
Aan de slag
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, zoals een subsidiescan of ondersteuning bij uw projectaanvraag 
of uitvoering. Op onze website vindt u een totaaloverzicht van alle EU programma’s en de laatste informatie.

Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Rutger van Raalten
via  030-2318945 / rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl 

Uitgelichte thema’s
Elk cluster beslaat een breed thematisch spectrum, onderverdeeld in verschillende destinations. Deze omvatten 
bijvoorbeeld de thema’s:
• Cultureel erfgoed en de culturele en creatieve industrie (Cluster 2)
• Efficiënt, duurzaam en inclusief energieverbruik (Cluster 5)
• Biodiversiteit en ecosysteemdiensten (Cluster 6)
• Circulaire economie en bioeconomie (Cluster 6)
• Land, oceaan en water voor klimaatactie (Cluster 6)

Daarnaast wordt er ook gewerkt met 5 missies, waaronder de missies ‘Climate-neutral and smart cities’ en 
‘Adaptation to climate change including societal transformation’. 

Wat zijn de criteria
• Het Horizon Europe programma is geschikt voor onderzoeks- en innovatieprojecten die vernieuwing op 

Europese schaal introduceren
• Per projectoproep is aangegeven welke resultaten en impact de projecten dienen te behalen 
• Samenwerking vindt plaats in (meestal) omvangrijke Europese consortia met de voorlopers in de sector
• Het subsidiepercentage voor onderzoeksprojecten (RIA) ligt op 100%, voor innovatieprojecten (IA) is dit 70%-

100%
• Het programma kent een hoge mate van competitie en vraagt om excellente projectvoorstellen

Pijler ‘Global Challenges and European Industrial  
Competitiveness’
Projectoproepen zijn onderverdeeld in 6 thematische clusters:
1. Health
2. Culture, Creativity and Inclusive Society
3. Civil Security for Society
4. Digital, Industry and Space
5. Climate, Energy and Mobility
6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Per cluster worden werkprogramma’s gepubliceerd. De projectoproepen zijn 
ook te vinden in het Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie. 

HORIZON EUROPE
Hét programma voor onderzoek en innovatie
op Europese schaal. 

In deze factsheet informeren wij u graag over het programma,
de projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.


