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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 



РП „Хоризонт 2020“ 
Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) 

Общ бюджет: 79 млрд. евро (текущи цени) 

Един от начините за преодоляване на последствията от финансовата и 
икономическата криза от 2008 г. чрез стимулиране на икономически растеж и 
създаване на работни места 

Основният начин за осъществяване и развитие на Европейското 
научноизследователско пространство 

Общата цел е да допринесе за изграждане на общество и икономика, основани на 
знанието и иновациите в Съюза 



РП „Хоризонт 2020“ 
Три приоритета: 
Високи постижения в научната област 

Водещи позиции в промишлеността 

Обществени предизвикателства 

Разпространяване на високите постижения и разширяване на участието 

Наука със и за обществото 

Европейския институт за иновации и технологии (EIT) 

Съвместния изследователски център 



Високи постижения в научната 
област 
Европейския научноизследователски съвет (ERC) 

Действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“ 

Бъдещи и нововъзникващи технологии 

Научноизследователска инфраструктура 



Водещи позиции в 
промишлеността 
Водещи позиции при базовите и промишлените технологии  

Достъп до рисково финансиране 

Иновации в МСП 



Обществени 
предизвикателства 
здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 

продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, 
мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика 

сигурна, чиста и ефективна енергия 

интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт 

действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и 
суровините 

Европа в един променящ се свят — приобщаващи, новаторски и мислещи общества 

Сигурни общества — защита на свободата и сигурността на Европа и нейните 
граждани 



България в „Хоризонт 2020“ 

Applications: 5 819 

Eligible Proposals: 4 601 

EU Contribution: 
132.7 M € 

Signed Grants: 
533 

Participation: 
808 

Success rate: 
10,89% 



Възможности за финансиране 

Funding & tender opportunities: http://bit.ly/H2020PP 

Национални контактни лица: http://bit.ly/H2020NCP 

Национален портал: http://horizon2020.mon.bg* 

  

http://bit.ly/H2020PP
http://bit.ly/H2020NCP
http://horizon2020.mon.bg/


Кой може да кандидатства? 
За стандартни проекти – обединения от поне три юридически лица от различни 
държави членки на ЕС (или асоциирани страни) 

За други проекти – по ERC, Training and Mobility, etc. – едно юридическо лице 

Конкретните условия са записани в съответната работна програма и са налични на 
интернет страницата на рамковата програма 



Как се кандидатства по Х2020? 
 

Намерете подходяща покана за представяне на предложения 

Намерете партньори по проекта или кандидатствайте като индивид 

Създайте акаунт в портала на ЕС 

Регистрирайте организацията си на портала „Хоризонт 2020“ 

Подайте своето проектно предложение на Европейската комисия 

  

  



Портал за участие 





Funding & Tenders Portal 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2014 - 2020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Видове дейности 
Научни и иновативни действия (Research and Innovation Actions) 

Иновативни дейности (Innovation Actions) 

Действия за координиране и подкрепа (Coordination and Support Actions) 

 



Основни критерии 
Върхови постижения (Excellence) 

Въздействие (Impact) 

Качество и ефикасност на изпълнението (Quality and efficiency of the implementation) 



H2020 Green Deal Call 
ЗАЩО? 
Конкурсът отговаря на необходимите амбиции на Комисията за взимането на спешни мерки по 

отношение на климата и подкрепа защитата на уникалните екосистеми и биоразнообразието на Европа 

и цели да гарантира устойчивото, съгласувано, приобщаващо и справедливо възстановяване от COVID-

19 за всички държави членки.  

 

НА КАКВА СТОЙНОСТ? 
Общият бюджет на различните покани за представяне на проектни предложения по H2020 Green Deal 

Call са на обща стойност 1 млрд. евро.  

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
26 януари 2021 г. 

 

СТАРТ НА ПРОЕКТИТЕ: 
Очаква се проектите да стартират през есента на 2021 г. 



Структура 
А: Осем тематични области: 

1. Повишаване на амбициите по отношение на климата: междусекторни предизвикателства; 

2. Чиста, достъпна и сигурна енергия; 

3. Индустрия за чиста и кръгова икономика; 

4. Енергийно и ресурсно ефективни сгради; 

5. Устойчива и интелигентна мобилност; 

6. Oт стопанството до трапезата; 

7. Екосистеми и биоразнообразие; 

8. Нулево замърсяване, околна среда без токсини. 

 

Б: Три хоризонтални области (предлагат по-дългосрочна перспектива за постигане на трансформациите, 

заложени в Европейския зелен пакт): 

9. Укрепване на знанието в подкрепа на Европейския зелен пакт; 

10. Овластяване на гражданите за преминаване към климатично неутрална, устойчива Европа; 

11. Международно сътрудничество. 



„Хоризонт Европа“ (2021-2027) 
Общ бюджет: над 85 млрд. евро (в текущи цени) 

Основни цели: 
Целите за устойчиво развитие 

Климат (35% от бюджета ще бъдат за дейности, имащи пряк/непряк принос към 
климатичните цели) 

Конкурентоспособност и растеж 

Технологичен суверенитет 



Структура 

Насърчаване всички форми на иновации 

и подпомагане внедряването на пазара  

Укрепване на въздействието на научни 

изследвания и иновации в подкрепа на 

политиките на ЕС  

Подпомагане създаването и 

разпространението на висококачествено 

знание 

Част „Разширяване и укрепване на европейското научноизследователско 

пространство“  

Реформиране и засилване на Европейската система 

за научни изследвания и иновации 

Разширяване на участието и разпространение на 

високи постижения 

Стълб 1 
Високи постижения в 

научната област 

Европейски научноизследователски 

съвет (ERC) 

действия „Мария Склодовска-Кюри“ 

Научноизследователски инфраструктури 

Стълб 3 
Иновативна Европа 

Европейски съвет по иновациите 

Европейски екосистеми за 

иновации 

Стълб 2 
Глобални предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

европейската промишленост 

• Здравеопазване 

• Култура, творчество и приобщаващо общество 

• Гражданска сигурност за обществото 

• Цифрова сфера, промишленост и космическо 

пространство 

• Климат, енергия и мобилност 

• Храни, биоикономика, природни ресурси, селско 

стопанство и околна среда 

• Преки действия на Съвместния 

изследователски център (JRC) извън ядрената 

област 
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Европейски институт за 

иновации и технологии 



Европейски съвет по иновациите 

Съсредоточава се основно върху водещите до пробив и революционни иновации, като 

насочва вниманието си по-специално към иновациите, създаващи пазари, и 

същевременно подкрепя всички видове иновации, включително поетапните 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изследвач: 

грантове 

(от ниско TRL до предпазарен стадий) 

Ускорител:  

грантове и смесено финансиране  

(от предпазарей стадий до пазара и  

бързо разрастване) 

единно звено за 

контакт  

Два взаимно допълващи се инструмента – от идеята до пазара 

Отворен към всички видове новатори — от частни лица до университети, 

научноизследователски организации и предприятия (МСП, вкл. стартиращи 

предприятия) и от отделни бенефициери до мултидисциплинарни консорциуми 

 

Най-малко 70% от бюджета на ЕСИ е предназначен за МСП, включително стартиращи 

предприятия 



Мисии 

  

Мисии 
За по-добра връзка между науката и нуждите 

на обществото, висока видимост и 

въздействие на резултатите 

Определени са 5 области на мисии, които се доразвиха в предложения за конкретни мисии: 

 

1. Завладяването на рака: мисия възможна 

2. Климатично устойчива Европа: подготвяне на Европа за климатични предизвикателства и 

ускоряване на трансформацията 

3. Морска звезда: възстановяване на нашите океани и води 

4. 100 климатично-неутрални градове: от и за гражданите 

5. Грижата за почвите е грижа за живота 

 

Портфейл (портфолио) от действия в областта на научните изследвания и иновациите, 

основаващи се на високи постижения и водени от съображения за въздействие, в различни 

дисциплини и сектори 



   Европейски партньорства: нов подход 

Съвместно 
програмирани 

създадени въз основа на 
меморандуми за 
разбирателство и/или 
договорни споразумения 
между Комисията и 
партньорите 

Съвместно финансирани 

участие и финансов 
принос в програмата за 
научноизследователски и 
иновационни дейности въз 
основа на ангажимент на 
партньорите 

Институционализирани 

Дългосрочни и с високо 
ниво на интеграция; 
базирани на чл. 185 или чл. 
187 на ДФЕС (напр. 
смесени предприятия) 

Ново поколение амбициозни партньорства 

 

Нови елементи 

 Опростени  

 Ясен цикъл на живот 

 Стратегическа ориентация и координация 
  





Договорено и оставащо да бъде 
решено 
Договорени са голяма част от текстовете на Рамковата програма 

Предстои да бъдат одобрени регламентите за МФР, NextGenerationEU, Механизма за 
възстановяване и устойчивост 

Стартира работата по Работните програми за 2021-2022 г. 

Очаква се първите Работни програми да бъдат одобрени през април 2021 г., след 
което да бъдат отворени и първите конкурси 

До края на годината се очаква да бъдат одобрени мисиите 

До края на годината се очаква бъдат одобрени европейските партньорства, които ще 
стартират през 2021 г. 

До края на годината се очаква да бъдат номинирани членовете на програмния 
комитет 

 



План за възстановяване и 
устойчивост 

1. Иновативна България 
i. Образование и умения 

ii. Научни изследвания и иновации 

iii. Интелигента индустрия 

2. Зелена България 

3. Свързана България 

4. Справедлива България 



  

 Благодаря Ви за 
вниманието! 

  

  

 Карина Ангелиева 

 Заместник-министър на образованието и науката 


