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Proračun Proračun 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

okvirnega programa za obdobje 2021–2027 

znašajo 94 100 000 000 EUR po sedanjih 

cenah za posebni program iz člena 1(3)(a) 

in dodatno znesek za posebni program iz 

člena 1(3)(b) v skladu z Uredbo ...  o 

ustanovitvi Evropskega obrambnega 

sklada. 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

okvirnega programa za obdobje 2021–2027 

znašajo 120 000 000 000 EUR po cenah iz 

leta 2018 za posebni program iz 

člena 1(3)(a) in dodatno znesek za posebni 

program iz člena 1(3)(b) v skladu z 

Uredbo... o ustanovitvi Evropskega 

obrambnega sklada. 

2. Okvirna razdelitev zneska iz prve 

polovice odstavka 1 je: 

2. Okvirna razdelitev zneska iz prve 

polovice odstavka 1 je: 

(a) 25 800 000 000 EUR za steber I 

„Odprta znanost“ za obdobje 2021–2027, 

od tega: 

(a) 27,42 % za steber I „Odlična in 

odprta znanost“ za obdobje 2021–2027, od 

tega: 

(1) 16 600 000 000 EUR za Evropski 

raziskovalni svet; 

(1) 17,64 % za Evropski raziskovalni 

svet; 

(2) 6 800 000 000 EUR za ukrepe 

Marie Skłodowska-Curie; 

(2) 7,23 % za ukrepe Marie 

Skłodowska-Curie; 
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(3) 2 400 000 000 EUR za 

raziskovalno infrastrukturo; 

(3) 2,55 % za raziskovalno 

infrastrukturo; 

(b) 52 700 000 000 EUR za steber II 

„Globalni izzivi in industrijska 

konkurenčnost“ za obdobje 2021–2027, od 

tega: 

(b) 55,78 % za steber II „Globalni 

izzivi in evropska industrijska 

konkurenčnost“ za obdobje 2021–2027, od 

tega: 

(1) 7 700 000 000 EUR za sklop 

„Zdravje“; 

(1) 8,06 % za sklop „Zdravje“; 

(2) 2 800 000 000 EUR za sklop 

„Vključujoča in varna družba“; 

(2) 2,20 % za sklop „Vključujoča in 

ustvarjalna družba“; 

 (2a) 1,80 % za sklop „Varne družbe“; 

(3) 15 000 000 000 EUR za sklop 

„Digitalno in industrija“ 

(3) 15,64 % za sklop „Digitalno, 

industrija in vesolje“; 

(4) 15 000 000 000 EUR za sklop, 

„Energija in mobilnost“; 

(4) 15,84 % za sklop „Podnebje, 

energija in mobilnost“; 

(5) 10 000 000 000 EUR za sklop 

„Hrana in naravni viri“; 

(5) 10,60 % za sklop „Hrana, naravni 

viri in kmetijstvo“; 

(6) 2 200 000 000 EUR za nejedrske 

neposredne ukrepe Skupnega 

raziskovalnega središča (JRC); 

(6) 1,64 % za nejedrske neposredne 

ukrepe Skupnega raziskovalnega središča 

(JRC); 

(c) 13 500 000 000 EUR za steber III 

„Odprte inovacije“ za obdobje 2021–2027, 

od tega: 

(c) 12,41 % za steber III „Inovativna 

Evropa“ za obdobje 2021–2027, od tega: 

(1) 10 500 000 000 EUR za Evropski 

svet za inovacije, vključno z največ 

500 000 000 EUR za evropske inovacijske 

ekosisteme; 

(1) 8,41 %  za Evropski svet za 

inovacije (EIC), vključno z največ  0,53 % 

za evropske inovacijske ekosisteme; 

(2) 3 000 000 000 EUR za Evropski 

inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT); 

(2) 4 % za Evropski inštitut za 

inovacije in tehnologijo (EIT). 

(d) 2 100 000 000 EUR za del 

„Krepitev evropskega raziskovalnega 

prostora“ za obdobje 2021–2027, od tega: 

(d) 4,39 % za del „Krepitev evropskega 

raziskovalnega prostora“, ki ga sestavljata 

naslednji komponenti: 

(1) 1 700 000 000 EUR za „izmenjavo 

odličnosti“; 

(1) 4,00 % za razširjanje odličnosti in 

krepitev sodelovanja po vsej Uniji; 

(2) 400 000 000 EUR za „reformo in 

širitev evropskega sistema raziskav in 

inovacij“. 

(2) 0,39 % za „reformo in širitev 

evropskega sistema raziskav in inovacij“. 

3. Komisija lahko za odziv na 

nepredvidene razmere ali nove spremembe 

in potrebe v okviru letnega proračunskega 

postopka odstopi od zneskov iz odstavka 2 

3. Komisija lahko za odziv na 

nepredvidene razmere ali nove spremembe 

in potrebe v okviru letnega proračunskega 

postopka odstopi od zneskov iz odstavka 2 
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za največ 10 %. Tako odstopanje ni 

dovoljeno pri zneskih iz točke (b)(6) 

odstavka 2 tega člena in skupnem znesku 
za del „Krepitev evropskega 

raziskovalnega prostora“ iz odstavka 2 

tega člena. 

za največ 10 %, vključno z dodelitvijo 

prispevkov pridruženih držav. 

 3a. V sklopu doseganja splošnega cilja 

EU o vključevanju podnebnih ukrepov in 

porabi 30 % proračunskih sredstev EU za 

podporo podnebnim ciljem, se za ukrepe v 

okviru Programa, ki prispevajo k 

podnebnim ciljem, nameni vsaj 35 % 

sredstev Programa, kjer je to ustrezno. 

 3b. Vsaj 3 milijarde EUR se nameni za 

nepovratna sredstva za postopne inovacije 

v MSP v skladu z instrumentom iz člena 

43a te uredbe in iz Priloge I k Sklepu. 

 3c. 45 % proračunskih sredstev sklopa 

„Vključujoča in ustvarjalna družba“ se 

nameni podpori za raziskave na področju 

kulturnega in ustvarjalnega sektorju, 

vključno s kulturno dediščino Unije, kar 

vključuje 300 milijonov EUR, ki se 

namenijo za oblikovanje oblaka za 

evropsko kulturno dediščino, kot je 

določeno v Prilogi I k posebnemu 

programu, in sicer po oceni učinka, ki jo 

je treba predstaviti Evropskemu 

parlamentu. 

 3d. Vsaj ena milijarda EUR se nameni 

za kvantne raziskave v sklopu „Digitalno, 

industrija in vesolje“ v okviru stebra II. 

4. Znesek iz prve polovice stavka v 

odstavku 1 lahko krije tudi stroške za 

pripravo, spremljanje, nadzor, revizijo, 

ocenjevanje ter druge dejavnosti in izdatke, 

ki so potrebni za upravljanje in izvajanje 

programa, vključno z vsemi upravnimi 

stroški in ocenjevanjem doseganja ciljev. 

Poleg tega lahko krije tudi izdatke za 

študije, srečanja strokovnjakov, dejavnosti 

obveščanja in komuniciranja, če so 

povezane s cilji Programa, ter stroške, 

povezane z omrežji informacijske 

tehnologije, ki so namenjena predvsem 

obdelavi in izmenjavi informacij, vključno 

4. Znesek iz prve polovice stavka v 

odstavku 1 lahko krije tudi stroške za 

pripravo, spremljanje, nadzor, revizijo, 

ocenjevanje ter druge dejavnosti in izdatke, 

ki so potrebni za upravljanje in izvajanje 

programa, vključno z vsemi upravnimi 

stroški in ocenjevanjem doseganja ciljev. 

Ti stroški ne presegajo 5 % celotnega 

zneska Programa. Poleg tega lahko krije 

tudi izdatke za študije, srečanja 

strokovnjakov, dejavnosti obveščanja in 

komuniciranja, če so povezane s cilji 

Programa, ter stroške, povezane z omrežji 

informacijske tehnologije, ki so namenjena 
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z institucionalnimi orodji informacijske 

tehnologije ter drugo tehnično in upravno 

pomočjo, ki je potrebna v povezavi z 

upravljanjem Programa. 

predvsem obdelavi in izmenjavi informacij, 

vključno z institucionalnimi orodji 

informacijske tehnologije ter drugo 

tehnično in upravno pomočjo, ki je 

potrebna v povezavi z upravljanjem 

Programa. 

5. Da bi omogočili upravljanje 

ukrepov, ki ne bodo zaključeni do 31. 

decembra 2027, se lahko odhodki za kritje 

stroškov iz odstavka 4 po potrebi vnesejo v 

proračun po letu 2027. 

5. Da bi omogočili upravljanje 

ukrepov, ki ne bodo zaključeni do 31. 

decembra 2027, se lahko odhodki za kritje 

stroškov iz odstavka 4 po potrebi vnesejo v 

proračun po letu 2027. 

6. Proračunske obveznosti za ukrepe, 

ki trajajo več kakor eno proračunsko leto, 

se lahko razčlenijo v letne obroke več let. 

6. Proračunske obveznosti za ukrepe, 

ki trajajo več kakor eno proračunsko leto, 

se lahko razčlenijo v letne obroke več let. 

7. Brez poseganja v finančno uredbo 

so odhodki za ukrepe na podlagi projektov, 

vključenih v prvi program dela, upravičeni 

od 1. januarja 2021. 

7. Brez poseganja v finančno uredbo 

so odhodki za ukrepe na podlagi projektov, 

vključenih v prvi program dela, upravičeni 

od 1. januarja 2021. 

8. Viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega upravljanja, ki jih je 

mogoče prenesti v skladu s členom 21 

Uredbe (EU) XX […uredba o skupnih 

določbah], se lahko na njihovo zahtevo 

prenesejo na Program. Komisija te vire 

izvršuje neposredno v skladu s točko (a) 

člena 62(1) finančne uredbe ali posredno 

v skladu s točko (c) navedenega člena. Če 

je to mogoče, se ti viri uporabijo v korist 

zadevne države članice. 

črtano 

9. Program Obzorje Evropa je 

zasnovan tako, da ga je mogoče izvajati v 

sinergiji z drugimi Unijinimi programi 

financiranja. Neizčrpen seznam sinergij z 

drugimi Unijinimi programi financiranja 

je vključen v Prilogo IV. 

črtano 

Or. en 

 


