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Bijlage 

Bijlage II 
Specificatie van de begroting 
De indicatieve specificatie voor Horizon 2020 is als volgt: 

 miljoen EUR 
in lopende 
prijzen 

I. Wetenschap op topniveau, waaronder: 23 897,0 

   1. Europese Onderzoeksraad (ERC) 12 873,6 

   2. Toekomstige en opkomende technologieën (FET) 2 578,1 

   3. Marie Skłodowska-Curie-acties 6 062,3 

   4. Onderzoeksinfrastructuren 2 383,1 

II. Industrieel leiderschap, waaronder: 16 430,5 

   1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën 
(*), (****) 13 000,7 

   2. Toegang tot risicokapitaal (**) 2 842,3 

   3. Innovatie bij kmo's (***) 587,4 

III. Maatschappelijke uitdagingen, waaronder (****) 28 560,7 

   1. Gezondheid, demografische verandering en welzijn 7 242,6 

   2. Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem 
onderzoek en onderzoek inzake binnenwateren en de bio-economie 3 698,2 

   3. Zekere, schone en efficiënte energie 5 672,1 

   4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 6 137,0 

   5. Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen 2 948,3 

   6. Europa in een veranderende wereld - inclusieve, innovatieve en reflexieve 
samenlevingen 1 255,2 

   7. Een veilige samenleving - de vrijheid en veiligheid van Europa en haar 
burgers beschermen 1 607,3 
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IV. Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden 782,3 

V. Wetenschap met en voor de samenleving 443,8 

VI. Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) 1 852,6 

VII Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2 361,4 

TOTAAL 74 328,3 

 

(*) Met inbegrip van 7 404 miljoen EUR voor informatie- en communicatietechnologie (ICT), 
waarvan 1 539 miljoen EUR voor fotonica en micro- en nano-elektronica, 3 716 miljoen EUR 
voor nanotechnologie, geavanceerde materialen en geavanceerde fabricage en verwerking, 
498 miljoen EUR voor biotechnologie en 1 399 miljoen EUR voor ruimtevaart. Als gevolg 
daarvan wordt 5 753 miljoen EUR beschikbaar gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.  

(**) Ongeveer 959 miljoen EUR van dit bedrag kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch energietechnologieplan (SET-plan). Ongeveer een 
derde daarvan kan naar KMO's gaan.  

(***) Binnen de doelstelling om ten minste 20 % van de totale gecombineerde begrotingen 
voor de specifieke doelstelling "Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën" en 
de prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" voor het mkb toe te kennen, wordt in eerste 
instantie ten minste 5 % van die gecombineerde begrotingen aan het specifieke mkb-
instrument toegekend. Over de looptijd van Horizon 2020 wordt gemiddeld ten minste 7 % 
van de totale begrotingen van de specifieke doelstelling "Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" en de prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" aan het specifieke 
mkb-instrument toegekend.  

(****) De proefacties van het Sneltraject voor innovatie (FTI) worden gefinancierd uit de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën" en uit de 
relevante specifieke doelstellingen van de prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen". Er 
worden voldoende projecten gestart om een volledige evaluatie van de FTI-proef mogelijk te 
maken." 

 


