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Meer informatie?
Benieuwd naar de andere EU-programma’s? In het EU-dossier op onze website vindt u meer factsheets met 
subsidiekansen per EU-programma en de laatste ontwikkelingen rond het EU-budget voor 2021-2027. 

Thematische prioriteiten
Het programma heeft drie pijlers en enkele 
horizontale acties. De calls voor innovatie-
projecten vallen onder pijler 2 “Global 
Challenges and European Industrial Competi-
tiveness” (voorheen societal challenges) met 
de volgende thematische clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en inclusieve   
   samenleving
 • Veilige samenleving
 • Digitale ontwikkeling en industrie
 • Klimaat, energie en mobiliteit 
 • Voedsel, natuurlijke hulpbronnen,   
   landbouw en milieu

De clusters zijn sterk gerelateerd aan de 
Sustainable Development Goals (SDGs). 

Nieuw vanaf 2021
Naast de drie pijlers komen er ook vijf missies om impact 
van onderzoek op de samenleving te vergroten:
 1. Aanpassen aan klimaatverandering
 2. Kanker
 3. Gezonde oceanen, zeeën en kust- en binnenwateren
 4. Klimaatneutrale en slimme steden
 5. Bodem, gezondheid en voeding

De missies zijn gericht op oplossingen voor urgente 
maatschappelijke problemen. Hiervoor wordt ook een 
proces van burgerbetrokkenheid vormgegeven. Daar is 
begin 2021 meer over bekend. 

Projectidee?
• Horizon is voor grote onderzoeks- en innovatieprojecten die vernieuwend zijn op Europese schaal.
• Samenwerking in Europese omvangrijke consortia, waarin vaak de hele triplex helix is vertegenwoordigd.
• Denk bijvoorbeeld aan onderzoek / innovatie rond circulaire economie, smart cities, gedragsverandering.

Planning
• Een eerste aanzet per cluster is gereed, maar nog niet gepubliceerd. 
• Eind 2020 is waarschijnlijk meer bekend over de start van het programma en de eerste calls.
• Er loopt nog een ‘Green Deal Call’ met sluitingsdatum januari 2021


