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 مقدمه

طرح پژوهشی و  ترینمهمو   ترینبزرگ 2020یا افق علمی سال  Horizon 2020علمی -پروژه عظیم پژوهشی

اساسی  هایحلراهین پروژه تشویق اختراعات، ابداعات و است. اهداف اصلی ا تاکنوناختراعات حوزه اتحادیه اروپا 

جدید از فضای آموزشی و آزمایشگاهی به بازار است. این طرح  هایایدههدایت  واسطهبهمختلف  هایحوزهدر 

( به این منظور اختصاص داده است 2020تا  2014سال )از  7میلیارد یورو را در طی  80برابر با حدود  ایبودجه

عمومی و خصوص به شکل جداگانه  هایحوزهو جذب سرمایه از  ایحاشیه هایگذاریسرمایه غیرازبهرقم  که این

 است.

به تصویب و اجرا رسیده است. این رهبران به این  اروپااین پروژه با حمایت سیاسی رهبران اتحادیه اروپا و پارلمان 

اتحادیه اروپا آن موضوعی  آیندهعلمی برای  هایوهشپژبر روی اختراعات و  گذاریسرمایهکه  اندرسیدهباور 

اتحادیه  جانبههمه، پایدار و هوشمندبرای توسعه  2020آن را در قلب استراتژی سال  روازایناساسی و مهم است و 

قرار است این مهم را از طریق پیوند اساسی بین پژوهش و اختراعات و تمرکز بر سه حوزه  2020. افق انددادهقرار 

هدف نهایی این است که اتحادیه اروپا  اجتماعی. هایچالشممکن سازد: علم و دانش ممتاز، رهبری صنعتی و 

 قادر به تولید و اشاعه علم و تکنولوژی با استاندارد جهانی در راستای رشد اقتصادی شود.

و  صنعتبه گرد هم آوردن مختلف اقدام  هایبرنامهو در چهارچوب  ازاینپیشنهادهای تحقیقاتی اتحادیه اروپا 

متنوع و متعدد نموده  هایچالشدر راستای  حلراهعلم هم در داخل اتحادیه اروپا و هم در سراسر جهان برای ارائه 

جغرافیایی دستور کارهای قبلی را در سطح جهانی وسعت داده و از همه  ایتوسعهقرار است با  2020بود. افق 

استفاده از تجربیات سابق اکنون  واسطهبهاهداف و مقاصد خود استفاده کند. پژوهش گران در سراسر دنیا برای 

 تبدیل به یک پروژه جهانی با استاندارهای روشن و بسیار ساده شده است. 2020برنامه افق 

است: علم و دانش ممتاز،  2020که ذکر شد دستیابی به سه منظور، از اهداف اصلی و در قلب پروژه افق  گونههمان

 هاهایداطمینان از ورود بهترین  باهدفمورد  این سهاجتماعی. پژوهش در  هایچالشو مقابله با  پذیررقابتعت صن

 .گیردمیصورت  خصوصیعمومی و  هایحوزهزمان ممکن و در همه  ترینسریعبه بازار و در 

 

 

 

 



 بخش اول:

 اتحادیه اروپا 2020پژوهش در افق  هایحوزهمعرفی طرح و 

 

 بوط به علم و دانش ممتازحوزه مر

و تقویت جایگاه علمی و رهبری علمی اتحادیه اروپا با استفاده از جذب نخبگان  2020یکی از اهداف مهم افق 

و تسهیم علم و دانش میان دانشمندان و پژوهشگران در این جغرافیا است. این امر به استعدادها به اشتراک  کمک

ی در اتحادیه اروپا را افزایش داده، اقدام به ایجاد اشتغال پذیررقابتتا  دکنمیو مخترعان )فردی و جمعی( کمک 

یر در ز هایبخشبر دارد یاری رسانند. های سطح زندگی که نفع جمعی را درپایدار کنند و به باال رفتن استاندارد

 است: شدهتعریفاین مجموعه 

 حقیقات اتحادیه اروپا()شورای ت ERC هایبرنامه موردحمایتالف( توسعه علوم پیشرو 

حس کنجکاوی ذاتی در رابطه با نحوه و   درنتیجهابتکارات امروزه ما،  ترینمهمبه عقیده این پروژه و طراحان آن، 

مبتنی بر این حس  هایپژوهشنیز  ازاینپیشهرچند  2020افق  اندرکاراندستجهان است. به عقیده  سازوکار

ر راستای حمایت از تولیدات تجاری بوده است، اما تقویت و حمایت کنجکاوی منجر به تولید دانش پایه د

ش پیشرو نیز تولید دان ازاینپیشابتکارات و اختراعات بیشتری را در پی داشته باشد.  تواندمیسیستماتیک از آن 

بوده ( برای کاهش زمان در حل معضالت اقتصادی ERCاولین حوزه مورد تمرکز شورای تحقیقات اتحادیه اروپا )

به آن است که قرار است  "ممتاز و عالی"به آن اضافه خواهد کرد صفت  2020است و نکته مهمی که پروژه افق 

 تحقیقاتی تعلق گیرد. هایگروهاز سوی بودجه آن به محققان فردی و 

 میلیارد یورو است.  13.095برای این بخش برابر با  شدهگرفتهبودجه در نظر 

  "ماری کوری"علمی  هایحرکتو  هاجنبشب( 

 برای کمک وکارکسباین عنوان البته یک عنوان استعاری است و منظور از آن تقویت، حمایت، آموزش و توسعه 

 در این بخش مختص به پژوهش هاتقیم کاال و خدمات خواهند شد. حمایتتولید مس منجر بهبه تحقیقاتی است که 

اقدام به تقویت و  هاگذاریسرمایهو  هاحمایتبا استفاده از این  هندخوامیخواهد بود که  ایباتجربهگران جوان و 

کارآموزی در سایر کشورها یا در بخش خصوص  هایدورهو یا تخصص خود از طریق آموزش یا  وکارکسبتوسعه 



دانش و تجربه الزم را برای این دست از محققان و پژوهشگران فراهم  وکنند. این بخش درصدد است تا تخصص 

 کند تا از بیشترین ظرفیت خود استفاده کنند.

 میلیارد یورو. 6.162به این بخش برابر است با  یافتهاختصاصبودجه 

 آیندهدر حال ظهور یا مربوط به  هایتکنولوژیج( 

که اقدام به ایجاد مشاغل  دهدمیجدید این امکان را به این نهاد  هایتکنولوژیحرکت سریع اتحادیه اروپا با 

این به  2020تخصص باال کرده و از سوی دیگر رقابت در این اتحادیه را زنده نگاه دارد. برای طراحان افق  مندنیاز

و همواره جلوتر از امروز بودن است. سرمایه گذرای اتحادیه اروپا در این بخش به  اقتصادباالتر در  وریبهرهمعنی 

-Multi) چندوجهیمسئوالنه و پویای  هایهمکاریبرای این نهاد اجازه خواهد داد تا تبدیل به بهترین محیط 

Discipline شود. آیندهنوظهور و  هایتکنولوژی( بر روی 

 میلیارد یورو. 2.696برای این بخش برابر است با  یافتهاختصاصبودجه   

 در سطح جهانی هاییزیرساختد( 

و  ربهزینهوسیع،  قدریبهعلمی  هایپژوهشمربوط به تحقیقات و  افزاریسختاین افق، تجهیزات  طراحان ازنظر

 – تنهاییبهحتی یک کشور  – تنهاییبهتحقیقاتی  گروهدر توان هیچ  هاآناز عهده  برآمدنگسترده است که 

جدید در علم پزشکی، هواپیماهای تکنولوژیک تحقیقاتی و یا تجهیزات رصد  مورداستفاده افزارهایسختنیست. 

 هاآنهستند که تولید و استفاده از  هازیرساختو  افزارهاسختاین  ازجملهزیر دریا هوایی در   آب وتحوالت 

نه یورو هزی هامیلیون نیازمند هازیرساختو  افزارهاسختو پیچیده است. ایجاد و استفاده از این  برهزینه شدتبه

 هایپروژهو تخصصی الزم برای این  مالی منابعدر نظر دارد تا  2020جهانی است. افق  باالیرده متخصصانو حضور 

علمی  یهازیرساختوسیع تحقیقاتی و علمی و امکان دسترسی محققان اروپایی و سایر کشورها را به جدیدترین 

 را فراهم کند.  اولدست هایپژوهشو پژوهش در راستای تولید 

 میلیارد یورو است. 2.488برای این بخش برابر با  شدهگرفتهبودجه در نظر 

 

 رهبری صنعتی

 گذاریرمایهسدر حوزه صنعتی، نیازمند  نتایجاتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به بهترین 

 ی که در تولیدات پیشرفته وهایتکنولوژیاستراتژیک و پیشرو است؛ همانند آن دسته از  هایتکنولوژیبر روی 

و  کندنمیبخش عمومی کفایت  گذاریسرمایهاما در این راستا تنها . گیردمیقرار  مورداستفاده میکروالکترونیک



 قابل همکاری هایحوزهو همچنین الزم دارد تا در تحقیقات این حوزه است  گذاریسرمایهاین نهاد نیازمند تقویت 

 مشترک با بخش عمومی در راستای تقویت این موضوع را پیدا کند. 

را دارد که از کارآمدی، رقابت و ابتکار بیشتری برخوردار  وریبهرهنی بیشترین زما وکارکسباین طرح  طراحان ازنظر

اقتصادی بیشتر منجر شود. طبق آمار طراحان این  هایفرصتبه ایجاد اشتغال و  تواندمیباشد. موضوعی که خود 

. افزایش این ودشمی وکارکسبدر حوزه  افزودهارزشیورو  13یورو هزینه در این زمینه منجر به  1طرح هر 

میلیون شغل جدید ایجاد  3.7 تواندمی 2020درصد از کل تولید ناخالص داخلی تا سال  3در حد  گذاریسرمایه

 این بخش به ترتیب زیر هستند: هایزیرمجموعهکند. 

 صنعتی و توانمند ساز هایتکنولوژیرهبری در الف( 

حوزه  ازجمله هاحوزهبرای اختراعات زیربنایی در همه  موردنیازپیشرو  هایتکنولوژیدرصدد است از  2020افق 

ر منجر به تغیی تواندمی قطعاًاطالعات و تکنولوژی ارتباطات و حوزه فضایی، حمایت کند. در قلب این حوزه که 

ی هایحوزهارد. قرار د نانوتکنولوژینظیر بیوتکنولوژی  و  توانمندسازی هایتکنولوژیبازی به نفع اتحادیه اروپا شود، 

با کارآمدی بسیار باال، خودروهای سبک، نانو داروها، نساجی هوشمند و  هایباتریهوشمند،  هایگوشینظیر 

. صنایع تولیدی اتحادیه اروپا در این مسیر گیرندمیدر این مقوله قرار  دستازاین وکارکسب هایحوزهبسیاری از 

میلیون نفر در سراسر این اتحادیه خواهد  31قادر به جذب بازوی اشتغال خواهد بود که  تریناصلی و ترینمهم

 شد.

 میلیارد یورو است. 13.557برای این بخش برابر با  شدهگرفتهبودجه در نظر 

 های کوچک و متوسط وکارکسبحمایت از ب( 

ق از طری توانندمی هابنگاههای کوچک و متوسط شده است. این وکارکسببه  ایویژهتوجه بسیار  2020در افق 

 یهابنگاهی که مختص به هایحوزهدر این طرح استفاده کرده و در  شدهدادهتخصیص  هایبودجهکنسرسیوم از 

 هابنگاهبه این  2020خاص افق  هایویژگی، وارد شوند. شدهتعریفکوچک و متوسط با ابتکارات و اختراعات جدید 

در بخش  شدهتعریفمیلیارد یورو(  از مجموع بودجه  8065درصد ) 20برابر با  کمدستتا مشارکتی  دهدمیاجازه 

)که جلوتر معرفی  "اجتماعی هایچالش"و همچنین بخش  "توانمند ساز و صنعتی هایتکنولوژیرهبری در "

کمک به توسعه بیشتر  بعدازآنبه بازار و  هابنگاهجدید این  هایایدهخواهد شد( داشته باشند. کمک به معرفی 

 در دستور کار این بخش از افق قرار دارد.  هاایدهاین 

 میلیارد دالر 3برای این بخش برابر است با  شدهگرفتهحداقل بودجه در نظر 

 (Risk Finance) پرخطر گذاریسرمایهج( دسترسی به 



سک یبا ر هایایدهبرای  گذاریسرمایهمخترع و مبتکر دسترسی به  هایشرکت هایدغدغه ترینمهمیکی از  معموالً

مالی و همچنین  هایضمانترا با تخصیص  گذاریسرمایهاست تا این شکاف  درصدد 2020باالی خود است. افق 

 کنندهریعتسیک کاتالیزور یا  مانندبهی کوچک و متوسط پر کند. این امر هابنگاهو  هاشرکتمختلف به این  هایوام

اهد کرد تا به کمک این دست از اختراعات و بخش خصوصی و سرمایه مشارکتی عمل خو گذاریسرمایهجذب 

بیشتر را  گذاریسرمایهیورو  5در این حوزه برابر با  گذاریسرمایهیورو  1بیاید. تخمین زده شده که هر  هاپژوهش

 به دنبال خواهد داشت. 

 میلیارد یورو است. 2.842در این بخش برابر با  یافتهاختصاصبودجه 

 

 اجتماعی هایچالش

هدفمند در تحقیقات و اختراعات  گذاریسرمایهرا شناسایی کرده است که  داراولویتچالش  7 مجموعاًاروپا  اتحادیه

 از: دانعبارتشدن شهروندان داشته باشد. این هفت حوزه  مندبهرهبه سزایی بر  تأثیر تواندمی هاآندر رابطه با 

 سالمت، تغییرات جمعیتی و بهزیستی 

 اقتصادباثباتی و کشاورزی امنیت غذایی، جنگلدار ،-( زیستBioeconomy تحقیقات مربوط به ،)

 .مرزیدرون هایآبیایی و ردریانوردی و تجارت د

 انرژی امن، پایدار و پاک 

 یکپارچه، هوشمند و سبز ونقلحمل 

  ،منابع و مواد اولیه وریبهره، زیستمحیطاقدامات آب و هوایی 

  ع فراگیر، مبتکر و انعکاسی جوام –اروپا در جهان در حال تغییر 

  حمایت از آزادی و امنیت اتحادیه اروپا و شهروندان آن –جوامع امن 

 

 سالمت و بهزیستیالف( 

 حلراهدر اختیار حوزه سالمت و بهزیستی قرار دهند، مقابله و ارائه  توانندمیاز نگاه این پروژه آنچه پژوهشگران 

ه با تهدیدهای در حال ظهور همچون رشد سریع بیماری آلزایمر و برای مشکالت سالمت جاری و همچنین مقابل

در حوزه سالمت به  گذاریسرمایهاست.  هابیوتیکآنتیمقاوم در برابر  هایبیماریاثرات آن، دیابت و همچنین 

رمان و د فعال بوده و سیستم بهزیستی مؤثرترو  ترامن هایدرماناتحادیه اروپا کمک خواهد کرد تا در حوزه توسعه 



 هاییماریببا  مؤثرترو مقابله  ترتخصصی داروهایرا معتبر و مترقی نگاه دارد. پزشکان به این طریق قار به تولید 

 عفونی و مزمن خواهند بود.

 میلیارد یورو است. 7.472به این بخش برابر با  یافتهاختصاصبودجه 

 مداوم از منابع بیولوژیک وریبهرهب( امنیت غذایی و 

به تغییر  زامیلیارد نفر باشد، نی 9 بربالغ 2050قرار است جمعیت جهان در سال  هابینیپیشطبق  کهازآنجایی

 اینهگوبه شودمیاحساس  هازباله، بازیافت انهدام سازیذخیرهدر خصوص تولید، مصرف، پرورش،  هارهیافتاساسی 

شامل ایجاد توازن در مصرف و  مسئلهاهش یابد. این به کمترین میزان ممکن ک زیستمحیطکه اثرات مخرب بر 

اوم و و ارزشمند و تولید مد مصرفقابلی به منابع هازبالهاستفاده از منابع تجدید پذیر و تجدید نپذیر،  بازیافت 

 و اصالح نژادی است. در اتحادیه اروپا در حال هادامیوانرژی و خوراک اب هایحوزهمطمئن غذا  از سویی تالش در 

 22مختلف کشاورزی و جنگلداری و صنایع وابسته به حوزه بیولوژیک حدود  هایبخشحاضر افراد شاغل در 

و حومه شهرها داشته و همچنین اقدام به مدیریت  روستاهادر توسعه  مؤثریمیلیون نفر هستند که نقش بسیار 

 .کنندمیاساسی میراث طبیعی اروپا 

 است. یورومیلیارد  3.851رابر با برای این بخش ب یافتهاختصاصبودجه 

 پایدار هایانرژیج( 

سطح استاندارهای زندگی حتی در سطح فعلی نیز نیازمند میزان عظیمی از مصرف انرژی است. اتحادیه  داشتننگاه

خش ب خود به سایر نقاط دنیا وابسته است که انرژی تأمینبرای  ازاندازهبیشدومین اقتصاد برتر دنیا  عنوانبهاروپا 

روازانهاهداف بلندپ درنتیجهفراوانی بر تغییرات آب و هوایی دارد.  تأثیراتفسیلی است که  هایانرژیعظیمی از آن 

است که بخش مهمی از دستیابی به  شدهدیدهای برای این طرح در حوزه انرژی و تغییرات آب و هوایی تدارک 

 میسر خواهد شد. 2020این اهداف از طریق طرح افق 

 میلیارد یورو. 5.931جه اختصاصی به این بخش برابر است با بود

 یکپارچه و سبز ونقلحملد( 

اتی ذپایدار است که همچنین ارتباط  ونقلحملجهانی، رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی همگی وابسته به  تجارت

 هاآنامروزه و نحوه استفاده از  ونقللحم هایسیستم حالبااین. کندمیو اساسی میان افراد و جامعه را فراهم 

مع ، تمرکز و تجهاجادهو  هاراهدر اتحادیه اروپا، معضل امنیت  انرژیپایدار نیست. از بین رفتن امنیت  عنوانهیچبه

معضالتی است که به عقیده طراحان این افق اروپا با آن  ترینمهمجوی از  هایآلودگیو  ونقلحمل هایسیستم



سبز و  ونقلحملتالش دارد مشارکتی فعال در ایجاد یک سیستم  2020ی حل این معضالت افق مواجه است. برا

 باشد. پذیررقابتیکپارچه داشته باشد که در سطح استانداردهای یک اروپای مدرن و 

 میلیارد یورو است. 6.339برای این بخش برابر است با  یافتهاختصاصبودجه 

 منابع و مواد اولیه وریبهره، زیستمحیطه( اقدامات آب و هوایی، 

ارزان رو به اتمام است برای مثال دسترسی به آب سالم و مواد اولیه دیگر  پایانبی منابععصر و دوره دسترسی به 

زیستی و اکوسیستم نیز به شکلی اساسی در معرض خطر و فشار  هایگونهنیست. تنوع  شدهتضمین وجههیچبه

از اقتصادی که همس –بر روی اختراعات و ابتکاراتی است که از اقتصاد سبز  گذاریرمایهسممکن  حلراهاست. تنها 

 2020طرح افق  هایاولویتحمایت کند. مبارزه با تغییرات آب و هوایی جزو اولین  –و همگام با دات طبیعت باشد 

را به  زیستمحیطو هوایی و ب مبارزه با تغییرات آ هایبرنامهدرصد از کل بودجه  35بیش از  درمجموعاست و 

 .دهدمیخود اختصاص 

 عدرمجمواصلی این طرح است. در حال حاضر فضوالت مسئول  هایاولویتآب نیز جزو  مسئلههمچنین فضوالت و 

درصدی در صنایع  1تنها رشد  حالدرعیندر سطح اروپا است و  منتشرشده ایگلخانهدرصد از کل گازهای  2

 هزار شغل جدید ایجاد کند. 20 بربالغ ندتوامیوابسته به آب 

 میلیارد دالر. 3.081به این برنامه برابر است با  یافتهاختصاصبودجه 

 جوامع فراگیر، مبتکر و انعکاسی * –و( اروپا در جهانی رو به تغییر 

اروپایی که  از جوانان توجهیقابلمیلیون نفر در معرض خطر فقر قرار داشتند. حجم  80قریب به  2011در سال 

 هایچالشتنها دو مورد از  هااین. اندبهرهبیوابسته است از آموزش، شغل یا کارآموزی  هاآناین اتحادیه به  آینده

بزرگ جامعه را با تهدید مواجه کرده است. از همین روی  هایبخشافراد در  واتحادیه اروپا  آیندهبزرگی است که 

ارهای و ساخت هااستراتژیاز بازوی تحقیقات و پژوهش و ابتکار دست به ایجاد درصدد است تا با استفاده  2020افق 

بتی اکنش مثوجدید حکمرانی بزند تا از این موضوع اطمینان حاصل کند که ثبات اقتصادی پای برجا خواهد بود 

ن بخش ی پژوهشی در ایهاحمایتدر قبال رکودهای آتی، تغییرات جمعیتی و الگوهای مهاجرت خواهد داشت. 

 Openهمچون ابتکارات مبتنی بر تسهیم و اشتراک ) هاخالقیتهمچنین شامل همه انواع جدید از ابتکارات و 

Innovation و همچنین ابتکارات در حوزه عمومی و اجتماعی برای مقابله با  وکارکسب هایمدل( ابتکارات در

بر روی میراث، هویت،  گذاریسرمایهبا  2020از این طریق افق جامعه خواهد بود.  نیازهای تأمین، و هاچالش

مبتنی بر  هاآنکه هدف اصلی  – کندمیتاریخ، فرهنگ و نقش اروپا در جهان، اقدام به ساختن جوامع بازتابی 

 این نهاد است. آیندهدر ساخت  مساعیتشریکمشترک و  هایارزش



 میلیارد یورو. 1.309به این بخش برابر است با  یافتهاختصاصبودجه 

 حفاظت و صیانت از آزادی و امنیت اروپا و شهروندان آن * –ز( جوامع امن 

و تروریسم، حفاظت از جوامع  جرائمبه معنی مبارزه با  شهروندان داشتننگاهاز دید این طرح در حال حاضر امن 

 با قاچاق انسان، مواد مؤثربارزه گذاشتن حمالت سایبری و م ناکامدر برابر فجایع طبیعی و ساخته دست بشر، 

اتحادیه اروپا مشغول به توسعه و طراحی  هایپژوهشمخدر و کاالهای تقلبی و جعلی است. تحقیقات و 

 –جدید برای حفاظت از جوامع ضمن احترام به حوزه خصوصی و پاسداشت حقوق اساسی است  هایتکنولوژی

 هایظرفیتجدید  هایتکنولوژیوهشی اتحادیه اروپا است. این پژ هایبرنامهمحوری در  هایارزشکه این هر دو 

اقتصادی از طریق تولید و ارائه محصوالت و خدمات جدید و ایجاد مشاغل تازه  هایفعالیتاساسی برای تحریک 

 دارد.

 یورو. میلیارد 1.695به این حوزه برابر است با  یافتهاختصاصبودجه 

 

 ده سازی مشارکتعلم ممتاز و گسترتوسعه و انتشار 

در رشد و رونق اقتصادی دارد و از همین  مؤثریو ابتکارات جدید نقش بسیار  هاپژوهشاز نگاه طراحان این طرح 

تا در یک راسو ، هاآنعضو اتحادیه و منطقه  هایدولتابتکارات  وریبهرهبرای تضمین  است تا تدابیری زاروی نی

. تجربه نشان داده است که هرزمان بحران اقتصادی فشار اساسی بر اندیشیده شود هاآنو بهبود  نقرار گرفت

در سراسر اروپا بیش از همیشه  هاآن، پراکندگی در ابتکارات و اختراعات و عملکرد کندمیملی وارد  هایبودجه

انی و گسترده حداکثر رسبه حداکثری از استعدادهای اروپا، و  وریبهره 2020افق  ازنظر درنتیجهنمود و بروز میابد. 

ایی آن یت توانوی در این نهاد و تقپذیررقابتسازی فواید ابتکارات در سراسر این اتحادیه بهترین راه برای ایجاد 

 است.  آیندهاجتماعی در  هایچالشبرای مقابله با 

 عبارت است از: 2020تدابیر اندیشیده شده در این رابطه در افق 

 به هاآنپایین برای تبدیل  وریبهرهدهای تحقیقاتی با عملکرد و نها سازییکپارچهسازی و  گروههم 

 نهادهای قادر به تولید دانش ممتاز.

  ،آموزشی هایدورهمتقابل متخصصان و  بازدیدهایپیوند دادن نهادها شامل تبادل کارمندان 

  و دفاتر ویژه  هاپستایجاد و اختصاصERA  اساتید برجسته )انجمن تحقیقات اروپا( برای جلب و جذب

 به نهادهای با ظرفیت بسیار باال. 



  یقاتی تحق هایگذاریسیاستی موسوم به سیاست تسهیالت حمایتی برای کمک به بهبود سازوکارایجاد

 .ایمنطقهو پژوهشی ملی و 

  برای محققان و مبتکران برجسته. المللیبین هایشبکهبه  ترراحتایجاد دسترسی بهتر و 

  زمان ممکن به  ترینسریعوسیع برای ارائه اطالعات در  المللیبین هایشبکهایجاد و تقویت

 .کنندگاندرخواست

 

 علم با جامعه و برای جامعه

 یرکارگیبهاجتماعی و همچنین الزمه پیوند  پذیریمسئولیتالزمه میان فضیلت علمی با آگاهی اجتماعی و 

جامعه و علم است. این به معنی فهم و درک مسائل از  همینمیان  مؤثرعلم و جامعه، همکاری  درراهاستعدادها 

ی خواهد داشت که اقدام به دخیل کردن افراد هایپروژهاز  ایویژهحمایت  2020افق  درنتیجهزوایای مختلف است. 

 دیگرعبارتیبهروزمره افراد دارد.  زیستمستقیمی بر  تأثیراتکه  کنندمیعادی از سراسر جامعه در تحقیقاتی 

که منجر به تولید علم ممتاز برای  وسایلیمیان متخصصان و افراد عادی بر روی اهداف  ترگستردهدرک و فهم 

 ، در دستور کار مستقیم این افق قرار دارد.شودمیسطح استانداردهای زندگی  باال رفتنبهزیستی افراد در جوامع و 

 میلیون یورو است. 462برابر با  یافتهتخصیصبودجه 

 

  2020ه علوم اجتماعی و انسانی در افق جایگا

مرتبط، علوم اجتماعی و انسانی و تحقیقات مرتبط در این حوزه به شکل کامل  کامالً و  دارتیاولو ایحوزه عنوانبه

این افق، داخل  طراحان ازنظرداخل و ادغام شده است.  2020افق  شدهتعیینعمومی و اهداف  هایبخشدر همه 

و  در علم هاگذاریسرمایهر این طرح برای به حداکثر رسانی بازخوردها و نتایج تحقیقات و کردن علوم انسانی د

از  الگوسازیاجتماعی در طراحی و -تکنولوژی، در سطح جامعه ضروری و اساسی است. ادغام ابعاد اقتصادی

، و هاآنماعی حاصل از ابتکارات و اختراعات، توسعه و تدوین و همچنین کاربست اجتماعی تحقیقات و نتایج اجت

 اساسی برای حل مشکالت اجتماعی به دست دهد.  هایحلراه تواندمیجدید بر جوامع  هایتکنولوژیاثرات 

 

 برای همه شهروندان ایهستهتحقیقات 



متمرکز بر امنیت و حفاظت، تحقیقات دارویی و پزشکی، صیانت   ایهستهتحقیقات اتحادیه اروپا بر روی شکافت 

دیگری است در این  هایحوزهو شامل همه  ایهستهی اتمی، استفاده صنعتی از پرتو هازباله، مدیریت پرتوهااز 

نیز این است که نشان دهد که در یک  ایهسته. هدف تحقیقات اروپایی بر موضوع همجوشی گنجدمیمقوله 

 هایبخشدر  موردنیاز باثباتار و پاید انرژی، ایهستههمجوشی  تکنولوژیمنطقی، امکان استفاده از  زمانمدت

 . سازدمیوسیعی از جوامع را از طریق یک برنامه  مشترک، فراهم 

 میلیارد یورو. 1.603برای این بخش برابر است با  یافتهاختصاصبودجه 

 

را نشان  2020مختلف پژوهشی در طرح افق  هایبخشبه  یافتهاختصاص هایبودجهنمودار زیر به شکل کلی 

 :ددهمی

 

 

 

 

 



 

 بخش دوم:

 اقدام برای ثبت پژوهشهای عملیاتی و سازوکار

 

یک سری از  حالباایناست.  شده اعالمو مشارکت در آن برای همه افراد از سراسر جهان آزاد  2020افق 

و تدوین شده است که بیش از هر چیز برای آن  بینیپیشو قواعد کلی برای مشارکت در این طرح  هادستورالعمل

 و نکات مرتبط متمرکز شوند: پژوهش، ابتکار و نتیجه. هاحوزه ترینمهموده که محققان و پژوهشگران بر روی ب

ود اجرایی خ هایزمینهجدید و تازه با سرعت و دقت بیشتری  هایپروژهکه  کندمیاین رهیافت متمرکز تضمین 

تدوین شده است که  ایگونهبه گفتهپیش و قواعد هادستورالعملو به نتیجه برسند. همچنین  پیداکردهرا 

 پژوهشی و تخصیص منابع باشد.  هایفرصتبرابری در  کنندهتضمین

 

 چه کسانی قادر به درخواست پژوهش هستند؟

  هادها از این ن هرکدامتحقیقاتی استاندارد: کنسرسیومی متشکل از حداقل سه نهاد حقوقی.  هایپروژهبرای

 باشد.  1"کشورهای وابسته"عضو اتحادیه اروپا یا در یکی از  هایدولتباید در یکی از 

  هایپروژهی کوچک و متوسط، هابنگاهپژوهشی: شورای تحقیقات اتحادیه اروپا،  هایبرنامهبرای سایر 

وجود یک نهاد حقوقی  هاپژوهشمشارکتی بخش عمومی یا ملی. حداقل شرایط الزم برای این دست از 

 عضو اتحادیه یا کشورهای وابسته است. هایدولتمستقر در یکی از 

  المللیبین یهاسازمانمختلف نهادهای حقوقی مستقر در هر کشور و یا  هایبخشبه شکل عمومی و در 

 قادر به شمارکت در این طرح هستند.

                                                           
منفرد در سراسر دنیا مفهوم "کشورهای وابسته" را ایجاد کرده است که از این طریق  یهادولتتوافقات صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و  1 

همچنین از فرصت و سهم برابر با همه کشورهای اتحادیه اروپا در این هستند و  2020نهادهای حقوقی آن کشورها قادر به مشارکت در طرح افق 

کشورهای  )ایران جزو http://bit.ly/H2020ACاست:  تیرؤقابلزمینه برخوردار خواهند بود. فهرست کاملی از این کشورها در این لینک 

شده است:  ینیبشیپطی خاص همکاری نهادهای حقوقی از کشورهای متفرقه نیست(. عالوه بر این تحت شرایفهرست  در مندرج

http://bit.ly/H2020IPC 

 
 

http://bit.ly/H2020AC
http://bit.ly/H2020IPC


 

 

 الگوهای مختلف اقدام

 

 صالحذینهادها و پژوهشگران  نوع اقدام برای پژوهش

 اختراعات: اقدامات در حوزه پژوهش و

 هایپروژهتخصیص اعتبار و بودجه برای همه 

 کامالا  هایچالش هاآنتحقیقاتی که موضوع 

منجر به تولید  تواندمیعینی و مشخص است و 

 دانش جدید یا تکنولوژی جدید شود.

مختلف از شرکا از کشورها، صنایع و  هایکنسرسیوم

 مختلف هایدانشگاه

 اقدامات در حوزه اختراعات:

 یهافعالیتتبارات در این بخش متمرکز بر اع

مرتبط با بازار است. برای مثال ساخت 

اختراعات، تشریح  ونمزآزمایشی، آ هاینمونه

اولیه کاربردی و مانند آن.  هاینمونهابتکارات، 

بر محصوالت  هانمونهشرط اصلی تمرکز این 

 جدید یا بهینه است.

و  ، صنایعمختلف از شرکا از کشورها هایکنسرسیوم

 مختلف هایدانشگاه

 اقدامات حمایتی و مشارکتی:

اعتبارات در این بخش مختصی به حمایت و 

 اهبرنامه، هاپروژهمیان  سازیشبکههماهنگی و 

تحقیقاتی است. در این بخش  هایسیاستو 

 هایپژوهشبرای تحقیقات و  ایبودجههیچ 

 هایبخشدر نظر گرفته نشده زیرا در  نفسهفی

اعتبارات در این زمینه صورت  اختصاصااگر دی

 گرفته.

مختلف از شرکا از  هایکنسرسیومنهادهای منفرد یا 

 مختلف هایدانشگاهکشورها، صنایع و 

شورای  –تحقیقات پیشرو  هزینهکمک

 تحقیقات اتحادیه اروپا:

در این بخش شورای تحقیقات اتحادیه اروپا اقدام به 

 و کارتازهحمایت مالی از پژوهشگران جوان، محققان 



نها ت شدهارزیابی هایپروژهتخصیص اعتبار به 

وزه در یک حوزه مشخص از علوم در هر ح

در  تحقیقاتی مستقل گروهتحقیقاتی که توسط 

 انجام شده و المللیبینیک کشور یا به شکل 

 هدایت شده باشد. "رسمی ارزش یاب"توسط 

ن و همچنین حمایت از پژوهشگرا کندمیمستقل 

 انندتومینیز در این عنوان قرار دارد. محققان  باسابقه

 واندتمی هاآناز هر کشوری و ملیتی بوده و تحقیقات 

 باشد. ایحوزهدر هر 

حمایت از آموزش و توسعه و پیشرفت حرفه و 

 علمی ماری کوری: هایحرکت –تخصص 

حمایت و تخصیص بودجه مالی و بورسیه 

خصوصی، تحقیقاتی در بخش عمومی و 

تحقیقات در حوزه آموزش، تبادل کارکنان و 

 کارمندان

 از هر ملیت، شدهشناخته ویا پیشر کارتازهمحققان 

ملی یا  ونقلحمل هایبرنامه، ایحرفهکارمندان 

 المللیبین

ی اقتصادی کوچک و هابنگاهحمایت از 

 متوسط:

ی هابنگاهاین بخش مختص به حمایت از 

العاده است کارات فوقکوچک و متوسط با ابت

 . کمکهستندخود  وکارکسبکه در پی توسعه 

ی، تسهیل در به توسعه تحقیقات در فاز اصل

. کمک در حوزه یسازنمونهتحقیق و 

محصول در بخش دیگری که  سازیتجاری

ای این منظور بر هزینهکمکمختص به وام و 

 است، تدبیر شده.

ن برای ای ی کوچک و متوسط اقتصادیهابنگاهنها ت

یا  هابنگاههستند و تنها  صالحذیبخش 

که در یکی از کشورهای عضو  هابنگاهکنسرسیومی از 

 وابسته باشد. کشورهایاتحادیه یا 

 ابتکارات و اختراعات فوری:

یک بخش  عنوانبهو  2015این بخش از سال 

آزمایشی به راه افتاده است و ابتکارات و 

تخصصی را  هایزمینهاختراعات فوری در همه 

قرار است  2020افق  راهنیمه. در دهدمیپوشش 

 به ارزیابی نهایی برسد. یشیآزمااین طرح 

ی کوچک و متوسط هابنگاهو همچنین  صنایعهمه 

با حداقل سه و حداکثر پنج شریک. حداکثر مشارکت 

میلیون یورو در هر پروژه  3مالی اتحادیه اروپا برابر با 

 خواهد بود.

 



 

 

 

 و مالی ایبودجهی هاحمایتخ نر

پژوهشی و تحقیقاتی  هایفعالیتمالی برای همه ذینفعان و همه  ایبودجهتنها یک نرخ حمایت  2020در افق 

کند. در حوزه  تأمیناقدامات تحقیقی و ابتکاری را  هایهزینهدرصد همه  100تا  تواندمیوجود دارد. اتحادیه اروپا 

معمول و مستقیم است اما برای  هایینههزدرصد از کل  70 هاهزینهل عمومی پوشش و ابتکارات به شک اختراعات

مدیریت، ارتباطات، هزینه  ازجمله)  هاهزینهدرصد افزایش پیدا کند. سایر  100تا  تواندمی غیرانتفاعینهادهای 

 مستقیم خواهد بود. هایهزینهدرصد از تعرفه یکسان  25و مانند آن( تا  هازیرساخت

 

 بازرسی و حسابرسی

 شودمیارائه  هاپروژه هایکنندههماهنگکه از سوی  ،هزار یورو یا بیشتر از آن 500با رقم  هایدرخواستتنها 

 در اختیارباید مدارک مستند مبنی بر توان و  کنندههماهنگفرد  هاآنشامل بازرسی مالی خواهند شد که طی 

 تأمین هایپروژهوظیفه حسابرسی  اروپارا اثبات کند. کمیسیون اتحادیه  پروژه سازیپیادهداشتن منابع الزم برای 

بر کاهش ریسک و جلوگیری از  متمرکز رسیحساببودجه شده را تا دو سال بر عهده خواهد داشت و این 

 مالی است. سوءاستفاده

 

 و انتشار نتایج حق دسترسی

ژوهشگر یا یک پ گروهپژوهشی یک  هایزمینهپژوهش یا حق دسترسی مربوط به حقوق وابسته به استفاده از نتایج 

 2020در افق  کنندگانمشارکتاز سوی همه  تواندمیاست. این حق دسترسی  هاپروژهو  هاپژوهشبرای سایر 

در نتایج پژوهش خود، از سوی اتحادیه اروپا برای اهداف  برداریبهرهخود یا  هایپروژهبرای کاربست در 

مرتبط با امنیت جوامع و  هایحوزهعضو اتحادیه در  هایدولتیا از سوی  غیرانتفاعی هایزهحودر  گذاریسیاست

 قرار بگیرد.  مورداستفاده غیرانتفاعی هایگذاریسیاست

 



 کلی درخواست پژوهش سازوکارمراحل و 

ارات، اختراعات و در حوزه ابتک المللیبین هایهمکاریاتحادیه اروپا برای  استراتژیمطابق با  2020طرح افق 

در سراسر دنیا استقبال کرده است. این امر  کنندگانمشارکتعلمی، از حضور همه پژوهشگران و  هایپژوهش

دسترسی هرچه بیشتر اتحادیه به پژوهشگران و مراکز پژوهشی در سراسر دنیا صورت گرفته است تا  منظوربه

مختلف علمی برای این اتحادیه در دسترس باشد، بلکه  هایحوزهجدید در  هایتخصصجدید و  هایایده تنهانه

 همچنین راهی برای همکاری پژوهشگران و مخترعان اروپایی با همکاران خود در سراسر دنیا، تعریف کند. 

اجتماعی،  هایچالشمربوط به  هایحوزهدر  دارهدف المللیبین هایهمکاریبه همین منظور به شکلی ویژه 

از این  هرکداممنظور شده است.  2020مرتبط طرح افق  هایبخشی و توانمند ساز، و سایر صنعت هایتکنولوژی

 مرتبط با  آن تشریح و شفاف سازی شده است. "برنامه کاری"از طریق  مساعیتشریکبرای همکاری و  هاحوزه

اختصاص خواهد  هاآنی که بودجه به هایپژوهشمشخص تحقیقات و  هایحوزه "کاری هایبرنامه"این  درواقع

 Participantکاری از طریق پرتال مخصوص تحت عنوان  هایبرنامه. دسترسی به این کندمییافت را تشریح 

Portal ( به آدرسhttp://bit.ly/H2020PP میسر است که در آن همچنین )پیش رو برای  هایفراخوان

م اطالعات الز تردقیقدر مراحل بعدی به شکلی  هافراخوان. این شودمیهادهای پژوهشی ارائه یا پیشن هاپروپوزال

قرار بگیرد را  مدنظر هاپروپوزالیا  هاشنهادیپو مسائلی که باید در آن پژوهش مشخص و در  هاحوزهدر خصوص 

 ارائه خواهد کرد.  

ادیه اروپا نیز قابل دریافت است، اما این پرتال مخصوص بر روی ژورنال رسمی اتح هافراخوانهرچند اطالعات این 

ساده و بسیار کاربردی برای درخواست پژوهش  هایراهنماییرا نیز برداشته است. به این معنی که  تریمهمقدم 

را  هاحوزهو در همه  هاپژوهش. این پرتال همه دهدمیو ارائه پروپوزال، درخواست بودجه و مدیریت پروژه ارائه 

 .دهدمیوشش پ

 Research Enquiryخاص به سرویس آنالین  هایدرخواستاین مسیر، امکان ارسال برخی از  غیرازبههمچنین 

 ( نیز وجود دارد. http://ec.europa.eu/research/enquiriesبه آدرس )

به ثبت برسد، که در این خصوص پرتال مذکور  هافراخواندر  شدهتعیینمهلت باید پیش از پایان  هاپروپوزال

باید تنها به شکل آنالین به ثبت برسند و  هاپروپوزالی مشخصی ارائه کرده است. همه هادستورالعملاطالعات و 

 است.  غیرممکناین مسیر  غیرازبه هادرخواستپذیرش 

 شدههیبتعی با حداقل سه شریک یا همکار است. از طریق ابزار جستجوی هایپروژهنیازمند  هافراخوانبسیاری از 

 شناسایی کنید.  موردنظرخواهید بود تا شرکای احتمالی خود را برای انجام پروژه  رددر این پرتال قا

http://bit.ly/H2020PP
http://ec.europa.eu/research/enquiries


 هایحوزهتوسط گروهی از متخصصان مستقل در  هاپروپوزالدر فراخوان، همه  شدهتعیینبعد از اتمام مهلت 

پژوهشی را با استفاده از  یهاشنهادیپ. این گروه از متخصصان گیردمیدر فراخوان مورد ارزیابی قرار  ذکرشده

است،  تیرؤقابل( http://bit.ly/H2020Evalکه از طریق این آدرس ) شدهتعیینفهرستی از استانداردهای 

. از این طریق و بر این مبنا بهترین پروپوزال برای تخصیص بودجه انتخاب دهندمیقرار  یگذارارزشمورد ارزیابی و 

 خواهد شد.

ماه نیز باشد(  5تا  تواندمیعلمی را پشت سر گذاشتند )که طول زمان آن  دییتأمرحله  هاپروپوزالکه  بعدازآن

 خب، اتحادیه اروپا اقدام به ارسال قراردادمنت یهاشنهادیپخواهد رسید. سپس برای  کنندگانشرکتنتایج به اطالع 

و نهایی سازی آن برابر با  قراردادمحدود برای امضای این  زمانمدتو تخصیص بودجه خواهد کرد.  هزینهکمک

و حقوق و  هاهزینهاجرا و بودجه،  زمانمدتسه ماه خواهد بود. در این قرارداد، شرح کامل پروژه و اهداف آن، 

 است.  ذکرشده قراردادو قواعد و مفاد مربوط به پایان و یا فسخ  هانقشامتیازات، 

http://bit.ly/H2020Eval

