
Све доступнији фондови ЕУ
Лане смо из најјачег Фонда ЕУ за истраживања и иновације „Хоризонт 2020."
повукли 5,5, а с новцем из ранијих програма 80 милиона евра

Србија је у 2014. из пајјачег Фопда.
Европске уније за истраживања и
иновације Хоризонт 2020, повукла
5,5 милиона евра. До краја овог про-
грама, у Министарству просвете, на-

уке и техполошког развоја очекују далеко зпа-
чајнија средства. „Ако се тој суми придодају
добијена средства из два нретходна ирограма,,
ФП 6 и ФП 7, када је у српске научноистражи-
вачке организације, фирме и институције ут-
ло око 80 милиона евра, можемо да будемо за1
доволлш успесима паше:
памети и креативпостт
у најконкурентнијој тр-
пи за финансирање нај-
бољих пројеката нов-
цем европских фондо-
ва", истиче помоћпик
министра просвете, па-
уке и техполошког раз-
воја за европске инте-
грације и међународну
сарадњу проф. др Вик-
тор Недовић. Европска
комисија је током билатералпог скрипинга за.
поглављенауке (поглавље 25) одржаногу Бри-
селу првогдецембра2014.оненила даје Срби-
ја веома добро стартовала у Хоризонту 2020.
И поредовихдобрихоценанатеуепетиностиу
прибављању средстава европских фопдова, по-
готово опих који се тичу науке и истраживања,,

шира јавност и стручњаци сматрају да смо до
сада могли и боље да прођемо да су ипформа-
ције о приступању тим фопдовима биле трап-
спарентпије и да су заинтересовани и умешпи
Срби имали више помоћи у едукацији - како
и куда с неком добром пословно-истраживач-
ком идејом.

Ариел Милотневић, пројектни менаџер, ми-
сли да би Србија само из „Хоризонта 2020." мо-
гла кроз сопствене програме годишње да по-
вуче и стотину милиона евра, па и више. То се

поготово односи па сле-
дећи период, када ће се-
дам година бити акту-
елап и отворен до сада
највећи фонд „Хоризонт
2020." с буџетом од око
78 милијарди евра.

- Србија се првог јула
2014. и формално при-
кључила овом фонду,
када је министар про-
свете, пауке и техполо-
шког развоја др Срђап

Вербић потписао у Бриселу споразум о при-
друживању овом оквирном програму ЕУ за ис-
траживање и иновациј е. Ово министарство над-
лежноје за „Хоризонт 2020." да пружа подртику
за све програмске блокове и теме кроз мрежу
националних контакт особа, како би оснажи-
ло позицију свим потенцијалним учесници-

ма приликом конкурисања, нагласио је др Не-
довић. Он додаје како је мрежа националних
контакт особа која је успостављена у Оквир-
ном програму шест (ФПС) када је Србија има-
ла статус такозване, треће земље, проширепа,
унаиређена и подигнута на виши професионал-
ни ниво у Оквирном програму седам (ФП7).
Тада смо први пут добили статус придружене
земље (куриозитет или не, област науке је пр-
ва област уопште у којој је Србија добила ста-
тус придружепе земље ЕУ). Охрабрује то да су
се у првом пресеку нашег учешћа у „Хоризонту
2020.", осим научно-истраживачких организа-
ција, својим пројектима истакла мала и средња
предузећа, па су она веома заступљена у групи
ипституција које се фипаисирају из тих извора.
Први пут у историји српске науке, крајем 2014.
годипе Европски истраживачки савет (Еиго-
реап Кехеагсћ СоипсП, ЕКС који је део 'Хори-
зонта 2020.') уврстио је један научни пројекат
из наше земље међу најизврсније истраживач-
ке подухвате у Европи. Паша научница Софи-
ја Стефановић и њеп тим из Лабораторије за
биоархеологију, при Одељењу за археологију
Филозофског факултетау Београду освојили су
грантод 1,7 милионаевразафинансирање про-
јекта В1ТНН који испитује ево.туцију плодности
на Балкану у периоду неолита.

Фипансијска подршка у оквиру „Хоризон-
та 2020." стигла је и за многобројпе пројекте у
областима као што су Марија Склодовска Ки-
ри, европске истраживачке инфраструктуре,
иновације у малим и средњим предузећима,
безбедност хране, одржива пољопривреда и
шумарство, здравство, демографске промепе
и квалитет живота, сигурна, чиста и ефикасна
енергија, „паметан", еколошки и интегрисани
транспорт, лидерство у индустријској техно-
логији, безбедна друтптва, инклузивна, инова-
тивиа и рефлективиа друштва, климатске ак-
ције. БранкаЈакшић

У Седмом програму
63 милиона евра
Истраживачи Србије суу ФП7 остварили врло
добре резултате. Потписана су 232 уговора о
пројектном финансирању и освојено је око 63
милиона евра. Професор Недовић наглашава
да је ова сума Србију сврстала у групу успе-
шних држава којима је пошло за руком да
поврате више новца од износа које су уложиле
у заједнички буџет програма. У нашем случају
тај позитивни биланс је и те како значајан, јер
смо успели да удвостручимо уложено.

Предњачи Институт за физику
Посебан успех имале су наше институције у позивима намењеним ојачавању истраживачких
капацитета у центрима изврсности у земљама западног Балкана. Тако у два одвојена позива
овог типа у ФП6, од укупно 30 додељених пројеката, чак 16 су освојиле научно-истраживачке
организације из Србије, па је у ове институције ушло укупно око 4,5 милиона евра намењених
за осавремењавање њиховог рада, кадровско ојачавање и повезивање са научним центрима у
Европи. У овоме је предњачио Институт за физикуу Београду, који је освојена средства искори-
стио за набавку опреме, запошљавање талентованих постдипломаца, уређење простора, опре-
мање библиотеке...


