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1984-2013
milyard Avro

Çərçivə Proqramlarının 
illik büdcəsi



4-cü Çərçivə Proqramı (1994-1998)

Büdcəsi: təqribən ECU 13 215 million 

5-ci Çərçivə Proqramı (1998 - 2002)

Büdcəsi: 14 960 Milyon Avro

4-cü ÇP ilə müqayisədə 4.61% artıq

6-ci Çərçivə Proqramı (2002 - 2006)

Büdcəsi : 17.5 milyard Avro



• Əməkdaşlıq 

• İdeyalar

• İnsanlar

• İmkanlar

4 əsas hissədən (proqramdan)  ibarətdir

Avroatom

7-ci Çərçivə Proqramı 
(2007 – 2013)

Avroatom

JRC –Birləşmiş Tədqiqatlar mərkəzi



53,2 milyard Avro

FP7– nin büdcəsi (milyon avro)



Büdcə: €32 milyard

“Əməkdaşlıq” proqram bloku

Səhiyyə

Qida məhsulları, kənd təsərrüfatı, biotexnologiyalar

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları

Nanoelmlər, nanotexnalogiyalar, materiallar və yeni istehsalat prosesləri

Energetika

Ətraf mühit 

Nəqliyyat 

Sosial, iqtisadi və humanitar elmlər

Kosmos

Təhlükəsizlik



AB komissiyası tədqiqat və innovasiya

sahəsində 2014-2020 illər üçün yeni 

strategiya işləyib hazırlamışdir



1. İş yerləri
20-64 yaşlı əhalinin 75% işlə təmin edilməsi 

2. Tədqiqat&İnkişaf / İnnovasiya
AB-də ÜDM 3%-nin Tədqiqat&İnkişaf / İnnovasiyaya yönəldilməsi

3. İqlim dəyişikliyi/ enerji
• Greenhouse (Yaşıl ev) 1990-cı ilə nisbətən qazların atmosferə 

atılmasının 20% (və ya əlverişli şəraitdə hətta 30%) azaldılması

• Enerjinin 20% bərpaolunan enerji mənbələrindən alınması

• Enerji effektivliyinin 20% artırılması

4. Təhsil
•Məktəb təhsilini yarımçıq qoyanların sayının 10%-dən aşağı salınması

•30-34 yaşlı əhalinin 40%-nin ali təhsil alması

5. Yoxsulluq / sosial təcrid
Yoxsul / cəmiyyətdən təcrid olunmuş və ya olunma riskli insanların sayının 

20 milyondan aşağı salınması

EUROPE 20205 məqsəd



Framework Programmes (FP) for Research 
and Technical Development

2014 -202

Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (CIP)

The European Institute of Innovation 

and Technology (EIT)

AB-nin təqiqat proqramlarında  iştirakı asanlaşdırmaq
məqsədi ilə əvvəllər 3 proqram vasitəsilə maliyyələşdirilən
fəaliyyət bir proqramda, Horizon 2020-də  cəmləşmişdir

HORIZON 2020



Yüksək 
Səviyyəli elm

Rəqabətə davamlı 
sənaye

İnkişaf etmiş 
cəmiyyət



Budcəsi

~ 80,0 milyard €

İstiqamətlər üzrə, milyon €

24598

17938

31748
Elmin inkişafına

Sənayedə innovasiyaların 
tətbiqinə

Enerji, nəqliyyat, iqlim, qida 
və s. üzrə tədqiqatlar



HORİZON 2020 yeni ideyaların  iqtisadi 
bazara  gətirilməsinə kömək edəcək



Yüksək 
səviyyəli 

elm

Rəqabətə
davamlı 
sənaye

İnkişaf 
etmiş 
cəmiyyət

Üç əsas 
məqsəd

Yüksək 
səviyyəli 

elm



Avropa Tədqiqat Şurası (ERC)
Ən yaxşı fərdi komandaların apardığı qabaqcıl tədqiqatlar

Gələcək və qabaqcıl texnologiyalar (FET)
Yeni innovasiya sahələrinin aşkar edilməsi üçün birgə tədqiqatlar 

• FET Flagships
• FET Open
• FET Proactive

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
Tədris və karyera inkişafı üçün imkanlar

Tədqiqat infrastrukturları (e-infrastruktur daxil olmaqla)
Dünya üzrə yüksək səviyyəli avadanlıqlardan istifadə imkanları

Yüksək Səviyyəli  elm



Dünyanın aparıcı alimlərinin 
tədqiqatlarının dəstəklənməsi



Təhsil və karyera imkanlarının
artması



Gələcəyin qabaqçıl texnologiyalarının 
inkişafı



Avropanin tədqiqat 
infrastrukturunun

inkişafı



Yüksək 
səviyyəli 

elm

Rəqabətə
davamlı 
sənaye

İnkişaf 
etmiş 
cəmiyyət

Üç əsas 
məqsəd

Rəqabətə
davamlı 
sənaye



Industrial Leadership

2014-2020-ci ilər üçün maliyyə dəstəyi

İnkişafa dəstək verən sənaye
texnologiyalarında liderlik (LEITs) (İKT, 
nanotexnologiyalar, materiallar, biotexnologiyalar, 
istehsal, kosmos)

Riskli maliyyə mənbələrindən istifadə
Özəl maliyyə və sahibkarlıq kapitalından istifadə

KOM-larda innovasiya
Hər növ KOM-larda müxtəlif innovasiya formalarının 
dəstəklənməsi

Rəqabətə davamlı sənaye



İş yerlərinin artması



İnnovasiyaların dəstəklənməsi, 
bazarda istehlakın artması



Tədqiqatlara özəl investisiyaların 
qoyulmasının stimullaşdırılması



İnnovativ KOM-ların 
iştirakının gücləndirilməsi



Yüksək 
səviyyəli 

elm

Rəqabətə
davamlı 
sənaye

İnkişaf 
etmiş 
cəmiyyət

Üç əsas 
məqsəd

İnkişaf 
etmiş 

cəmiyyət



Səhiyyə, demoqrafik dəyişiklik və rifah

Qida təhlükəsizliyi, dayanıqlı kənd və meşə təsərrüfatı, 
dəniz, su hövzələri, daxili su hövzələri və 
bioiqtisadiyyat

Təhlükəsiz, təmiz və effektiv enerji

Ağıllı, yaşıl və inteqrasiya olunmuş nəqliyyat

İqlimlə əlaqədar fəaliyyət, ətraf mühit, ehtiyyatların
effektiv istifadəsi, xammal

İnnovativ, yeniliklərlə maraqlanan və onlardan aktiv 
istifadə edən cəmiyyət

Təhlükəsiz cəmiyyət

Societal Challenges



Sağlam həyat
və ömrün uzadılması



Etibarlı, təmiz və səmərəli enerji 



Planetimizin qorunması üçün 
resurslardan səmərəli istifadə  



İnnovasiyaların tətbiqi və 
təhlükəsiz cəmiyyət



Təhlükəsiz, zərərsiz qida 



Ağıllı, yaşıl nəqliyyat



• Bütün iştirakçılar üçün vahid 
iştirak qaydaları

• Sadə maliyyə qaydaları

• İştirakçılar üçün müraciətin 
asanlaşdırılması



• Vahid qiymətləndirmə
kriteriyaları

• Asan idarəetmə

• Sadə qaydalar

• Azsaylı və dəqiq məqsədli 
audit 







AB səviyyəli problemlırin həlli

• Avropa Birliyi (28 ölkə)

• Avropa Birliyinə namizəd ölkələr

• Avropa Birliyinə daxil olmayan, lakin AB 
Komissiyasını dəstəkləyən  ölkələr (Norveç, İsveçrə)

• AB Komissiyası ilə elmi-texnoloji əməkdaşlıq 
haqqında müvafiq saziş imzalamış ölkələr, o 
cümlədən Azərbaycan, MDB, Asiya və Afrika  
ölkələri. Amerika və Yaponiya 

İştirak edən ölkələr



AB səviyyəli problemlırin həlli

Əsas iştirakçılar

• Ali təhsil müəssisələri 

• Tədqiqat mərkəzləri 

• Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları

• Sənaye müəssisələri, hakimiyyət orqanları 

KİMLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏR



HORIZON 2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

Participant Portal              

ec.europa.eu/research/participants/portal

Əsas məlumat:

Funding and Tenders Portal

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal


http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 









Funding and Tenders Portal



Online təlimat



Online təlimat



Types of projects:

Əməkdaşlıq layihələri (Collaborative Project, CP)
Büdcəsi:  €10M - €20M
Müddəti: 2 - 4 il
Konsorsium: təxminən 12-15 iştirakçı, bunlardan azı 3
iştirakçı müxtəlif AB və ya AB-yə assosiativ ölkələrindən 
olmalıdır

Tədqiqat və İnnovasiya layihələri (Research & 

Innovation Action, RIA)
Büdcəsi : € 3M - € 8M
Konsorsium: 6-12 iştirakçı, bunlardan azı 3
iştirakçı müxtəlif AB və ya AB-yə assosiativ 
ölkələrindən olmalıdır
100% maliyyələşmə

Layihə tipləri



Əlaqələndirmə və dəstək layihələri (Coordination and Support 

Action,CSA)
Büdcəsi:  € 0,5M - € 3M
Müddəti: 1 - 3 il
Consorsium: 8-12 iştirakçı , bunlardan azı 3 iştirakçı AB 
ölkələrindən olmalıdır
100% maliyyələşmə

Types of projects:

İnnovasiya layihələri (Innovation Action, IA)
Büdcəsi : € 2M - € 3M
Büdcəsi : 1 – 3 il
70% maliyyələşmə
İqtisadi bazara və KOM-lara yaxın layihələr

Layihə tipləri



• Hər istiqamət üzrə 2 illik Iş Proqramları (Work 

Programme)

• Müsabiqələrin sayı

• Müsabiqələrin mövzuları

• Müsabiqələrin büdcələri



Layihə ideyası 

◼ İdeya 

- aktual olmalı və AB-nin maraqlarına cavab 
verməli

- innovativ

- real olmalıdır

◼ Çərçivə Proqramının

- İş Proqramı və mövzularına

- Strateji məqsədlərinə

- Maliyyə sxeminə uyğun olmalıdır



2014 – mart 2017

• 28 təşkilat tərəfindən 43 layihə təklifi təqdim edilmişdir
• 5 təklif qəbul edilmiş, bunlardan 3-ü AB-nin maliyyə 
dəstəyini almışdır

• Müvəffəqiyyət dərəcəsi (Success rate) 11%

Gürcüstan 148 layihə təqdim edilib, 16 qəbul edilib
• Müvəffəqiyyət dərəcəsi (Success rate) 11%



9 FP



9 FP



Adoption timeline
•2 May 2018

•The Commission adopts its proposal for 

the next EU long-term budget (MFF)

•7 June 2018

•The Commission adopts its proposal for 

Horizon Europe

•2019-2020

•The Council and European Parliament 

negotiate and subsequently adopt the 

programme

•1 January 2021

•Horizon Europe is launched



www.rita.az

Regional Innovasiya Texnologiyaları

Akademiyası

2010-2017-ci illərdə İKT üzrə FP7 və HORİZON2020

proqramının Azərbaycanda təmsilçisi olmuşdur.

2018-ci ildən R.İ.T.A. Hüquqi və Maliyyə aspektləri üzrə 

HORİZON 2020 proqramının Azərbaycan üzrə Milli 

təmsilçisidir (Legal and Finansing NCP) 

www.rita.az



HORIZON 2020

Diqqətinizə görə 

təşəkkür edirik!

Tofig Babayev

tbabayev@bk.ru

Mob. +99450 2125913

www.rita.az

mailto:tbabayev@bk.ru

