodymus ir techninę paramą visais
politikos ciklo etapais ir savo mokslinius tyrimus daugiausia
orientuoja į Sąjungos politikos prioritetus.
Skaidrus ir strateginis MTI veiklos pagal veiklos sritį „Pasauliniai
uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“ planavimas
padeda įgyvendinti šios srities veiklą ir parengti daugiametį
strateginį planą.
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