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PROGRAMOS „EUROPOS HORIZONTAS“  
TIKSLAS

• stiprinti ES mokslo ir technologijų bazes ir Europos mokslinių tyrimų erdvę 
(EMTE);

• didinti Europos inovacinius pajėgumus, konkurencingumą ir galimybes kurti 
darbo vietas; 

• įgyvendinti piliečių prioritetus ir išsaugoti mūsų socialinius ir ekonominius 
modelius ir vertybes.

Programai „Europos horizontas“ Komisija siūlo skirti 100 mlrd. EUR

Programos „Europos horizontas“ interneto svetainė http://ec.europa.eu/horizon-
europe

EUROPOS HORIZONTAS – plataus užmojo bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa (2021–2027 m.), tęsianti programą „Horizontas 2020” ir siekianti:



PROGRAMOS „EUROPOS HORIZONTAS“   

STRUKTŪRA



KAS YRA NCP ?

NCP – tai nacionaliniai kontaktiniai atstovai (angl. National Contact Points) Europos
Sąjungos ir asocijuotose valstybėse, savo šalių tyrėjams bei verslo ir viešojo
sektoriaus organizacijoms teikiantys kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą dalyvauti
programoje „Europos horizontas“.

Mūsų veiklos tikslas – teikti pareiškėjams ir mokslo vadybininkams naujausią
aktualią informaciją bei visapusiškas konsultacijas įvairiais programos taisyklių
taikymo ir dalyvavimo joje klausimais.



NCP PASLAUGOS



NCP KONTAKTAI



LMT NCP TEMINĖS SRITYS



TEISINĖS IR FINANSINĖS TENDENCIJOS 
PROGRAMOJE „EUROPOS HORIZONTAS“

Veronika Norušė

tel. 8 608 90667
e. p. veronika.noruse@lmt.lt
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„EUROPOS HORIZONTAS“ NAUJOVĖS

Harmonizacija ir
standartizacija

Bendrosios pavyzdinės dotacijos sutarties
(Corporate MGA) principai

• susitarimų modelių, jų struktūros, terminologijos 

harmonizavimas visose ES finansuojamose programose

• programos taisyklių supaprastinimas

• vartotojui draugiška struktūra

• specifinių nuostatų integravimas sutarties priede

Nuosekli 
interpretacija

Specifinių nuostatų 
integracija



„EUROPOS HORIZONTAS“ NAUJOVĖS

Naujos faktinių personalo išlaidų (actual personal costs)
apskaičiavimo metodologijos nustatymas



„EUROPOS HORIZONTAS“ NAUJOVĖS

• Personalo išlaidos: toliau paprastinamos project-based remuneration

apskaičiavimo taisyklės, nebelieka additional remuneration koncepcijos;

• vidaus sąskaitų faktūrų išrašymas: galimybė įtraukti faktines netiesiogines 

išlaidas skaičiuojant vieneto kainą, jei tai įprasta įstaigos apskaitos praktika;

• atlygintinai suteikti nepiniginiai įnašai (in-kind contributions against

payment): nebelieka atskiro straipsnio, tačiau išlieka tinkamomis išlaidomis;

• ir kita...

*Pateikiama informacija remiasi naujausiais programos svarstymo kompetentingose ES institucijose duomenimis ir gali keistis



EUROPOS MOKSLO TARYBA (ERC)

Aurelija Povilaikė
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EUROPOS MOKSLO TARYBA (ERC)

Europos mokslo taryba (angl. European Research Council, ERC) teikia ilgalaikį
finansavimą tyrėjams ir jų grupėms, vykdyti aukščiausios kokybės
priešakinius (angl. frontier research) visų mokslo sričių tyrimus pagal penkias
ERC finansavimo schemas. „Priešakiniai moksliniai tyrimai“ yra nauji,
pažangūs ir perspektyvūs, siekiantys proveržio, todėl dažnai rizikingi
moksliniai tyrimai visų mokslų srityse, o ypač tarpdisciplininėse ar
besiformuojančiose mokslų ir technologijų srityse, kuriose ribos tarp
fundamentinių ir taikomųjų mokslų dažnai išnyksta.





SVEIKATA 
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Strateginis tikslas - puoselėti ir apsaugoti sveikatą ir gerovę, vykdyti ligų
prevenciją ir sumažinti ligų ir neįgalumo naštą, remti pokyčius sveikatos
apsaugos sitemoje, inovatyvumą, darnų vystymąsi bei konkurencingą
Europos sveikatos pramonę.

Tematika:

• Sveikata sparčiai kintančioje visuomenėje: nutukimo, psichinės sveikatos
prevencija, sveikatos raštingumas, personalizuota prevencija

• Gyvenimas ir darbas sveikatai palankioje aplinkoje: elektromagnetiniai laukai,
patalpų oro kokybė, klimato kaitos poveikis sveikatai, cheminių medžiagų
keliama rizika

• Kova su ligomis ir ligų naštos mažinimas: lyginamieji sveikatos priežiūros
intervencijų veiksmingumo tyrimai, su skurdu susijusios ligos po
COVID-19, dirbtinis intelektas gydymui ir priežiūrai, personalizuota medicina

SVEIKATA



• Prieigos prie novatoriškų, tvarių ir kokybiškų sveikatos priežiūros ir jų
paslaugų užtikrinimo: priežiūros kokybė ir pacientų sauga, duomenų valdymo
priemonės skirtos geresniam sveikatos ir priežiūros paslaugų teikimui

• Naujos priemonės, technologijų ir skaitmeninių sprendimų potencialas visuomenei:
išmanieji medicinos prietaisai ir chirurginis implantavimas, naujos kartos pažangiosios
terapijos priemonės paplitusioms ir sunkias pasekmes sukeliančioms ligoms gydyti,
novatoriškas duomenų apie sveikatą naudojimas

• Novatoriška, tvari ir pasauliniu mastu konkurencinga sveikatos pramonė (MVĮ, verslas).

MISIJA: NUGALĖKIME VĖŽĮ

Misijos veiksmai yra indėlis į Europos kovos su vėžiu planą siekiant remiant ES
valstybių narių vėžio kontrolės ir priežiūros veiksmus.

• 1 veiksmas: remti klinikinius tyrimus, pasitelkiant integruotus, novatoriškus projektus,
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama personalizuotai medicinai.

• 2 veiksmas: remti mokslinius tyrimus, kurti specializuotas darbo vietas ir
studijų programas, informacinius duomenų mainų tinklus apie vėžį.

• 3 veiksmas: skatinti kurti ir plėtoti startuolius, MVĮ, įstaigas, MTTP, kurių veiklos
sritis siejasi su onkologija bei moksliniais tyrimais.

SVEIKATA

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-%C2%A0%C2%A0europe/cancer_en


KULTŪRA, KŪRYBIŠKUMAS IR 
ĮTRAUKI VISUOMENĖ
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KULTŪRA, KŪRYBIŠKUMAS IR ĮTRAUKI 

VISUOMENĖ

Veiksmų grupė „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ skirta novatoriškiems
moksliniams tyrimams aktualiausiose demokratinio valdymo stiprinimo, kultūros
paveldo išsaugojimo bei kūrybinių industrijų skatinimo, socialinių ir ekonominių
pokyčių valdymo srityse.

• Socialinė ir ekonominė 
transformacija (nelygybės 
mažinimas, kova su socialine 
atskirtimi ir lyčių diskriminacija, 
migracijos valdymas ir migrantų 
bei imigrantų gyventojų 
integracija).

Tematika
• Demokratija ir valdymas 

(demokratinio valdymo 
modernizavimas, naujovės, 
plečiančios politinį dalyvavimą, 
socialinį dialogą, piliečių dalyvavimą 
ir lyčių lygybę)

• Europos kultūros paveldas, kultūros ir 
kūrybinės industrijos (kultūros 
paveldo išsaugojimas 
ir atkūrimas, kultūros ir kūrybinių 
industrijų politika, prisidedanti prie 
darnaus augimo ir darbo 
vietų kūrimo)



EUROPOS KULTŪROS PAVELDAS, KULTŪROS IR 

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS
Bendri Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmai, skirti apsaugoti, išsaugoti, 
atkurti ir taisyti svarbų kultūros paveldą, skatinti jo naudojimą kaip vieną iš 
svarbiausių Europos išteklių, skatinti tradicinį ir šiuolaikinį meną bei didinti 
informuotumą.

• Kultūros paveldo srities moksliniai 
tyrimai ir inovacijų veikla, skatinanti 
europietišką gyvenimo būdą,  
„Žaliojo susitarimo“ tikslų siekimą ir 
žmonėms naudingos ekonomikos 
vystymą.

• Naujų ar esamų pažangiausių 
konservavimo ir restauravimo 
technologijų ir metodų taikymas, 
siekiant ekologiškai atkurti ir 
išsaugoti paminklus ir dirbinius bei 
apsaugoti kultūros paveldą nuo 
gamtos pavojų ir antropogeninių 
grėsmių.

• Moksliniai tyrimai ir inovacijos,
skatinantys kultūros ir kūrybinių 
industrijų konkurencingumą ir 
parodantys jų, kaip inovacijų,
vaidmenį ekonomikoje.



MAISTAS, BIOEKONOMIKA, 
GAMTINIAI IŠTEKLIAI, ŽEMĖS ŪKIS IR 
APLINKA
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MAISTAS, BIOEKONOMIKA, 

GAMTINIAI IŠTEKLIAI, ŽEMĖS ŪKIS IR APLINKA

Tikslas – mokslu pagrįstų žinių, inovatyvių sprendimų ir
tarpusavyje susijusių veiklų pagalba apsaugoti, atkurti, tvariai
valdyti ir naudoti gamtinius išteklius, kad būtų užtikrintas
reikiamas maisto kiekis, saugi mityba, biologinės įvairovės
išsaugojimas, perėjimas prie konkurencingos žiedinės
ekonomikos.

https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-
europe_en

https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe_en


MAISTAS, BIOEKONOMIKA,

GAMTINIAI IŠTEKLIAI, ŽEMĖS ŪKIS IR APLINKA

Mokslinių tyrimų ir inovacijų sritys:

 Aplinkos stebėjimas (angl. Environmental observation)

 Biologinė įvairovė ir gamtiniai ištekliai (angl. Biodiversity and 
natural resourses)

 Žemės ūkis, miškininkystė ir kaimo vietovės (angl. Agriculture, 
forestry and rural areas)

 Jūros, vandenynai ir vidaus vandenys (angl. Seas, oceans and 
inland water)

 Maisto sistemos (angl. Food systems)

 Biotechnologijų inovacijų sistemos ES bioekonomikoje (angl. Bio-
based innovation systems in the EU Bioeconomy)

 Žiedinės sistemos (angl. Circular systems)



PAŽANGOS SKLAIDA IR EUROPOS 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ERDVĖS PLĖTRA 
(WIDENING + ERA)
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TIKSLAI

1. Geresnės galimybės naudotis mokslo ir inovacijų kompetencijomis ES (angl. 
Improved access to excellence)
• Teaming , Twinning, Excellence Hubs, EEI, R&I Support for Balkans

2. Talentų pritraukimas ir mobilizavimas (angl. Attracting and mobilising
talents)
• ERA Chairs, BBC (naujiena – Inclusive Fellowships)

3. Europos mokslo ir inovacijų reformos ir plėtra (angl. Reforming and
enchancing the EU research and innovation system)

1. Investicijų ir reformų prioritetizavimas (angl. Prioritising investments and 
reforms)

2. Pagerinti galimybes naudotis mokslo kompetencijomis (angl. Improving 
access to excellence)

3. Mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų diegimas ekonomikoje 
(angl. Translating R&I results into the economy)

4. Mokslinių tyrimų erdvės plėtros gilinimas (angl. Deepening ERA)



„EUROPOS HORIZONTE“ SVARBU:

• Sinergijos - mokslinių tyrimų rezultatų ir novatoriškų sprendimų, sukurtų pagal 
programą „Europos horizontas“, pritaikymas ir panaudojimas kitose ES 
programose

• Atviras mokslas - mokslinių tyrimų rezultatai, gauti atliekant tyrimus, 
finansuotus programos „Horizontas 2020“, o vėliau – „Europos horizontas“ 
lėšomis, turės būti skelbiami atvirosios prieigos platformoje „Open Research
Europe“

• Piliečių įtraukimas, socialinės naujovės, lyčių lygybė pagrindiniai svarbūs 
aspektai „Europos horizonte“, kurie turi būti integruoti į visas grupes, įskaitant 
visas misijas ir partnerystes.

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


LMT „EUROPOS HORIZONTO“ TINKLALAPIS 



AČIŪ UŽ JŪSŲ DĖMESĮ. 


