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Create value with public funding
Horizonte 2020 - Publicação do
calendário oficial para os anos
de 2014 e 2015
A Comissão Europeia publicou o calendário
oficial para os concursos do Horizonte 2020 a
decorrer nos anos de 2014 e 2015,
correspondendo a um envelope financeiro que
ultrapassa os EUR 15 mil milhões.
Com efeito, uma parte significativa dos
concursos previstos para o ano de 2014 tem
como data de abertura o dia 11 de Dezembro
de 2013, ao longo dos três pilares
fundamentais do Horizonte 2020,
nomeadamente Excelência Científica,
Liderança Industrial e Desafios Societais.
O Horizonte 2020 pode financiar, a fundo
perdido, até 100% dos custos elegíveis dos
projectos.
Para maior detalhe sobre a informação
publicada pela Comissão Europeia, consulte o
sítio oficial do Horizonte 2020.
Para mais informação, consulte a nossa
brochura de R&D and Government Incentives.
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