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 „ჰორიზონტი ევროპა“   

მოკლე მიმოხილვა (ქართულად/ინგლისურად) 

 

 „ჰორიზონტი ევროპა“ არის ევროკომისიის მეცხრე ევროპული ჩარჩო პროგრამა 

კვლევისა და ინოვაციების მიმართულებით. 

ხანგრძლივობა: 2021-2027 წწ.  

ბიუჯეტი: 90,1 მილიარდი ევრო (პლუს 5,4 მილიარდი ევრო გამოყოფილია  Covid-ის 

პირობებში მიღებული ზიანის აღდგენასთან დაკავშირებული ინსტრუმენტისთვის- 

"შემდეგი თაობის ევროკავშირი"). 

პროგრამა შექმნილია იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს სინერგიას დაფინანსების სხვა 

ევროპულ მექანიზმებთან ერთად და, ამავდროულად, შეავსოს და განავრცოს   

არსებული ეროვნული მექანიზმები. ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მიღება 

შეუძლია ევროკავშირის 27 ქვეყანას და ასოცირებულ ქვეყნებს, მათ შორის 

საქართველოს. 

სამუშაო პროგრამა ეხმაურება სხვადასხვა მიმდინარე საზოგადოებრივ გამოწვევებს და 

ძირითადი აქცენტი გაკეთდება კლიმატის ცვლილებასა და ციფრულ ტრანსფორმაციაზე. 

ევროკომისიის მწვანე შეთანხმებაში მოცემულია პროგრამის სტრატეგიული მონაცემები. 

 „ჰორიზონტი ევროპა“ შედგება სამი სვეტისგან და ჰორიზონტალური პროგრამებისგან. 

იხ. სურათი  
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პროგრამა აფინანსებს საერთაშორისო კონსორციუმების სპეციალიზებულ პროექტებს 

გრანტების გაცემის მეშვეობით. საპროექტო წინადადების წარსადგენად უნდა 

გადახვიდეთ ევროკომისიის დაფინანსებისა და ტენდერების პორტალზე, სადაც 

აგრეთვე მოცემულია დეტალური ინფორმაცია საჭირო ადმინისტრაციული 

პროცედურების შესახებ. 

საჭირო ბმულები: 

 

პროგრამის ვებგვერდი 

https://ec.europa.eu/mfo/research-and-mnovation/fundmg/fundmg-opportumties/fundmg- 

programmes-and-open-calls/horizon-europe en 

დაფინანსების და ტენდერების პორტალი 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal 

ზოგადი მონაცემები: მწვანე შეთანხმება  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal en 

ღრუბლოვანი საქაღალდე,  რომელიც სპეციალურად  ამ ტრენინგისთვის შეიქმნა, სადაც 

მოცემულია ევროკომისიის საინფორმაციო მასალები  

https://my.hidrive.com/share/lf.31a6lvj > Information about Horizon Europe  (ჰორიზონტი 

ევროპა-ს შესახებ ინფორმაცია) 

რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო აქედან ყველაფრის შესწავლა, რაც ნამდვილად ზედმეტი იქნება. 

რეკომენდებულია დავიწყოთ პრეზენტაციით „ჰორიზონტი ევროპა-ინვესტიცია ჩვენი მომავლის 

ფორმირებაში“ , რომელიც დაგეხმარებათ მიიღოთ ზოგადი წარმოდგენა ამ პროგრამის შესახებ. 

ეს პრეზენტაცია ხელმისაწვდომია ღრუბლოვან საქაღალდეში. 

https://ec.europa.eu/mfo/research-and-mnovation/fundmg/fundmg-opportumties/fundmg-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/mfo/research-and-mnovation/fundmg/fundmg-opportumties/fundmg-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://my.hidrive.com/share/lf.31a6lvj
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“Supporting inter-sectoral collaboration possibilities between 

Research and Industry” 

GE 18 ENI OT 02 19 

A very brief introduction to Horizon Europe 

Horizon Europe is the ninth European Framework Programme for Research and Innovation.  

Duration: 2021-2027. Budget: 90,1 billion € (plus 5.4 b € for the Covid-recovery related 

instrument "Next Generation EU").  

The programme is designed to create synergies with other European funding mechanisms and to be 

complementary to existing national ones. The EU27 and associated countries are eligible to receive 

funding, including Georgia. 

The work programme addresses a range of current societal challenges and will mostly focus on 

climate change and digital transformation. The European Commission Green Deal provides the 

strategic background of the programme. 

Horizon Europe is divided into three pillars and one part, see graphic. 

 

The programme funds dedicated project work by international consortia via grants. Calls for 

proposals are published through the Funding and Tenders Portal of the European Commission 

which also provides detailed information about the required administrative procedures.  



4 

 

 

Links: 

Programme website 

https://ec.europa.eu/mfo/research-and-mnovation/fundmg/fundmg-opportumties/fundmg- 

programmes-and-open-calls/horizon-europe en 

Funding and Tenders portal 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal 

Background information: Green Deal 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal en 

Cloud folder set up for this training with a collection of Commission information materials 

https://my.hidrive.com/share/lf.31a6lvj > Information about Horizon Europe 

There is of course no need to study all of this which would be overwhelming. It is recommended to 

start with the presentation "HE-investing-to-shape-our-future" which will provide you a good 

overview. It is available in the cloud folder. 

 

https://ec.europa.eu/mfo/research-and-mnovation/fundmg/fundmg-opportumties/fundmg-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/mfo/research-and-mnovation/fundmg/fundmg-opportumties/fundmg-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://my.hidrive.com/share/lf.31a6lvj

