
Versterken van klimaatwetenschappen en oplossingen
voor een klimaatbestendige en klimaatneutrale
samenleving
Cross-sectorale oplossingen voor verlaging van CO2-
emissies
Ontwikkeling van kostenefficiënte en netto nul
broeikasgassen energiesystemen op basis van
hernieuwbare energie
Ontwikkeling van vraagzijde oplossingen voor
verlagen van CO2-emissies van het energiesysteem
Ontwikkeling van laag-CO2 en competitief transport
voor alle modaliteiten
Ontwikkeling van naadloze, slimme, veilige,
toegankelijke en inclusieve mobiliteitssystemen

Gezond blijven in een snel veranderende samenleving
Leven en werken in een gezondheidsbevorderende
omgeving
Ziektebestrijding en verlaging zorgkosten
Zeker stellen van een duurzame en hoogkwalitatieve
zorg in de EU
Het ontsluiten van nieuwe tools, technologie en
digitale oplossingen voor een gezonde samenleving
Handhaven van een duurzame en wereldwijd
competitieve gezondheidsgerelateerde industrie

European Research Council

voor grensverleggend onderzoek
vanuit de wetenschap zelf

Marie Sklodowska-Curie-acties

onderzoeksbeurzen met een focus
op internationale mobiliteit

Onderzoeksinfrastructuren

ter versterking van kwaliteit en
toegankelijkheid onderzoeksinfra

 Excellente wetenschap1. € 25,8 miljard budget

2. Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen € 52,7 miljard budget

Gezondheid

Civiele veiligheid voor de samenleving

Rampenbestendige maatschappijen
Bescherming en beveiliging
Cyberveiligheid

Klimaat, energie en mobiliteit

Innovatief Europa € 13,5 miljard budget

European Institute for Innovation and
Technology

Joint Research Council European Innovation Council

Voor zakelijk talent en nieuwe ideeën
in heel Europa

financiering voor JRC-onderzoek: de
EC-dienst voor kennis en wetenschap

ondersteuning voor innovatieve
starters en MKB bij baanbrekende
innovaties met een hoog technisch-
en marktrisico

€ 10 miljard budget

Cultuur, creativiteit en inclusieve samenlevingen

Democratie en bestuur
Behoud van cultureel erfgoed
Maatschappelijke en economische transformaties

Digitaal, industrie en ruimtevaart

Productietechnologie
Digitale sleuteltechnologieen
Geavanceerde materialen
Opkomende faciliterende technologieen
Kunstmatige intelligentie en robotica
Next Generation internet
Geavanceerde computing en Big Data
Wereldwijd competitieve ruimtevaartsector die de
Europese autonomie ondersteunt

Faciliterende technologieën

Versnellen van economische en maatschappelijke
transities

Circulaire economie
Laag-CO2 en schone (zero emission) industrie

Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke
hulpbronnen, landbouw en milieu

Milieu-observatie
Biodiversiteit en natuurlijk kapitaal
Land- en bosbouw en landelijk gebied
Zeeën, oceanen en binnenwateren
Voedselsystemen
Biogebaseerde innovatiesystemen
Circulaire systemen


