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12. Дейности, свързани с климата, околна среда,
ресурсна ефективност и суровини

Важно съобщение за първата Работна програма на
Хоризонт 2020

Тази работна програма обхваща 2014 г. и 2015 г. Поради началната фаза на Хоризонт
2020, частите на Работната програма, които се отнасят за 2015 г. (теми, дати, бюджет)
на този етап са предоставени само на индикативна основа. Тези части на Работната
програма ще бъде решени през 2014 г.

(Решение на Европейската Комисия C (2013)8631 от
10 декември 2013 г.)
Включва коригиране на технически грешки съгласно Коригендум
C(2014)150
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Въведение
Целта на Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна
среда, ресурсна ефективност и суровини” е да се постигне ресурсно и водно
ефективна икономика и общество, устойчиви на климатичните промени, опазване и
устойчиво управление на природните ресурси и екосистемите и устойчиво снабдяване
и използване на суровините, за да се отговори на нуждите на нарастващото население
в глобален мащаб, в рамките на устойчиви граници на природните ресурси и
екосистеми на планетата.
Ерата на привидното изобилие и евтините ресурси приближава към своя край:
суровините, водата, въздуха, биоразнообразието, сухоземните, водните и морските
екосистеми са поставени под натиск. Комбинираното въздействие на климатичните
промени, съвременното производство и потребителските модели подкопават живота
на нашата планета. Основавайки се на настоящите тенденции, до 2050 г,
еквивалентът на повече от две планети с характеристиките на Земята ще бъде
необходим за подпомагане на нарастващото световно население. Следователно е
необходимо отделянето на икономическия растеж от използването на ресурсите.
Част от отговора е изграждането на една зелена, кръгова икономика, намираща се в
синхрон с околната среда. Тази Работна програма цели инвестиране в иновации,
водещи към зелена икономика. Това изисква значителен прогрес в иновациите в
социалния и обществения сектор.
Действията по настоящата Работна програма следователно са насочени към
празнините в базата от знания, необходима за разбиране на промените в околната
среда, идентифициране на политиките, методите и инструментите, които найефективно въздействат на гореспоменатите предизвикателства и подкрепят
иноваторите и предприемачите за внедряване на зелени решения на пазара.
Отпадъците и водите са избрани като специфични приоритети, поради техния
значителен потенциал по отношение на създаване на възможности за бизнес и нови
работни места, справяйки се с важни предизвикателства във връзка с ресурсната
ефективност.
Положени са усилия за насърчаване на участието на малките и средни предприятия
(МСП), най-вече чрез инструмента за МСП и възходящите подходи заедно с
иновационните действия, където МСП могат да следват изследователските проекти с
дейности, тясно свързани с пазарните дейности.
В допълнение към поканите по-долу, дейности, свързани с климата, околната среда,
ресурсната ефективност и суровините също присъстват в поканите, свързани със „Син
растеж: отключване на потенциала на океаните”, „Енергийна ефективност“ и
„Устойчивост на бедствия: опазване и осигуряване на обществото, включително
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адаптиране към климатичните промени“

Покана – Отпадъци: Ресурс за рециклиране, повторна употреба и
възстановяване на суровини
Стремеж към общество,
генериращо почти нулеви
отпадъци
Х2020-ОТПАДЪЦИ -2014/2015
Интелигентната икономика минимизира генерирането на отпадъци и стимулира
повторното употребяване на отпадъците като ресурс. Ограничението на ресурсите и
натиска върху околната среда ще ускорят трансформацията от един линеен модел на
производство и потребление „добиване-използване-изхвърляне” към един кръгов
такъв. Преминаването към общество, генериращо почти нулеви отпадъци има не
само екологичен смисъл, но се превръща все повече във фактор на
конкурентоспособността. Европа е доказала своята компетентност в ефективното
третиране и управление на отпадъците и е в челните редици в иновациите в този
сектор. Използвайки това, настоящата покана цели по-нататъшно стимулиране на
иновативни, екологосъобразни, междусекторни решения за предотвратяване и
управление на отпадъците, с цел да се намали изчерпването на околната среда,
въздействието върху човешкото здраве и зависимостта на Европа от вноса на
суровини, както и укрепване на нейната позиция като световен лидер на пазара и
търсене на нови възможности, които са от полза за околната среда. Световният пазар
на отпадъци, от събирането им до тяхното рециклиране, се оценява на около 400
билиона евро годишно и притежава значителен потенциал за създаването на нови
работни места.
Настоящата покана е насочена към целия цикъл от производството до
потреблението, от предотвратяване образуването на отпадъците и проектирането на
рециклируеми продукти и процеси, до повторното използване и управлението на
отпадъци. Това ще включва икономически оператори от различни сектори, работещи
заедно по нов начин. По-добрата организация на европейско ниво също ще
допринесе към постигането на тази цел. По-доброто разбиране на човешкото
поведение и въздействие върху околната среда и участието на граждани в
съвместното развитие и тестване на нови решения, най-вече в градските райони, ще
допринесе за един систематичен подход към иновациите в предотвратяване
образуването на отпадъци и тяхното управление
Тази покана е насочена към изследователските приоритети на ЕС за „Градски
отпадъци и иновации“, идентифицирани от гражданите в широк процес на
обсъждане, в контекста на проекта на Седмата рамкова програма Възгледи, мнения
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и идеи на гражданите в Европа в областта на науката (VOICES)1. Чрез един подход
на участие, включващ научни, инженерни и обществени организации и
политически експерти, приоритетите, идентифицирани от гражданите са
разделени в шест тематични области: „икономически инструменти“,
„образование и комуникации“, „моделиране на бизнес и потребителско
поведение“, „политики“, „проектиране на продукти / производство“ и
„управление и третиране на отпадъците“. Дейностите в тази покана отговарят на
всяка от тези тематични области, както е посочено в текста.
В допълнение към подпомагането на междусекторните подходи, тази покана е
насочена към специфични предизвикателства в областта на хранителните,
селскостопанските и строителните отпадъци. Публично-частните партньорства за
ресурсна и енергийна ефективност в устойчивата преработвателна промишленост
(ПЧП РЕЕУПП) и био индустриите ще допринесат за изпълнението на целите на
тази покана.
Иновационните дейности в настоящата покана се очаква да предложат конкретни
възможности за МСП.
Дейностите се очаква да допринесат към целите, заложени в пътната карта за
ефективно управление на ресурсите чрез управление на отпадъците като ресурси до
2020 г., абсолютен спад на образуването на отпадъци на глава от населението,
превръщането на рециклирането и повторната употреба в икономически
привлекателни опции за публичните и частните участници. Предотвратяване
образуването на отпадъци и по-доброто им управление, оценено на 2% от
образуваните в ЕС парникови газове, следва също да допринесе значително за
постигането на климатичните цели.
Всички дейности по Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата,
околна среда, ресурсна ефективност и суровини” следва да използват, колкото е
възможно повече налични данни от или предоставяни чрез различни инициативи на
Европейската Комисия. По-конкретно, следва да бъдат предпочитани данните,
продуктите и информацията на ГССНЗ (Глобална система на системите за
наблюдение на Земята) и Коперник (Европейската програма за наблюдение на
Земята) Също така, в съответствие със сътрудничеството между ЕС и Европейската
космическа агенция (ЕКА), дейностите следва да използват научните данни за Земята
на ЕКА, доколкото това е възможно. Данните от мисиите на ЕКА или на трети
страни, в по-голямата част от случаите са налични за безплатно сваляне
(допълнителни данни за мисиите на ЕКА и за мисии на трети страни са на
разположение на http://eopi.esa.int)
2
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Проектите, финансирани по Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с
климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини”, покана „Отпадъци:
Ресурс за рециклиране, повторна употреба и възстановяване на суровини“ на
Работната програма 2014-2015 ще участват в пилотния проект за отворени данни за
научни изследвания по Хоризонт 2020 в съответствие с политиката на ЕК за
свободен достъп до изследователски данни за улесняване на достъпа, повторната
употреба и съхраняване на изследователски данни (например проектите,
финансирани по темите ОТПАДЪЦИ-1-2014, ОТПАДЪЦИ-4a-2014, ОТПАДЪЦИ4б-2014, ОТПАДЪЦИ-5-2014 и ОТПАДЪЦИ-6-2015). Проектите имат
възможността да не участват в гореспоменатия пилотен проект. Нов, свързан с това
елемент на Хоризонт 2020 е използването на Планове за управление на данните
(ПУД), описващи подробно какъв вид данни ще генерира проекта, дали и как
данните ще бъдат използвани или предоставени за достъп за проверка и повторна
употреба, курирани и съхранявани. Използването на ПУД е необходимо за
проектите, участващи в Пилотния проект за Отворени данни за научни изследвания.
Други проекти са поканени да представят ПУД, ако това е приложимо за техните
планирани научни изследвания. Допълнително ръководство за пилотния проект за
Отворени данни за научни
изследвания е на разположение в Портала на
участниците.
Проектите, финансирани по други теми на тази покана, могат да участват в пилотния
проект за Отворени данни за научни изследвания по Хоризонт 2020 на доброволен
принцип.
Бенефициентите на проектите, участващи в пилотния проект за Отворени данни за
научни изследвания следва да се придържат към принципи на ГССНЗ за споделяне
на данни и да регистрират всички генерирани в резултат на осъществяване на
проектите геопространствени данни, метаданни и информация в ГССНЗ регистъра.
Допълнителна информация за принципите на ГССНЗ за споделяне на данни и
регистъра
на
ГССНЗ
могат
да
бъдат
намерени
тук:
http://geossregistries.info/index.html
Теми, допринасящи към целите на тази покана от други части на настоящата Работна
програма на Хоризонт 2020 включват:
•
Фабрики на бъдещето (FoF) 13 – 2015: Повторна употреба, технологии за
повторно производство и оборудване за устойчиво управление на жизнения
цикъл на продукти
•
РЕЕУПП (SPIRE) 7 – 2015: Технологии за оползотворяване на метали и други
минерали.
Приканваме към предложения по следните теми:
ОТПАДЪЦИ-1-2014: Преминаване към кръгова икономика чрез индустриална
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симбиоза4
Специфично предизвикателство: Нарастващият просперитет води до извличането и
използването на повече ресурси и до производството на повече отпадъци. ЕС е поел
ангажимент за прилагане на принципите на йерархията на отпадъците, което
предполага предотвратяването на образуването на отпадъци, тяхната повторна
употреба и рециклиране, където те не са предотвратени, както и тяхното енергийно
оползотворяване като под оптимален вариант. Това изисква екологично-иновативни
решения и ресурсно-ефективни продукти, процеси и услуги, както и тяхното
усвояване, което ще бъде улеснено от нов устойчив начин на живот и поведение
към потреблението.
Индустриална симбиоза, при която различни участници извличат взаимна изгода от
споделянето на комунални услуги и отпадъчни материали, изисква мащабни системни
иновации с цел превръщането на отпадъците от един отрасъл в полезна суровина за
друг. Управлението на потоците отпадъчни материали, генерирани от различни
сектори, изисква надеждни и хармонизирани данни за оценка на състава, моделите на
предлагане и количеството на отпадъците, генерирани в рамките на годината (ите), с
цел постигане на надеждни и предсказуеми хранителни запаси от вторични суровини
за промишлените предприятия. Индустриалната симбиоза се нуждае от пълна
координация между различните заинтересовани страни като промишлеността,
научните изследвания, организации на гражданското общество, публичните власти и
създателите на политики, както и повишена информираност на отговорността на
производителя за произвеждането на отпадъци, което е от съществено значение за
разглеждане на централната роля на бизнеса в икономическата и социалната
трансформация.
Индустриална симбиоза е идентифицирана от Публично-частните партньорства за
ресурсна и енергийна ефективност в устойчивата преработвателна промишленост
като едно от решенията, които ще бъдат разгледани, за да се постигнат по-ефективни
обработващи, ресурсни и енергоефективни системи за преработвателната
промишленост.
Обхват: Предложенията трябва да имат за цел да демонстрират и анализират, от
гледна точка на жизнения цикъл, иновативни процеси и услуги, включително
организационни и управленски системи и бизнес модели, или комбинация от тях,
които увеличават продължителността на живот, дават възможност за повторно
използване на продуктите и материалите, рециклиране, възстановяване, които имат
подобряващ каскаден подход за модернизиране на възстановени материали и
продукти и намаляване на генерирането на отпадъци, заедно с продуктови вериги в
4

Тази тема отговаря на приоритетите на ЕС за научни изследвания, определени в проекта VOICES на
Седмата рамкова програма на Комисията под тематични области „Бизнес модел и поведение на
потребителите“, „дизайн на продукт/производство“ и „политика“, включително: устойчив начин на
живот и поведение на потреблението, споделяне на комунални услуги и отпадъчни материали,
отговорност на производителя за произвеждането на отпадъци, удължен живот на продуктите, които
позволяват повторна употреба материали, рециклиране, възстановяване, промишлена симбиоза, водеща
до процеси със затворен цикъл и промяна в потребителското поведение и на начина на живот.
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различни производствени процеси, както и за намаляване на използването на
суровини, материали и на емисиите на вредни вещества. Предложенията също така
могат да бъдат насочени към проектиране на възможностите за поправка и
рециклиране и трябва или да се фокусират върху определена верига на стойността
на продукцията или да имат междусекторен подход, установяващ индустриална
симбиоза, което води до процеси със затворен цикъл, или да комбинират и двете.
Предложенията трябва да дават значителна роля на МСП, доколкото това е
възможно. Трябва да се обмислят възможности за социални иновации, насърчаващи
по-устойчиво поведение на потреблението и промяна в начина на живот и участието
на гражданското общество, с необходимото внимание към измерението на пола и
към пречките пред повишаване на осведомеността за еко-иновативни решения и
тяхното навлизане на пазара, в бита и общността.
Системни и ценово-ефективни решения ще бъдат подкрепени от иновативни ИКТ
решения за проследяване на отпадъците, управление на потока на отпадъчните
материали и оценката на наличността, състава и качеството на отпадъците.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 8 и
10 милиона евро, ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Измеримо намаляване на използването на ресурсите и генерирането
на отпадъци в средносрочен план. Значителни подобрения в производителността
спрямо състоянието на техниката за обработка на отпадъци и в материалите и
енергийната ефективност, чрез намаляване на емисиите на парникови газове и други
замърсители в краткосрочен план. Принос към стандарти, утвърдени от
индустриални играчи и определяне на най-добрите налични техники и най-новите
техники в рамките на Директивата относно промишлените емисии. Значително
увеличение на внедряването и репродуцирането на еко-иновативни решения на
европейския и световен пазар, измерени чрез количествени и качествени
показатели, което допринася за важно укрепване на еко-индустриалния пейзаж в
Европа в краткосрочен план, както и за приемането на по-устойчиво потребителско
поведение и начин на живот в средносрочен план. Подпомагане, когато това е
уместно, за въвеждането и оценката на схеми за проверка на технологии, също така
и от гледна точка на пола, включително за Пилотната програма5 за проверка на
технологиите за околната среда на ЕС (ПТОС). Подпомагане за въвеждане на
пътната карта на ПЧП РЕЕУПП.
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
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ОТПАДЪЦИ-2-2014: Системен подход за намаляване, рециклиране и повторна
употреба на хранителни отпадъци6
Специфично предизвикателство: Хранителните отпадъци заемат обезпокоителни
размери в световен мащаб във всички етапи на производството и веригата за
доставка на храни, но най-вече на потребителско равнище. Преди дефинирането на
мерки за намаляване на тези отпадъци на всички етапи, е необходимо да се
разработи по-добро разбиране на поведението на бизнеса и на потребителите във
връзка с генерирането на отпадъци, обработката, повторната употреба и
валоризацията на вторичния продукт. Технологиите за събиране, сортиране /
класифициране, стабилизиране и валоризация на хранителни отпадъци, вторични
продукти и опаковъчен материал, се нуждаят от подобрение или развитие. Целта е
да се оптимизира работата на цялата хранителна система, включително опаковки,
кетъринг и потребители, както и постигане на сигурно и устойчиво снабдяване с
храни и за бедните.
Обхват: Предложенията следва да разглеждат както подходите за намаляване на
хранителните отпадъци и опаковъчните материали, генерирани в съответните етапи
на хранителната система, така и да изследват начини за превръщане на
хранителните отпадъци в продукти с добавена стойност. Трябва да бъде разработена
всеобхватна методология за оценка на хранителните отпадъци за всички техни
компоненти, която да разглежда качество, безопасност, устойчивост,
законодателство и разходи. Интердисциплинарните методи за научни изследвания
включват практически, близки до пазара подходи за характеризиране на
възможните нови храни и фуражи и идентифициране на рисковете и ползите,
свързани с нови производствени процеси. Трябва да бъде разработена база
данни/опис на рециклируеми материали, ценни молекули, вещества и материали,
произхождащи от отпадъци и вторични продукти, с оглед и на бъдещите оценки на
жизнения цикъл (ОЖЦ). Стабилното участие на социалните и хуманитарните науки
и гражданското общество е предпоставка за по-доброто разбиране на социалноикономическото, културното и екологичното измерение на хранителните отпадъци,
насърчаването на промяната в бизнес и потребителската среда за социални
иновации, като използването на ИКТ инструменти се очаква да ускори този процес.
В съответствие с целите на стратегията на ЕС7 за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите и по-специално с въвеждането на
диалога ЕС-Китай, предложенията са насърчавани да включват участници от трети
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Тази тема отговаря на приоритетите за научни изследвания на ЕС, посочени в проекта на Седма
рамкова програма VOICES под тематичните области „политика“, „модел на бизнес и потребителско
поведение“ и „управление на обработка на отпадъците“, включително: хранителни отпадъци, бизнес и
потребителското поведение, технологии за събиране на отпадъци, опаковъчни материали и
законодателството за хранителните отпадъци.
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страни, особено такива, които са установени в Китай8.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките
на 9 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
·
•
•
•

•

Значителен принос за постигането на целта на европейската политика за
намаляване на хранителните отпадъци с 50% до 2030 г., включително на
потребителско ниво.
Намаляване на разходите за управление на отпадъците, и въздействията върху
околната среда, включително емисиите на парникови газове.
Подпомагане на хармонизиран подход към законодателството на ЕС за
хранителните отпадъци и подобрено национално въвеждане и принос към
нови стандарти.
Увеличаване на конкурентоспособността на европейската хранително-вкусова
промишленост и химическата промишленост, по-специално МСП, измервано
по отношение на пазарния дял, оборота, ефективността на разходите,
заетостта и интелектуалната собственост, чрез разработване на иновативни
приложения на хранителните отпадъци.
Напредък към устойчиви модели на потребление на храни, които водят до поздрави потребители и в резултат на това до намалени национални разходи за
здравеопазване.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОТПАДЪЦИ-3-2014: Рециклиране на суровини от продукти и сгради9
Специфично предизвикателство: Напредъкът в голям брой комплексни продукти и
сгради, като енергийна ефективност на сгради, електрическо и електронно
оборудване (ЕЕО), (електрически) превозни средства, самолети, мулти-материални
опаковъчни решения, водят до ползи за обществото под формата на по-добра
производителност, намалено транспортно тегло, намаляване на консумацията на
енергия и т.н. Комплексните продукти съдържат много различни суровини и техните
схеми за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване също са сложни и
предполагат различни стъпки, обхващащи от събиране и логистика до рафиниране и
8

Това е без да се засягат общите правила за финансиране на юридически лица от трети страни, както е
предвидено в част A на Общото приложение.
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пречистване на материалите.
Необходими са нови решения за извличане на суровините от по-комплексни
продукти и сгради, съдържащи множество минерали и метали (включително
жизненоважни суровини и други технологични метали), дървесно-влакнести
материали, полимери и пластмаси и т.н.
Това специфично предизвикателство е идентифицирано в областта за дейностите,
отнасящи се за рециклиране на суровини от продукти и сгради от Европейското
партньорство за иновации (ЕПИ) за суровини и материали.
Обхват: Всички предложения трябва да улесняват навлизането на пазара на решения,
разработени чрез индустриално-задвижвани мултидисциплинарни консорциуми.
Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси за устойчиво
рециклиране и възстановяване на суровини:
•

разработване на иновативни технологични решения, включително технологии за
предварителна обработка, цялостно металургично възстановяване и модерни
информационни и комуникационни технологии за извличане на минерали и
метали (включително жизненоважни суровини), полимери и пластмаси, както и
дървесно-влакнести материали от комплексни продукти със завършил жизнен
цикъл;

•

разработване на решения за по-добро оползотворяване на суровини (скрап,
инертни материали, бетон, тухли, гипсокартон, стъкло, полимери и пластмаси, и
дърво) от отпадъци от строителни и разрушителни (С&Р) работи, особено от
най-обещаващите обекти, като деконструкция на нежилищни сгради.

Предложенията следва да разработват решения, доказващи идеята и
осъществимостта на ниво 5-6 от Нивата на технологична готовност (НТГ); моля,
вижте част Ж от Общите приложения.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 6 и
8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: В средносрочен до дългосрочен план, отключването на значителен
обем от различни суровини в рамките на EU28 чрез преобразуване на отпадъци или
суровини, които не се експлоатират в момента, в ценни ресурси. В по-краткосрочен
план, измеримо повишаване на ефективността при използване на натрупванията от
вторични суровини („градските мини“) спрямо високите технологии. Повишен
обхват и добиви на възстановени материали и енергийна ефективност, намалено
въздействие върху околната среда, измерено чрез количествени и качествени
показатели. Принос към постигането на целите на ЕПИ в областта на суровините.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложени.
ОТПАДЪЦИ-4-2014/2015: Стремеж към генериране на почти нулеви отпадъци на
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европейско и световно ниво
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Специфично предизвикателство: Сложността и хетерогенността на отпадъчните
потоци изискват координация и работа в мрежа между изследователи, предприемачи
и държавни органи за хармонизиране на технологии, процеси и услуги, за
възползване от сравнителен анализ, обмен на най-добри практики, както и
равнопоставеност между половете и използване или разработване на стандарти.
Недостатъчното сътрудничество между различни участници от веригата в няколко
сектора на суровините води до по-ниски нива на рециклиране или неоптимално
използване на суровини от екологична и социално-икономическа гледна точка.
Подобреното сътрудничество в рамките на или по протежение на различни вериги на
стойността и между заинтересованите страни, включително и ролята на участие на
граждани, които представляват по-широкото общество, както и организациите на
гражданското общество, може да доведе до по-ефективно използване на суровините
и намаляване на отпадъците.
Глобалният характер на предизвикателството за управлението на отпадъците изисква
координиране, обединяване на ресурси и подпомагане за дефиниране на глобални
цели и стратегии, и притежава потенциал за износ на еко-иновативни решения и
навлизане на нови пазари. Разпространението на международно ниво на знания за
управление на отпадъците, включително регламенти и стандарти за околната среда,
може да допринесе за превръщането на отпадъците в ресурс в световен мащаб и за
създаването на ресурсно ефективни системи за управление на отпадъци и
технологии и услуги, по-специално в развиващите се страни и нововъзникващите
икономики. За тази цел са необходими подобрени форми на процесите за участие на
всички заинтересовани страни.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
а) [2014 г.] Платформа на заинтересованите страни в ЕС за генериране на почти
нулеви отпадъци 11 : Създаване на платформа на заинтересованите страни за
дефиниране на интегрирана програма за стратегически научни изследвания и
иновации, включително системни еко-иновации и бизнес модели, за предотвратяване
и управление на отпадъците в ЕС, определяйки области за безотпадни технологии,
които да бъдат групирани, и предлагайки действия за укрепване на връзките между
програмите за финансиране на научните изследвания в рамките на ЕС. Трябва да се
обмисля взаимодействие с релевантни инициативи на ЕС за отпадъците. Трябва да
бъдат разработени пътни карти, насочени към специфични отпадъчни потоци,
включително и електронни отпадъци, идващи от сектора на ИКТ. Предложенията
10

Тази тема отговаря на приоритетите на ЕС за научни изследвания, определени в проекта VOICES на
Седмата рамкова програма на Комисията под тематични области „образование и комуникация“, „модел
на бизнес и потребителско поведение“, „дизайн на продукт / производство“ и „политика“, включително
най-добрите европейски практики за управление на отпадъците, критерии и стандарти, както и активна
социална ангажираност на гражданите и образованието.

11

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена
база за политики за Научни изследвания и иновациии и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
(ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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следва да спомогнат за насърчаване на взаимодействието между съответните
заинтересовани страни и вериги на стойността, като едновременно с това намират
нови пазарни възможности. Те следва да предвидят проактивна социална
ангажираност и участие на гражданите и образованието, както и равновесие между
половете и особено чувствителните въпроси.
б) [2014] Глобално измерение на отпадъците12: Разработване на стратегия за
глобално разпространение и усвояване на най-добрите европейски практики,
критерии и стандарти за управление на отпадъците, като по този начин се повишава
осведомеността относно поведенчески, социални, политически, културни и
институционални аспекти в управлението на твърдите отпадъци и се проправя път
към нови пазарни възможности. В съответствие със стратегията на ЕС за
международно сътрудничество, дейностите в областта на научните изследвания и
иновациите 13 ще допринесат за ангажиментите към Рио+20 и Глобалното
партньорство на Програмата на ООН за околната среда (ПООНОС) за управление на
отпадъците и ще проследят провеждането на текущи международни дейности като
пилотен проект за отпадъците ЕС-Африка, с цел разработването на пътна карта на
потенциални съвместни дейности за научни изследвания и иновации между Европа и
Африка, включително обмяната на знания в областта на управлението на
отпадъците.
в) [2014] Инвентаризация на вторични суровини: Създаване на мрежа на ЕС от
съответните институции (като например екологични агенции, изследователски
организации и др.) за повишаване на знанията с цел подобряване на устойчивото
снабдяване със суровини чрез компонента инвентаризация на база от знания на ЕС с
данни и информация за вторични суровини, по-специално на критични суровини,
както и техните потоци, карти и оценка на европейските запаси. Тя трябва да
подобри събирането на данни за вторични суровини от различни видове отпадъци
(като минни отпадъци, отпадъци на основата на дървесина, промишлени, битови
отпадъци, отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и други) на
национално и регионално равнище в ЕС и свързаните с него страни и последващ
достъп до данните, както и помощ при идентифициране на необходимостта от
допълнителна статистика за отпадъците за целия ЕС. Следва да се осигури
съвместимост със съответните глобални или ЕС стандарти и оперативна
съвместимост с националните бази данни и други свързани бази данни (напр. от
проекти на Седмата рамкова програма). Трябва да се осигури тясно сътрудничество с
други текущи дейности, свързани с базата от знания на ЕС. Ако е уместно, трябва да
се проучи и разработването на нови стандарти. Дейността ще подпомогне
въвеждането на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) на суровини и
материали.
12

Първата дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.

13

COM (2012) 497
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

За подтема в, Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от
ЕС до 2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
г) [2015] Партньорства за суровини: Създаването на обща платформа с множество
заинтересовани страни се фокусира върху ограничен брой ключови суровини в
цялата им верига на стойността. Това трябва да включва партньори от цялата верига
на стойността, включително добив, преработка, рециклиране, приложение,
обществени сектори (национални/ регионални/ местни) и гражданското общество,
като същевременно се спазват условията на всяка верига на стойността. Дейността
ще подпомогне въвеждането на ЕПИ за суровини и материали.
Очакван ефект:
а) и б) Подобрени знания и метрики на специфични отпадъчни потоци и методи и
технологии за управление на отпадъците в Европа, както и по-координирана и
интегрирана програма за стратегически научни изследвания и иновации, която
допринася за хармонизирани и оптимизирани иновативни системи за управление на
отпадъците, най-добри практики и стандарти и повишени ставки за рециклиране в
средносрочен план. Значително подобрение в познаването на разходите и работата
по веригите на стойността, информиране относно ценовата политика за управление
на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците. Подкрепа за прилагането
на Рамковата директива за отпадъците (Дир. 2008/98/ЕО) и постигане на целите на
стратегия Европа 2020 за намаляване на емисиите на парникови газове. Подкрепа за
въвеждане на резултатите от Рио+20 и Глобалното партньорство на ПООНОС за
управление на отпадъците и за прилагането на системи за управление на отпадъци,
щадящи околната среда, в съответствие с Базелската конвенция. Нови пазарни
възможности за европейските предприятия.
в) и г) В средносрочен план, по-добре информиранo вземане на решения на равнище
ЕС и на национално равнище, както и от страна на промишлеността. Повишени
познания и прозрачност на информацията за суровини в ЕС, в полза на различните
заинтересовани страни. Увеличаване на сектора на суровините чрез
интердисциплинарно и транснационално сътрудничество, позволяващо пълно
съответствие между предлагането и търсенето от индустриите надолу по веригата в
ЕС. В по-дългосрочен план, подобряване на наличността на ключови суровини, като
същевременно се създава по-голяма добавена стойност за икономиката и повече
работни места. Улесняване на обмена на информация и повишаване на знанията и
използването на най-модерни, икономически ефективни и иновативни технологии в
цялата верига на стойността на суровините. Принос към въвеждането на ЕПИ в
областта на суровините.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения
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ОТПАДЪЦИ-5-2014: Подготвяне и насърчаване на обществени поръчки за
иновации относно ресурсната ефективност
Специфично предизвикателство: Чрез обществени поръчки, ориентирани към
иновации, публичният сектор може да подпомага водещи пазари и да генерира
критична маса от търсене на еко-иновативни решения, като по този начин осигурява
важен тласък на ефективното използване на ресурсите и на предотвратяването на
отпадъци, повторната им употреба и рециклиране. Общественото закупуване на
иновативни решения за ефективното използване на ресурси и управление и
предотвратяване на образуване на отпадъци все още не е разгърнато в голям мащаб.
Това може да доведе до споделяне на допълнителните рискове и разходи, свързани с
покупката и използването на еко-иновативни решения и за по-бързото усвояване на
такива решения от пазара. Пречките пред обществените поръчки на иновативни
решения включват липсата на трансгранична координация и липсата на достъп до
най-добрите практики и познания за близки до пазара иновативни решения.
Обхват: Предложенията следва да доведат до създаването на група купувачи от
възложители на обществени поръчки, за да се преодолее разпокъсаността на
търсенето на еко-иновативни решения за ефективното използване на ресурсите и
управление и превенция на отпадъците в рамките на ЕС и за засилване на ранното
им внедряване. Групата купувачи ще бъде отговорна за изготвянето на общи
спецификации (включително оценка на нуждите, финансово моделиране на различни
подходи, пазарна консултация, включваща веригата за доставки, изготвяне на
спецификации, план за управление на риска) и трябва да се подготвя за съвместна
или координирана поръчка. Възможността за стартиране на съвместна или
координирана обществена поръчка за иновации (ОПИ), следва да бъде оценена и
тествана. Ще бъдат подпомагани подготвителните дейности за съвместна или
координирана ОПИ, а не на разходите за възлагане на обществени поръчки в
резултат на каквито и да било ОПИ процедури.
Очакван ефект: Създаване на критична маса от доставчици на еко-иновативни
решения, които в противен случай не биха били в състояние да проникнат на пазара.
Насърчаване на допълнителни инвестиции в научните изследвания и иновации.
Видим принос на иновациите в публичния сектор и повишаване на мобилизацията на
малки и средни предприятия и промишлени партньори, за насърчаване на
ефективното използване на ресурсно-ефективни продукти и услуги. Създаване на
нови пазари в областта на ефективното използване на ресурсите в краткосрочен и
средносрочен план. Преминаване от покупка на продукт към доставка на услуги.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ОТПАДЪЦИ-6-2015: Насърчаване на екологично иновативно управление на
отпадъците и предотвратяване, като част от устойчивото развитие на градската
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среда14
Специфично предизвикателство: Увеличаващите се отпадъци, произведени в
Европа, особено в градските райони, където се очаква да живее по-голямата част от
населението на света до 2050 г., представлява разход за обществото и е в тежест на
околната среда, като в същото време те са ценен ресурс, който може да бъде
използван.
Увеличаването на еко-иновативните решения за предотвратяване на генерирането на
отпадъци и насърчаване на използването на отпадъците като ресурс, в съответствие с
целите на Пътната карта на ЕС за ефективно използване на ресурсите15 и Рамковата
директива за отпадъците 16 , може да подобри природната и жизнената среда в
градските и крайградските райони. Разработването и демонстрацията на подобни
решения в реални житейски среди ще засили навлизането им на пазара и ще
допринесе за устойчивата урбанизация в световен мащаб.
Градовете са повече от пространствено разширени материални артефакти; те са
сложни системи, подобни на живите организми, които използват енергия, въздух,
вода и хранителни вещества и трябва да изхвърлят отпадъците си по устойчив начин.
Приемането на перспектива за градски метаболизъм отваря пътя за иновативни
системни подходи, включващи анализ на потоците от ресурси в рамките на
градовете. Интегрирайки по този начин икономическата, социалната и екологичната
динамика, е възможно да се разберат социално-икономическите и половите модели
на използване и потребление на ресурсите, и точно да се определят задвижващите
механизми на поведение за избягване на отпадъци, производство, бизнес и модели
на публично управление.
Обхват: Предложенията следва да възприемат интегриран подход за градски
метаболизъм и интердисциплинарни научни изследвания и иновации и да вземат
предвид измерението на пола, където това е уместно. Предложенията следва да
включват активно ангажиране на местните власти, гражданите и други
заинтересовани страни, като използват иновативни концепции като мобилизация и
взаимно обучение17.
Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси:
а) Еко-иновативни решения: Демонстрация в подходящ пилотен мащаб и пазарно
14

Тази тема отговаря на приоритетите за научни изследвания на ЕС, определени в проекта VOICES на
Седмата рамкова програма в рамките на тематични области, „обработка/ управление на отпадъците“,
„модел на бизнес и потребителско поведение“, „политика“ и „икономически инструменти“,
включително използването на отпадъците като ресурс, разглеждайки модели на използване и
потребление на ресурсите , включително стимули за по-устойчивите, активно ангажиране на местните
власти, както и засилено събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

15
16
17

COM (2011) 571
Директива 2008/98/ЕО
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1226
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възпроизвеждане на интегрирани, еко-иновативни, енергийно и разходно ефективни технологии, процеси и услуги за предотвратяване на образуване на
отпадъци, обработка, подобрено събиране, рециклиране и оползотворяване на
висококачествени ценни материали от отпадъци. Подходите трябва да интегрират
технологични и нетехнологични решения, включително, когато това е
целесъобразно, използването на икономически инструменти, като стимули за поустойчиви производствени и потребителски модели, както и инициативи за
повишаване на осведомеността. Предложенията следва да включват участието на
индустрията, включително МСП, доколкото това е възможно.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 8 и
10 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
б) Еко-иновативни стратегии: Разработване на иновативни и устойчиви стратегии
за управление и превенция на отпадъците в градските и крайградските райони.
Предложенията трябва да подчертават как градските модели, задвижващите
механизми, потребителското поведение, начина на живот, културата, архитектурата
и социално-икономическите въпроси, могат да повлияят върху метаболизма на
градовете. Предложенията трябва да подчертават възможните ползи, които могат да
бъдат получени от екосистемните услуги и зелената инфраструктура, както и
тяхното приложение, което да е съобразено с половите въпроси.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 4 и
5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Значителни измерими подобрения във високите технологии в
областта на управлението на отпадъците в градските и крайградските райони и в
привеждането в действие на подход за градски метаболизъм за устойчиво градско
развитие и намаляване на рисковете за околната среда в градовете. Принос, в
дългосрочен план, за създаването на европейско лидерство в научните изследвания и
иновации в градското управление и превенция на отпадъците.
В допълнение, се очакват следните специфични въздействия:
а) Значително подобрение по отношение на разходите, материалите и, когато е
подходящо, на ефективността за оползотворяване на енергията по отношение на
рециклирането и предотвратяването на отпадъци в краткосрочен план.
Идентифициране на потенциални пазари за предложените стратегии за събиране на
отпадъци, технологии за третиране и рециклирани продукти, както и потенциал за
репродуциране на решения, базирани на проучване за възвръщаемостта на
инвестициите в краткосрочен план. Създаване, в краткосрочен / средносрочен план,
на зелени работни места и / или нови МСП поради ефективното пазарно усвояване
на иновативни технологии, процеси и услуги, осигуряване на равен достъп на
жените и мъжете, както и социално въвеждане. Принос към разработването на
стандарти, утвърдени от ключови индустриални играчи и определяне на най-добрите
налични техники и най-новите техники в рамките на Директивата относно
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промишлените емисии.
б) Осезаемо подобрение в краткосрочен / средносрочен план в участието и
основаващото се на науката вземане на решения и планиране за управление на
отпадъците, предотвратяване на риска и използването на земята, като неразделна
част от градското развитие. Колективни, чувствителни към пола решения за
насърчаване на еко-иновативно управление на градската среда и повторно
раззелняване на градовете, измерими чрез количествени и качествени показатели.
Значително повишаване на конкурентоспособността на индустрии, свързани с
почвата, екологията, строителните отпадъци. В дългосрочен план, засилена
устойчивост на околната среда в градските райони и качеството на живот в Европа и
в международен план.
Вид дейност: а) Дейности за иновации и б) Дейности за научни изследвания и
иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОТПАДЪЦИ-7-2015: Осигуряване на устойчиво използване на селскостопански
отпадъци, съставни продукти и вторични продукти
Специфично предизвикателство: Селското стопанство генерира съпътстващи и
вторични продукти и потоци от отпадъци, за които към момента не са положени
адекватни грижи в икономически смисъл и във връзка с околната среда.
В производството на растения (например в секторите за полски растения,
градинарство, плодове, вино, трева), загуби се наблюдават във фермата и след
прибиране на реколтата, а също и надолу по веригата, на нивото на търговията на
дребно. Съпътстващи продукти или вторични продукти се генерират, например в
лозаро-винарския сектор, което изисква устойчиво използване. През последните
години значително внимание е отделено на сламата, като изходна суровина за
биомаса и трябва да се обмислят потенциални компромиси, имайки предвид нейното
значение за подобряване на почвата.
При производството на животни, управлението на животинския тор, боклуците и
други отпадни води е предизвикателство, особено в индустриалните производствени
системи. Макар че тези отпадъчни води могат да бъдат използвани като торове, те
също могат да бъдат източник на био-енергия или ценни био-продукти. Трябва да
бъде оценено въздействието върху околната среда на емисии във въздуха, почвата и
водата. Важно е да се разгледа цялата верига на отпадъчните води, за да се избегнат
замърсяването и здравните проблеми, поради възможното предаване на патогени.
Извън намаляването и рециклирането на отпадъци от селското стопанство,
съпътстващите и вторичните продукти, може да има възможности за нови процеси,
които дават възможност на иновативни приложения на тези материали, също и извън
сектора на селското стопанство.
Обхват: Предложенията трябва да направят оценка на съществуващите техники и да
разработят нови и иновативни подходи за ефективно използване на отпадъци от
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селското стопанство, съпътстващи и вторични продукти, като по този начин се
допринася за създаването на устойчиви вериги на стойност в селското стопанство и
преработвателния сектор (включително в сектора на органичното земеделие). Набор
от казуси, специфични за сектора (по отношение на източниците на отпадъци и
употреби, както и географско покритие) трябва да служи за тестване и внедряване на
предложените подходи и технологии. Усилията за научни изследвания и иновации
трябва да са насочени към съпътстващи продукти / вторични продукти / отпадъци
от култури, както и към тор / отпадни води.
Предложенията по отношение на слама и други растителни остатъци (включително в
смес с оборски тор), следва да разработят предпазни мерки за околната среда, като
например устойчиви темпове на екстракция, както и насоки за оптимално използване
на растителните остатъци (по-специално слама) за подобряване на почвата, като се
отчита необходимостта да се поддържат нивата на органични вещества в почвата,
както и за земеделски практики за събиране на реколтата и за използване на
растителните остатъци за алтернативни цели.
По отношение на оборския тор и отпаднитеводи, предложенията трябва да са
насочени към някои или всички от следните области:
• хранителни вещества, енергия и биохимично възстановяване от оборски тор и
други отпадъчни води;
• подобрени познания за въздействието върху околната среда на оборския тор и
други отпадни води, по-нататъшно разработване на измервания и добри
производствени практики, свеждане до минимум на въздействието върху
качеството на водата и въздуха (емисии и миризми);
•

санитарни последици от патогени, които могат да се предават от оборски тор
и възможните опции за контрол;

•

вериги за управление, от обработка до транспорт и приложения.

Трябва да бъде осигурено участие на промишлеността (включително силно участие
на МСП) и следва да се извършват пилотни и / или демонстрационни дейности.
Следва да бъдат създадени платформи за познания. В съответствие с целите на
стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите и по-специално с въвеждането на диалога ЕС-Китай,
предложенията са насърчавани да включат участници от трети страни,
особено тези, установени в Китай18. Предложенията следва да попадат в обхвата на
понятието „подход с много участници“ 19 . Тази дейност дава възможност за
18

Това е без да се засягат общите правила за финансиране на юридически лица от трети страни, както е
предвидено в част A на Общото приложение.
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Подходът с много участници се стреми към по-сериозни иновации, водени от търсенето, чрез реално
и достатъчно участие на различни участници (крайни потребители, като например земеделски стопани
/ селскостопански производители групи, съветници, предприятия и т.н.) по проекта от момента на
участие в планирането на работата и експериментит, тяхното изпълнение, до
разпространението на резултатите и възможната демонстрационна фаза. Адекватният избор на ключови
участници с допълващи знания (научни и практически), трябва да бъде отразен в описанието на
проектните предложения и да доведе до по-широко прилагане на резултатите от проекта. Подходът с
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предоставяне на финансова подкрепа на трети страни в съответствие с условията,
определени в част K от Общите приложения.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките
на 7 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Предложенията трябва да предвиждат тясно взаимодействие с другите предложения,
одобрени за финансиране чрез създаване на съвместна платформа със
заинтересованите страни и други съвместни структури.
Очакван ефект:
•

Повишена информираност и диалог между различните сектори за
наличността, нуждите и възможностите за интелигентно използване на
отпадъците от селското стопанство, съпътстващите и вторичните продукти
чрез създаване на съвместна платформа със заинтересованите страни и други
съвместни структури.

•

Подобрена ресурсна ефективност чрез намаляване на отпадъците и
подобряване на управлението на отпадъците в първичното производство.

·

Увеличаването на възможностите за валоризация на отпадъци, съпътстващи и
вторични продукти, които водят до екологични и икономически ползи за
земеделския сектор (разработване на нови продукти и процеси).

•

Засилена конкурентоспособността чрез по-разнообразни и / или нови видове
източници на био продукти и био-енергия в секторите на хранителновкусовата промишленост (конвенционални и биологични) и биоикономиката.

•

Подобрено качество на почвата и производителност на културите - чрез
оптимално използване на отпадъци от земеделски култури (като се вземе
предвид необходимостта да се поддържа нивото на органичните вещества в
почвата) и възстановяване на хранителните вещества.

•

Подобрено качество на водата - намаляване на замърсяването и
еутрофикацията на подземните води и по този начин косвено на морските
води.

много участници е повече от изискване за силно разпространение или това, което може да осигури един
широк кръг от заинтересовани страни: той трябва да бъде илюстриран с достатъчно количество и
качество на дейностите по обмен на знания и ясна роля за различните участници в работата. Това
трябва да генерира иновативни решения, които е по-вероятно да се прилагат, благодарение на
взаимното обогатяване на идеи между участниците, съвместното създаване и генериране на
съсобственост за евентуалните резултати. Проектът с много участници трябва да вземе предвид как
целите и планирането на проектното предложение са насочени към нуждите / проблемите и
възможностите на крайните потребители, както и взаимното им допълване със съществуващите
изследвания. Подпомагането между участниците и отвореността към участие на допълнителни играчи /
групи от играчи по време на проекта, например съответните оперативни групи от ЕПИ, е силно
препоръчително.
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

• Подобряване на качеството на въздуха - чрез намаляване на емисиите от
добитък.
•

Напредък по отношение на стандартите за регулиране и развитие, поспециално по отношение на опазването на околната среда и безопасността на
храните.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване:

11.12.2013 г.

Краен срок (ове)20 21:

ОТПАДЪЦИ-32014,
ОТПАДЪЦИ-4а2014,
ОТПАДЪЦИ-4б2014,
ОТПАДЪЦИ-4в2014,
ОТПАДЪЦИ-52014

08/04/2014 г.

ОТПАДЪЦИ-1-2014,
ОТПАДЪЦИ-2-2014

Първи етап

Втори етап

08/04/2014 г.

16/09/2014

в 17.00 ч. брюкселско време

в 17.00 ч. брюкселско време

ОТПАДЪЦИ-4г-2015

в 17.00 ч. брюкселско време

[10.03.2015 г.
в 17.00 ч. брюкселско време]

20

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца

21

Всички срокове, предвидени в скоби, са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
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ОТПАДЪЦИ -6-2015,
ОТПАДЪЦИ -7-2015

Първи етап

Втори етап

16/10/2014

[10.03.2015

в 17.00 ч. брюкселско време

в 17.00 ч. брюкселско време]

Цялостен индикативен бюджет: 73.00 млн. евро от бюджета за 2014 г.22
милиона евро от бюджета за 2015 г.24
2014 г.

2015 г.

Млн. евро

Млн. евро

ОТПАДЪЦИ-2-2014,
ОТПАДЪЦИ-7-2015

9.00

14.00

ОТПАДЪЦИ-3-2014,

14.50

ОТПАДЪЦИ-4-2014/2015

4.50

ОТПАДЪЦИ-5-2014

1.00

ОТПАДЪЦИ-1-2014,
ОТПАДЪЦИ-6а-2015

44.00

Теми

ОТПАДЪЦИ-6б-2015

23

, и 58

4.00
30.00
10.00

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложенията към Работната програма, със следните изключения
ОТПАДЪЦИ4а-2014,
ОТПАДЪЦИ4б-2014

Ще се финансира до един проект за подтема.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
22

От които 59,00 млн. евро от обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна
среда, ресурсна ефективност и суровини“, 9.00 милиона евро от обществено предизвикателство
„Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и
вътрешноводни изследвания и биоикономика“ и 5.00 милиона евро от Водещи позиции в
„Нанотехнологии, съвременни материали, биотехнологии и съвременно производство и преработка“.
23
При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е
предвидено в системата на временните дванадесети части.
24
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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описани в част З от Общите приложения към работната програма.
Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за
предложения с еднакви точки е представена в част З от Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с
тази покана.
Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ.

ОТПАДЪЦИ-32014,
ОТПАДЪЦИ42014/2015,
ОТПАДЪЦИ52014
ОТПАДЪЦИ-12014,
ОТПАДЪЦИ22014,
ОТПАДЪЦИ62015,
ОТПАДЪЦИ72015

Информация
относно
резултата от
оценката
(един етап
или първи
етап)
Максимум 5
месеца,
считано от
крайната дата
за подаване.

Информация
относно
резултата от
оценката (един
етап или първи
етап)

Максимум 3
месеца,
считано от
крайната дата
за подаване.

Максимум 5
месеца, считано от
крайната дата за
подаване.

Индикативна дата
за подписване
на
споразумения
за
безвъзмездна
помощ
Максимум 3
месеца от датата
на
информир
ане на
кандидати
те.

Максимум 3
месеца от датата
на
информиране на
кандидатите.

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие, участници в
научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат
споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна
помощ.

Покана – Водни иновации: Увеличаване на тяхната стойност за
Европа
Опазване на нашите води
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Х2020-ВОДИ-2014/2015

Водата е безценен ресурс за човешкото здраве, безопасността на храните,
устойчивото развитие и околната среда, и е икономически сектор с нарастващо
значение за Европа. Въпреки това, водните ресурси са постоянно под натиск от
изменението на климата, урбанизацията, замърсяването, прекомерната експлоатация
на ресурсите от питейна вода и увеличаване на конкуренцията между различните
потребителски групи. Подобряването на състоянието на водните ресурси, както по
отношение на количеството, така и на качеството, ще предизвика значителни
икономически ползи. Целта на Рамковата директива за водите (РДВ) - за постигане
на добро състояние до 2015 г. - ще бъде постигната само при около половината от
европейските води, изисквайки много допълнителни действия.
Целта на това предизвикателство е да се възползва от тези нови и значими пазарни
възможности чрез позициониране на Европа като световен лидер на пазара на
иновативните решения, свързани с водата.
Световният пазар за питейни и отпадъчни води достигна 250 милиарда евро през
2008 г., със съответните инвестиции в размер на повече от 33 млрд. евро годишно.
Замърсяването на водата само от изтичания (предимно от земеделски произход) е
оценено през 2011 г, че ще струва на ЕС 30 милиарда евро годишно. Пазарът на
технологии за адаптиране към изменението на климата - като например защита от
наводнения и суша - е бързо развиващ се, като се има предвид, че разходите за
поправяне на щети се оценяват на около 6 пъти по-големи от разходите за
адаптиране.
Налице е значителен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и
растежа на европейския воден сектор, който включва 9,000 активни МСП и
осигурява 600,000 преки работни места само в областта на водоснабдяването. 1%
увеличаване на темповете на растеж на водния сектор в Европа може да доведе до от
10,000 до 20,000 нови работни места, а взаимодействието с други сектори може да
генерира още по-голяма възвръщаемост (някои изчисления показват, че
приложението на ИКТ в управлението на водите и мониторинга могат да произведат
растеж от 30% годишно).
Дейностите в тази покана разглеждат: интегрирани подходи за адаптиране към
промените във водите и климата и смекчаване от последиците от тях; въвеждане на
пазара на иновативни водни решения; и оползотворяване на резултатите от научните
изследвания и иновациите в областта на водата в полза на индустрията, създателите
на политики и гражданите в Европа и в световен мащаб.
Настоящата покана се очаква да допринесе за няколко политически цели,
включително тези, установени в Пътната карта за ресурсна ефективност на водите на
Европа 2020: въздействията от суша и наводнения трябва да бъдат сведени до
минимум; на алтернативни възможности за снабдяване с вода трябва да се разчита
само когато са взети всички мерки за пестене на вода и за водна ефективност и
другите опции са изчерпани; екстракцията на вода трябва да остане под 20% от
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наличните възобновяеми водни ресурси. Конкретни действия отговарят на
съответните нужди, определени в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)
„Вода“ и неговите приоритетни области за действие, както е описано в
стратегически план за изпълнение и за изследване на пропуските, идентифицирани
чрез обща стратегия за прилагане на РДВ / Научно-политическа дейност (CIS-SPI),
както и чрез съответните европейски технологични платформи.
Дейностите за иновации в тази покана се очаква да предложат конкретни
възможности за малките и средни предприятия, социалните предприятия и други
организации.
Всички дейности по обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата,
околна среда, ресурсна ефективност и суровини“ следва, доколкото това е възможно,
да използват данните, които са на разположение чрез различни инициативи на
Европейската комисия. По-специално, за предпочитане е използването на данни,
продукти и информация от ГССНЗ (Глобалната система на системите за наблюдение
на Земята)25 и Коперник (Европейската програма за наблюдение на Земята)26 . Също
така, в съответствие със сътрудничеството между ЕС и Европейската космическа
агенция (ЕКА), дейностите следва да използват научните данни за Земята на ЕКА,
доколкото това е възможно. Данните от мисиите на ЕКА или на трети страни, в поголямата част от случаите са налични за безплатно сваляне (допълнителни данни за
мисиите на ЕКА и за мисии на трети страни са на разположение на
http://eopi.esa.int)
Проектите, финансирани по Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с
климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини“, покана „Водни иновации:
Увеличаване на тяхната стойност за Европа“, от Работната програма 2014-2015, с
изключение на тема ВОДИ-4б-2015, ще участват в пилотния проект за Отворени
данни за научни изследвания по Хоризонт 2020, в съответствие с Отворения достъп
на Комисията към политиката за данните от научни изследвания за улесняване на
достъпа, повторната употреба и съхранението на данни от изследвания. Проектите
имат възможност да не участват в пилотния проект.
Нов, свързан с това елемент на Хоризонт 2020 е използването на Планове за
управление на данните (ПУД), описващи подробно какъв вид данни ще генерира
проекта, дали и как данните ще бъдат използвани или предоставени за достъп за
проверка и повторна употреба, курирани и съхранявани. Използването на ПУД е
необходимо за проектите, участващи в Пилотния проект за Отворени данни за
научни изследвания. Други проекти са поканени да представят ПУД, ако това
приложимо за техните планирани научни изследвания. Допълнително ръководство за
пилотния проект за Отворени данни за научни изследвания е на разположение в
Портала на участниците.
Проектите, финансирани по тема ВОДИ-4б-2015 г. от настоящата покана, могат да
участват в пилотния проект за Отворени данни за научни изследвания по Хоризонт
2020 на доброволен принцип.
25

www.geoportal.org

26

www.copernicus.eu
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Бенефициентите на проектите, участващи в пилотния проект за Отворени данни за
научни изследвания следва да се придържат към принципи на ГССНЗ за споделяне
на данни и да регистрират всички генерирани в резултат на осъществяване на
проектите геопространствени данни, метаданни и информация в ГССНЗ регистъра.
Допълнителна информация за принципите на ГССНЗ за споделяне на данни и
регистъра
на
ГССНЗ
могат
да
бъдат
намерени
тук:
http://geossregistries.info/index.html
Други теми, които допринасят за постигането на целите на настоящата покана в
други части на работна програма Хоризонт 2020 включват:
·
NMP 15-2015: Иновации за материали за оптимизиране на охлаждането в
електроцентралите
•

NMP 24-2015: Ниско енергийни решения за производството на питейна вода

•
INFRAIA 1-2014/2015: Интегриране и отваряне на съществуващите
национални и регионални изследователски инфраструктури от европейски интерес
(изследователски инфраструктури за хидроложки / хидробиологични изследвания;
изследователски инфраструктури за дългосрочни екосистемни и социалноекологични изследвания; научноизследователски инфраструктури за хидравлични
изследвания на околната среда)
•

SFS 2-2014 / 2015: Устойчиво производство на култури

•
SFS 8-2014 / 2015: Ресурсно-ефективни еко-иновативни производства и
преработка на храни
•

SFS 11-2014 / 2015: Прилагане на екосистемен подход за
европейската аквакултура

•
ISIB 4-2014 / 2015: Подобрени данни и модели за управление за устойчиво
горско стопанство
•
ISIB 5-2014:
биопродукти

Възобновяеми

маслодайни

култури

като

източник

на

Приканваме към предложения по следните теми:
ВОДИ-1-2014/2015: Преодоляване на различията: от иновативни водни решения
до пазарно възпроизвеждане
Специфично предизвикателство: Един от основните фактори, които пречат на
пазарното усвояване на иновативни решения в областта на водите, е липсата на
демонстрация в реален мащаб на тяхната дългосрочна приложимост. В допълнение,
много обещаващи и устойчиви еко-иновативни водни решения (технологии, процеси,
продукти, услуги и т.н.) често не достигат до пазара поради предизвикателства,
свързани с предварителна комерсиализация и остатъчния риск, свързан с
мащабирането.
Ето защо е необходимо да се предприемат действия, за да се ускори пускането на
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пазара на еко-иновативни водни решения, с оглед стимулирането на устойчив
икономически растеж, създаване на бизнес и на работни места в сектора на
водоснабдяването.
ЕИП за Водите 27 набеляза осем приоритетни области: 5 тематични приоритети
(повторна употреба на вода и рециклиране; водоснабдяване и пречистване на
отпадни води, включително и възстановяване на ресурсите; интеграция на вода и
енергия; управление на риска при наводнения и суша, както и ролята на
екосистемните услуги в предоставянето на услуги, свързани с вода) и три
взаимосвързани приоритета (управление на водите; системи за подпомагане
вземането на решения и мониторинг; и финансиране на иновации). Според ЕИП за
Водите, това са области, които показват висок потенциал за иновации и навлизане на
пазара.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
а) [2014] Първо приложение и пазарно възпроизвеждане на водни решения,
близки до пазара, които са насочени към тематичните приоритети,
определени в ЕПИ за Водите.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС
между 2 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не
се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
б) [2015] Демонстрация / пилотни дейности на нови или усъвършенствани
иновативни водни решения в реална среда, с акцент върху преплитащи се
приоритети, посочени в ЕПИ за Водите, като същевременно се разглеждат
тематичните приоритети.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС
между 6 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не
се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Предложенията могат също така да имат за цел да подпомагат преработвателните
индустрии да станат по-малко зависими от водата, гарантирайки същевременно
ефективното управление на други ресурси (например суровини и енергия), и / или
експлоатацията на неизползвания потенциал на ИКТ чрез разработване и внедряване
на съвременни ИКТ решения за управление на водните ресурси в селското
стопанство и градските райони.
Сложните въпроси трябва да бъдат разглеждани с новаторски, творчески решения с
глобално положително въздействие върху околната среда, демонстрирано чрез
анализ на жизнения цикъл. Социални, институционални, икономически и
управленски аспекти, които гарантират по-бързото усвояване на решения, както и
аспектите, засягащи развитието на пазара и внедряването, като например,
стандартизация и регулаторни въпроси, пазарна оценка и бизнес план, следва да
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бъдат вземани предвид, където това е уместно. Предложенията следва да включват
участието на индустрията, включително МСП, доколкото това е възможно.
Очакван ефект: Широко и бързо внедряване на устойчиви иновативни решения в
областта на управлението на водите. Принос към въвеждането на ЕПИ „Води“.
Подпомагане на целите на Публично-частните партньорства за ресурсна и енергийна
ефективност в устойчивата преработвателна промишленост (ПЧП РЕЕУПП), поспециално подпомагане на преработвателните индустрии и на потребителите да
приемат водата като изключително ценен ресурс, а не като евтин консуматив.
Проникване на пазара и демонстрация, дългосрочно приложение и устойчиво
използване на успешни и устойчиви иновативни решения от различни крайни
потребители. Създаване на нови пазарни възможности както в рамките на, така и
извън Европа. Повишена ефективност на ресурсите и екологичните характеристики
на водния сектор, наред с другото, чрез създаване на взаимодействие между
публичните органи за водите, водните услуги, различни икономически участници и
сектори, големи компании и индустрии, МСП и изследователски организации.
Значително намаляване на потреблението на вода. Повече от 50% намаление на
потреблението на енергия в областта на водоснабдяване, обработка и
транспортиране. Разработване и внедряване на стандарти за водна ефективност в
градски, селскостопански и индустриални области, включително насърчаване на
оперативната съвместимост между информационните системи за водоснабдяване на
равнище ЕС и на национално равнище и хармонизирането им с Директивата
INSPIRE. Подпомагане на въвеждането и оценката на схеми за проверка на
технологии, включително
програмата на ЕС за пилотен проект за Проверка на технологиите за околната среда
(ПТОС)28.
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ВОДИ-2-2014/2015: Иновативни подходи за водни и климатични
промени
Специфично предизвикателство: Увеличаващите се изисквания на нарастващото
световно население за храна, вода, материали и енергия ще поставят по-голям натиск
върху използването на земята, водните ресурси и екосистемите. Повишеното
използване на енергия води до по-големи изисквания за охлаждане на водата в
топлоелектрически централи. Варианти за смекчаване на климата, като например
производството на биомаса за енергия (биогорива), биха могли също да доведат до
увеличаване на търсенето на земя и вода. Повишеното търсене на храни и фуражи
ще увеличи натиска върху земните (например обезлесяването води до повече емисии
на парникови газове) и водните ресурси. Подобен натиск ще се състои от
28
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въздействията на климатичните промени, които биха могли да променят
допълнително наличността и годността на тези ресурси, както и да повлияят на
селскостопанската производителност.
Инструментите, които ще помогнат за проучване на възможностите за
нисковъглеродни пътища, като например модели за климата и енергетиката, в
момента нямат цялостна интеграция на системите за използване на земята и водата,
което води до непълна картина на взаимодействието между конкуриращи се искания
и бъдещата приложимост и разходите за адаптиране и опциите за смекчаване, както
и опазването на околната среда и земеделските предизвикателства.
Въпреки значителния напредък през последните десет години, прогнозирането на
естествената променливост на водния цикъл и екстремните метеорологични явления
в краткосрочен и средносрочен план все още страда от сериозни недостатъци.
Необходимо е по-добро разбиране на последиците от изменението на климата върху
хидроложкия цикъл за по-добро информиране на вземащите решения и осигуряване
на устойчиво водоснабдяване и управление на водните системи и качеството на
водните обекти в ЕС.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
а) [2014] Воден цикъл при бъдещо изменение на:
Предложенията трябва да са насочени към:
•

максимизиране на надеждността на прогнозите за валежи (средна стойност,
разпределение, честота, интензивност) и свързването им с променливостта на
водния цикъл в местни / регионални мащаби в Европа, през различни времеви
скали;

•

подобряване на краткосрочното до средносрочно прогнозиране на свързани
екстремни събития, интегрирайки, когато това е възможно, информация от
наличните източници на данни;

•

оценка на въздействието на екстремни метеорологични явления, както и пошироките последици от изменението на климата върху различните
компоненти на водния цикъл по отношение на количество и качество;

•

разработване на стратегии за управление на риска и възможности за
адаптиране на екстремни метеорологични условия и други, свързани с
изменението на климата заплахи в целесъобразен мащаб (и) (местен,
регионален и континенталн), като се вземат под внимание ролята и участието
на съответните заинтересовани страни, и потенциално се поставя акцент
върху силно уязвимите водни ресурси от стратегическо значение.

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 6 и
8 милиона евро (или повече) ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
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б) [2015] Интегрирани подходи за продоволствена сигурност, нисковъглеродна
енергия, устойчиво управление на водите и смекчаване на изменението на
климата:
Предложенията трябва да са насочени към:
•

разработване на инструменти и методологии за интегриране на селското
стопанство, горското стопанство, въздействията от изменението на климата и
адаптиране към климатични, енергийни и икономически модели и модели за
използване на земята, с помощта на мултидисциплинарен подход;

•

разглеждане на потенциалната роля, приносите и ограниченията за нисковъглеродни опции по отношение на земните и водните ресурси;

• разработване на по-добро научното разбиране на връзката земя-вода-енергияклимат;
•

разработване на интегрирани стратегии и подходи, при различни
пространствени мащаби (регионални, национални, континентални, глобални),
интегриране на ефективно използване на ресурсите в земеползването,
подобрения на селскостопанската производителност, устойчиво управление
на водите и нисковъглероден енергиен преход и анализиране на
взаимодействието със съществуващите регулаторни рамки в тези области и
потенциалните пречки пред изпълнението.

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 6 и
8 милиона евро (или повече) ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
а) По-ефективно управление на водните ресурси в Европа поради по-добро
познаване на водния цикъл в рамките на бъдещия климат. Принос към планиране на
управлението в целия ЕС в подкрепа на Проект за опазване на водните ресурси в
Европа, стратегията на ЕС за изменението на климата и за адаптиране на
съответните приоритетни области на ЕПИ „Води“. Принос в по-дългосрочен план за
развитието на надеждни услуги на климата във връзка с водния цикъл.
б) по-добро разбиране на това как политиките за управление на вода, храна и
биоразнообразието са свързани помежду си и с целите на климата и устойчивото
развитие. Намаляване на несигурността по отношение на възможностите и
ограниченията на нисковъглеродни опции, като биоенергийни технологии и мерки за
ефективност на ресурсите, с оглед на съответните политически инициативи в
краткосрочен план. Принос към бъдещите оценки, включително тези на
Междуправителствената група за изменение на климата (МГИК), с
мултидисциплинарни и интегрирани инструменти.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
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Общите приложения.
ВОДИ-3-2014/2015: Засилване на сътрудничеството
изследвания и иновации в областта на водите

на

ЕС

за

научни

Специфично предизвикателство: Научните изследвания и иновациите, свързани с
водите, са фрагментирани на равнище ЕС и разпръснати на национално равнище в
няколко министерства, университети, агенции, регионални правителства и програми.
За да бъдат по-ефективни и да увеличат добавената стойност на свързаните с тях
инвестиции, усилията и програмите за стратегически изследвания на многото мрежи
и организации за финансиране, които съществуват в Европа, трябва да бъдат
интегрирани, за да се създадат транснационални и трансдисциплинарни дейности за
научни изследвания и иновации.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
[2014] Предложенията трябва да обединят необходимите финансови ресурси на
участващите национални (или регионални) изследователски програми с цел
въвеждането на съвместна покана за представяне на предложения, водещи до
предоставяне на безвъзмездна помощ за трети страни със съвместно финансиране от
ЕС за подпомагане на приоритетите, определени в Програма за стратегически
изследвания на Инициатива за съвместно планиране (ИСП) за Водите. Кандидатите
трябва също да се стремят да въвеждат и други съвместни дейности, включително
обучение и допълнителни съвместни покани без съфинансиране от ЕС. През 2014 г.,
тази покана трябва да подпомага научните изследвания и иновациите, които
разработват технологични решения и услуги за подпомагане на въвеждането на
политика за водите на ЕС, по-специално за разпределение и измерване на водата,
пречистване и повторно използване на отпадъчни води, обезсоляване, наводнения и
суша и т.н.
[2015] Предложенията трябва да обединят необходимите финансови ресурси от
участващите национални (или регионални) изследователски програми с оглед на
изпълнението на съвместна покана за представяне на предложения със
съфинансиране от ЕС за подпомагане на приоритетите, определени в Програма за
стратегически изследвания на Инициатива за съвместно планиране (ИСП) за Водите.
Кандидатите трябва също да се стремят да въвеждат и други съвместни дейности,
включително обучение и допълнителни съвместни покани без съфинансиране от ЕС.
През 2015 г. поканата трябва да подпомага научните изследвания и иновациите, за да
се подкрепи въвеждането на политика за водите на ЕС, по-специално в областта на
устойчивото използване на водата в селското стопанство, с цел увеличаване на
ефективността на водоползването и намаляване на замърсяването на почвата и
водата.
Очакван ефект: По-добро използване на ограничените човешки и финансови ресурси
за научни изследвания и иновациите в областта на водите. Намалена фрагментация
на научноизследователски и иновационни усилия в областта на водите в цяла
Европа. Подобрено взаимодействие, координация и съгласуваност между
националното и европейското финансиране в съответните изследователски области
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чрез
транснационално
сътрудничество.
Подобрено
изпълнение
на
научноизследователски и иновационни програми в тези области чрез обмен на добри
практики. Принос към въвеждането на ИСП за водите.
Вид дейност: ERA-NET Съфинансиране
международни програми (COFUND).

на

регионални,

национални

и

Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ВОДИ-4-2014/2015: Използване на резултати на ЕС от научни изследвания и
иновации в областта на водите в полза на промишлеността, селското
стопанство, създателите на политики и гражданите
Специфично предизвикателство: Ефективното използване и пазарна реализация на
научноизследователските резултати за водите често е ограничено от липсата на
адекватни практики и механизми за обмен на знания. Същото се отнася и за научни
изследвания, които дават отговори за въвеждането на политика, като постигане на
добро състояние в съответствие с Рамковата директива за водите (РДВ) или добро
състояние на околната среда в съответствие с Рамковата директива за морската
стратегия и постигането на целите на други законодателни актове на ЕС за водите.
Това се задълбочава от факта, че научните изследвания и иновациите за водите са
изправени пред няколко мултидисциплинарни предизвикателства и включват широк
спектър от сектори на политики, вземащите решения, обществените и частни
потребители и заинтересовани страни на различни равнища.
Необходима е критична маса за обмяна на знания, за да се осигури широка
приложимост на резултатите от научните изследвания, за да се улесни превръщането
на знанието в употреба от различни заинтересовани страни, да се намали ненужното
дублиране на усилията, да се повиши обществената осведоменост по въпросите,
свързани с водата и да се насърчат иновациите и развитието на бизнеса.
Обхват:
a) [2014] Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси:
·

насърчаване на разпространението и използването на финансирани от ЕС
дейности, включително и съответните инструменти и платформи, базирани на
ИКТ и тяхната интеграция за пазарно лидерство в много разпокъсани области,
разработване на подходящи политически резюмета и насърчаване на обмена на
знания и непрекъснатия сравнителен анализ в рамките на ЕС и асоциираните
страни, за да се осигури по-широко прилагане на иновационните решения и понататъшно демонстриране на потенциала за решаване на предизвикателствата,
свързани с водата, включително и чрез мрежи на речните басейни и районите на
речните басейни; или

•

извършване на преглед на съществуващите практически и научни познания в
различните сектори и идентифициране на пропуските в научните изследвания с
оглед да се избегне припокриване между ключовите регионални, национални,
европейски и международни дейности, като се вземе предвид прилагането на
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Рамковата директива за водите; или
•

насърчаване на иновациите, свързани с водите и развитие на бизнеса, за да се
помогне на групите от еко-иновативни компании и за разработване на
иновативни финансови инструменти; или

•

разработване на координиран подход към интеграцията на секторите на водите и
отпадъцит в ЕПИ „Интелигентни градове и общности“29, идентифициране на
нуждите на научните изследвания и иновациите, които биха могли да доведат до
бъдещи дейности, насърчаване на обмена на най-добри практики между
участващите публични органи и заинтересовани страни, както и увеличаване на
капацитета на подготвеност и планиране на всички заинтересовани участници.

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките
на 1 милион евро за подтема а) ще позволят на това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
б) [2015] Предложенията трябва да са насочени към:
• въвеждане на мерки за демонстриране, обмяна, тестване и прехвърляне на
решения за управление на водите до крайните потребители в селскостопанския
сектор с оглед подобряване на ефективността на водоползването и качество на
селскостопанските практики. Дейностите следва да се ползват от различни
видове селскостопански и и почвено-климатични зони;
• да допринасят за изготвяне на „тематична мрежа“ 30 за водите в селското
стопанство, с широко участие на лекари и други заинтересовани страни от цяла
Европа, за събиране, разпространение и по-нататъшното разработване на
решения; и
·

подпомагане на интеграцията на въпросите, отнасящи се до водите в ЕПИ за
„Селскостопанска производителност и устойчивост“, включително свързването
с ЕПИ оперативни групи и свързаните с това дейности на ЕПИ за „Води“.

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките
на 3 милиона евро за подтема б) ще позволят на това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
а) Подобрено вземане на решения в областта на водите, основани на наука и
доказателства. Прилагане на най-добрите управленски практики и нови разработки
за разглеждане на нуждите и възможностите в областта на водите. Засилен
29

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

30

Според концепцията за „тематична мрежа“ в рамките на ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост, подкрепяща критическия преглед на научни познания и най-добри
практики, както и обмяната на знания за специфични теми, водещи до споделяне на резултатите за
крайния потребител, наред с другото, чрез инструменти на ЕПИ: http://ec.europa.eu/agriculture/eip /
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интерфейс между политиките и иновациите за водите. Бързо навлизане на пазара на
резултатите от научните изследвания, в съответствие с приоритетните области на
ЕПИ „Води“ 31 . По-интегрирана общност от изследователи и потребители,
простираща се между отделните дисциплини, държави, организации и сектори.
Подобрена обществена ангажираност в научни изследвания и подобряване на
общественото разбиране на динамичния характер на водните системи и ролята на
иновациите във водния сектор. Интеграция на секторите води и отпадъци в ЕПИ
Интелигентни градове, укрепваща неговата основна цел за принос към постигането
на трите крайни цели (20-20-20).
б) Подобрен интерфейс между знанието (практическо, научно) и общностите от
селскостопански потребителски в областта на ефективното използване на водите и
качеството на водата. Подобрено прилагане на решения, свързани с водата (на
технологични, управленски или организационни нива) от крайните потребители в
селското стопанство, което да доведе до намален натиск за водите от земеделските
практики. Подпомагане на въвеждането на Европейски партньорства за иновации
относно „Селскостопанска производителност и устойчивост“ и „Води“.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ВОДИ-5-2014/2015: Засилване на международното сътрудничеството за научни
изследвания и иновации в областта на водите
Специфично предизвикателство: Устойчивото водоснабдяване и канализация е от
основно значение за сигурността на храните, здравето, оцеляването, общественото
благосъстояние и икономическия растеж в развиващите се страни, особено в
Африка. Развиващите се страни също са особено уязвими по отношение на
проблемите, свързани с водата, което се очаква да се влоши в бъдеще от по-чести и
по-тежки наводнения и засушавания, дължащи се на изменението на климата.
Необходимо условие за справяне с тези предизвикателства е един задълбочен анализ
на водните ресурси от трансгранични водосборни скали, натиска върху водните
ресурси и противоречията в използването на водите, които изискват стабилни
подходи към управлението на водите, като се вземат предвид по-широките
социално-икономически фактори, както и по-добрият баланс между половете при
вземане на решения. Международното сътрудничество може да изиграе важна роля
за смекчаване негативните ефекти.
В същото време, ЕС трябва да се стреми към укрепване на международното
сътрудничество с нововъзникващите икономики, особено Китай и Индия, чрез
стратегически партньорства в областта на водите. Това ще даде възможност за
съвместно разработване на технологични решения, които, възползвайки се от
взаимното познание и опит във водния сектор в държавите-членки на ЕС и тези
страни, имат голям потенциал за по-нататъшна пазарна репликация и навлизането на
31

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
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пазара. Основавайки се на водещата си позиция в международните преговори,
свързани с водите, ЕС ще насърчава своя опит в политиката за водите и
управлението на реките, за да споделя най-добрите практики.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
а) [2014] Партньорства за стратегическо сътрудничество32 за научни изследвания
и иновации на водите между Европа и останалата част на света, за насърчаване на
създаването на мрежи от фирми (включително МСП), предприемачи, организации с
нестопанска цел, политици, регулатори и финансиращите институции за създаване
на бизнес и социални възможности. В съответствие със стратегията на Съюза за
международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите33,
ще бъде даван приоритет на предложенията, допринасящи за въвеждането на текущи
международни дейности и партньорства, в които държавите-членки на ЕС са се
ангажирали съвместно за осигуряване на по-последователен подход към научните
изследвания и иновациите (напр. партньорства между ЕС / държави-членки и Индия
за научните изследвания и иновации в областта на водите, Платформа за водите
Китай-Европа), които се стремят към създаване на обща стратегическа програма за
научни изследвания и иновации.
б) [2015] Платформа за координация 34 на учени, политици, лекари и други
ключови заинтересовани страни, представляващи редица африкански страни през
цялото времетраене на Хоризонт 2020, за идентифициране на възможностите и
ограниченията за устойчиво управление на водите и други природни ресурси и
екосистемите, и за разработване на разходно-ефективни мерки за адаптиране и
смекчаване на изменението на климата в Африка. В съответствие със стратегията на
ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите35, се насърчава международно сътрудничество, по-специално с Африка.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките
на 3 милион евро за подтема б) ще позволят на това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
в) [2015] Разработване на технологии, системи и средства за водоснабдяване и
канализацията, и / или методологии за управление на рисковете, свързани с
водоснабдяването и канализацията и трансграничните проблеми за управление на
водите, или интегрирани системи за управление на водните ресурси за устойчиво
селско стопанство и продоволствена сигурност, устойчиво опазване на околната
среда и икономически растеж, които са фокусирани върху страните извън
средиземноморския регион в ЕС и Африка. Предложенията трябва да се свързват с
32

Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
33
COM (2012) 497
34
Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
35
COM (2012) 497
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местните знания, социално-икономически култури, политически институции и
изпълнителни органи, и да вземат предвид измерението на пола, където това е
уместно. В съответствие със стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите36 международното сътрудничество
се насърчава, по-специално със страни извън средиземноморския регион в ЕС и
Африка. Предложенията следва да включват участието на организации от по-горе
споменатите региони.
За подтема в), Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от
ЕС между 2 и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очаквани ефекти:
а) Създаване на пазарни възможности за европейските водни иновации извън
Европа, като по този начин се подпомага изпълнението на ЕПИ „Води“ и
неговите приоритетни области. Подпомагане на изпълнението на целите,
поставени от Стратегическия форум за международно научно и технологично
сътрудничество37.
б) По-добра подготвеност в Африка за справяне с уязвимостта от изменението на
водите и климата, с по-малко на разпокъсаност на усилията, по-добър
мониторинг и средства за прогнозиране, както и повишено споделяне на знания и
трансфер на технологии.
в) Прилагане на иновативни технологични подходи / решения, адаптирани към
местните условия, оперативно и ефективно прилагане на интегрирано управление
на водите, по-добро идентифициране на уязвимостта на водите от създателите на
политики, модерни регулаторни и икономически инструменти, подобрено
изграждането на капацитет на местните участници и по-голямо икономическо и
социално благополучие на местно и регионално равнище в страните извън
средиземноморския регион в ЕС и Африка. Подпомагане на международно
договорени цели, свързани с водите, включително в контекста на рамката за
развитие след 2015 г. и последващи действия след Рио+ 20, чрез преодоляване на
проблемите с водата и канализацията.
Вид дейност:
a) и б) Дейности за координация и подпомагане; в) Дейности за научни изследвания и
иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

36
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УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване:
Краен срок (ове) 38 39

11.12.2013 г.

ВОДИ-3-2014/2015:
ВОДИ-4а-2014,
ВОДИ-5а-2014

08/04/2014

ВОДИ-1-2014/2015:
ВОДИ-2а-2014:

Първи етап

Втори етап

08/04/2014

16/09/2014

в 17.00 ч. брюкселско време

в 17.00 ч. брюкселско време в 17.00 ч. брюкселско време
ВОДИ-3-2015:
ВОДИ-4б-2015,
ВОДИ-5б-2015

[10.03.2015

ВОДИ-1-2015,
ВОДИ-2б-2015,
ВОДИ-5в-2015

Първи етап

Втори етап

16/10/2014

[10.03.2015

в 17.00 ч. брюкселско време]

в 17.00 ч. брюкселско време в 17.00 ч. брюкселско време

Цялостен индикативен бюджет: 67.00 млн. евро от бюджета за 2014 г.40, и 96.00
милиона евро от бюджета за 2015 г.41
2014

2015

Млн. евро

Млн. евро

ВОДИ-3-2014/2015:

10.00

15.00

ВОДИ-4-2014/2015,
ВОДИ-5б-2015, ВОДИ5а-2014

5.00

6.00

Теми

38

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
40
При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е
предвидено в системата на временните дванадесети части.
41
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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ВОДИ-1-2014/2015:

39.00

45.00

ВОДИ-2-2014/2015

13.00

15.00
15.00

ВОДИ-5в-2015

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложенията към работната програма, със следните изключения:
ВОДИ-3Ще се финансира до един проект за година и/или за подтема
2014/2015,
ВОДИ-5б-2015

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са описани
в част З от Общите приложения към работната програма.
Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за
предложения с еднакви точки е дадена в част З от Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с тази
покана.
Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ:
Информация
относно
резултата от
оценката (един
етап или първи
етап)

ВОДИ-32014/2015,
ВОДИ-42014/2015,
ВОДИ-5б2015, ВОДИ5а2014

Максимум 5
месеца, считано
от крайната дата
за подаване

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Индикативна дата
за подписване
на
споразумения
за
безвъзмездна
помощ
Максимум 3
месеца от датата
на
информир
ане на
кандидати
те.
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ВОДИ-12014/2015,
ВОДИ-22014/2015,
ВОДИ-5в2015

Максимум 3
месеца, считано
от крайната дата
за подаване

Максимум 5
месеца, считано
от крайната дата
за подаване

Максимум 3
месеца от датата
на
информир
ане на
кандидати
те.

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие, участници в
научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат
споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна
помощ.

Покана – Развиване на нисковъглеродна, ресурсно ефективна
икономика с устойчиво снабдяване със суровини
Х2020-ОП5-2014/2015
Настоящата покана е част от цялостния фокус върху инвестирането в иновации за
екологосъобразна икономика. Мултидисциплинарните изследвания и иновации,
необходими за ефективното справяне с това предизвикателство по един устойчив
начин, водят до обединяване на допълнителни знания и ресурси, включително
активното участие на социално-икономическите дисциплини. Разпространението и
усвояването на резултатите от научните изследвания и иновациите от създателите на
политики, бизнеса и обществото като цяло, се насърчават, за да дадат възможност на
участниците на всички нива от обществото да участват активно в този процес.
Дейностите по настоящата покана имат за цел да подпомогнат предприятията в
разработката и пускането на пазара на еко-иновативни решения и за насърчаването
на тяхното усвояване от страна на обществените органи в техните практики за
обществени поръчки. Те също така ще помогнат за преминаване към нова ера на
информационните системи и услуги, свързани с климата, които могат да осигурят
достъпни, висококачствени и в крайна сметка полезни данни за публичния сектор,
бизнеса и обществото.
Дейностите по настоящата покана имат за цел също така да подобряват нашето
разбиране на сложните взаимодействия в рамките на, през и между екосистемите и
различните елементи, движещи промените в околната среда, с цел по-доброто
справяне с тези предизвикателства и използването на наличните знания, за да се
направи по-ефективно възстановяването на екосистемите. Действията ще са
насочени към необходимостта от полезно използване на данните от наблюдение на
Земята и ангажиране на гражданите в разработването на системи за ефективно
предаване на знания за околната среда в полза на учени, създатели на политики,
бизнес и общество.
Дейностите ще се фокусират върху устойчив достъп до и производството на
суровини и материали, за да се осигури значително намаляване на използването на
ресурсите и сигурни и устойчиви доставки на ключови суровини.
И на последно място, редица дейности по настоящата покана имат за цел да съберат
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на едно място и да координират по-добре дейностите за научни изследвания и
иновации в рамките на Европа и извън нея, придружени от навременен и открит
обмен на информация и резултати от изследвания, за да се засили въздействието на
научноизследователската дейност и иновациите и да се гарантира по-ефективно
използване на научните разработки за политиката, бизнеса и гражданите.
Предвид транснационалния и глобален характер на климата и околната среда, техния
мащаб и сложност, както и на веригата на доставките на суровини, са предвидени
дейности както на равнище ЕС, така и извън него. В допълнение към двустранното и
регионалното сътрудничество, действията на равнище ЕС също ще подпомагат
съответните международни усилия и инициативи.
Дейностите за иновации в настоящата покана се очакват да предложат конкретни
възможности за малките и средни предприятия, заедно с темата за специалния
инструмент за МСП.
Всички дейности по Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с климата,
околна среда, ресурсна ефективност и суровини” следва да използват, колкото е
възможно повече налични данни от или предоставяни чрез различни инициативи на
Европейската Комисия. По-конкретно, следва да бъдат предпочитани данните,
продуктите и информацията на ГССНЗ (Глобална система на системите за
наблюдение на Земята) и Коперник (Европейската програма за наблюдение на
Земята) Също така, в съответствие със сътрудничеството между ЕС и Европейската
космическа агенция (ЕКА), дейностите следва да използват научните данни за
Земята на ЕКА, доколкото това е възможно. Данните от мисиите на ЕКА или на
трети страни, в по-голямата част от случаите са налични за безплатно сваляне
(допълнителни данни за мисиите на ЕКА и за мисии на трети страни са на
разположение на http://eopi.esa.int)
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Проектите, финансирани по Обществено предизвикателство „Дейности, свързани с
климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини”, покана „Развиване на
нисковъглеродна, ресурсно ефективна икономика с устойчиви доставки на суровини
и материали“ на Работната програма 2014-2015, с изключение от теми ОП5-112014/2015, ОП5-12-2014/2015 и ОП5-13/2014/2015 ще участват в пилотния проект за
отворени данни за научни изследвания по Хоризонт 2020 в съответствие с
политиката на ЕК за свободен достъп до изследователски данни за улесняване на
достъпа, повторната употреба и съхраняване на изследователски данни. Проектите
имат възможността да не участват в гореспоменатия пилотен проект. Нов, свързан с
това елемент на Хоризонт 2020 е използването на Планове за управление на данните
(ПУД), описващи подробно какъв вид данни ще генерира проекта, дали и как
данните ще бъдат използвани или предоставени за достъп за проверка и повторна
употреба, курирани и съхранявани. Използването на ПУД е необходимо за
проектите, участващи в Пилотния проект за Отворени данни за научни изследвания.
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Други проекти са поканени да представят ПУД, ако това е приложимо за техните
планирани научни изследвания. Допълнително ръководство за пилотния проект за
Отворени данни за научни
изследвания е на разположение в Портала на
участниците.
Проектите, финансирани по други теми на тази покана, могат да участват в пилотния
проект за Отворени данни за научни изследвания по Хоризонт 2020 на доброволен
принцип.
Бенефициентите на проектите, участващи в пилотния проект за Отворени данни за
научни изследвания следва да се придържат към принципи на ГССНЗ за споделяне
на данни и да регистрират всички генерирани в резултат на осъществяване на
проектите геопространствени данни, метаданни и информация в ГССНЗ регистъра.
Допълнителна информация за принципите на ГССНЗ за споделяне на данни и
регистъра
на
ГССНЗ
могат
да
бъдат
намерени
тук:
http://geossregistries.info/index.html
Приканваме към предложения по следните теми:
БОРБА И АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Обществено предизвикателство (ОП) 5-1 и ОП5-2-2014/2015:
Климатични услуги за Европа и в глобален мащаб
Специфично предизвикателство: Предоставянето на достоверна научна информация
за климата на правителствените, обществените и частните създатели на решения е
основна предпоставка както за правилното управление на рисковете, пред които е
изправено обществото, така и за използване на възможностите, които това
предполага. Необходимо е значително подобрение в прогнозирането на
климатичната система (по безпогрешен начин от сезонни към десетилетни и вековни
времеви рамки), за да се отговори на обществените очаквания.
За справяне с тези предизвикателства, научната общност, отговаряща за климата,
ще трябва да навлезе в нова ера на климатични информационни системи, които да
вземат предвид ползата, доставянето, достъпността и качество на данните. За да се
запази водещата роля на Европа в тази област и да се посрещнат
предизвикателствата относно изменението на климата, се изисква значителен
напредък паралелно в развитието на моделирането на климата и на науката за услуги
за климата.
ОП5-1-2014: Високотехнологични модели на планетата Земя
Обхват: Предложенията следва да разработват ново поколение модерни и добре
оценени модели на глобалната климатична система и планетата Земя, както и
свързани с климата сложни системи за прогнозиране, с цел като цяло да се
предостави на правителствата, бизнеса и обществото един надежден
високотехнологичен принос към оценката на риска за климата в десетилетни до
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стогодишни периоди от време, за възможно най-високата пространствена резолюця.
Подходящи физични, химични и биологични процеси на планетата Земя,
включително антропогенни задвижващи сили, както и социално-икономически
аспекти и тяхната обратна връзка трябва да бъдат адекватно включени в прогнозите
на климатичните модели и проекциите в подходящ мащаб. Нови методи за
представяне на несигурности в модели на планетата Земя трябва да помогнат за
оценяване на надеждността на регионални отговори и тяхното въздействие върху
ключови сектори на икономиката. Високотехнологични модели на планетата Земя с
висока резолюция следва също да предоставят основа за производство на нови
сценарии за климата. Бъдещите модели трябва да имат възможност за по-добро
разбиране на климатична променливост в миналото и причините и въздействията от
нея (общества, ресурси и екосистеми), както и последните данни за климата.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 10 и
15 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Подобрена основа, базираща се на науката, за по-добра оценка на
въздействието на промените върху климата в десетилетни до стогодишни времеви
графици, за да се подпомогне развитието на ефективни политики за изменението на
климата и да се оптимизира персоналното вземане на решения. Стабилни, надеждни
и достоверни климатични прогнози и предвиждания за да се направят
средносрочните и дългосрочните европейски бизнес сектори по-устойчиви и
конкурентни в световен мащаб. Резултатът от проекта следва да подпомогне
процеса след Пети доклад за оценка на МЕГИК и други съответни международни
научни оценки, както и да осигури солидна научна основа за бъдещо научно
сътрудничество и политически действия на европейско и международно ниво.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-2-2015: Европейско изследователско пространство (ЕИП) за климатични
услуги
Обхват: Предложенията трябва да обединят необходимите финансови ресурси от
участващите национални (или регионални) изследователски програми с цел
изпълнението на съвместна покана за представяне на предложения със
съфинансиране от ЕС, за разработванто на по-добри инструменти, методи и
стандарти за това как да произвеждаме и използваме надеждни данни, нов набор от
проекции и показатели за въздействието на съответните за потребностите и
възможностите на потребителите. Това се изисква от потребителите, за да се оцени
въздействието и адаптационните реакции към бъдещата променливост на климата и
екстремните условия за специфични региони, секторите и съответните периоди от
време (сезонни към десетилетни) на регионално и местно ниво. Това трябва да
включва също така разглеждане на конкретни искания за услуги и многофакторни
механизми за анализ на риска, които се нуждаят от интердисциплинарен и
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трансдисциплинарен двупосочен диалог между учени, информационни доставчици и
крайни потребители. Следва да бъдат установени връзки с международни
инициативи относно услуги за климата.
Предложенията трябва да насърчават широко представителство на държавитечленки на ЕС.
Очакван ефект: Улесняване на вземането на обществени и частни интелигентни
климатични решения, като по този начин се намалява въздействието на опасности,
свързани с климата и насърчаване на управлние на европейските ресурси, което
защитава климата. Засилена европейска интеграция чрез по-ефективен обмен и
трансфер на знания, свързани с климата в целия ЕС. Подпомагане на развитието и
разширяването на Инициатива за съвместно планиране за климата. Научна подкрепа
за развитието на оперативни дейности по Коперник и уеб портала ClimateAdapt.
Европейски принос към Глобалната рамка за климатично обслужване (СМО-ГРКО),
Програмата Бъдеще за Земята и съответните действия, предприети от форум
Белмонт. Подпомагане на изпълнението на Стратегията на ЕС за приспособяване
към изменението на климата.
Вид дейност: Съфинансиране ERA-NET
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-3-2014: Икономика на климатичните промени и връзки с устойчивото
развитие
Специфично предизвикателство: Създателите на политики са изправени пред
обществени и икономически предизвикателства, когато разглеждат изменението на
климата, включително необходимостта да се въвеждат дейности по климата в поширока програма за икономическо благополучие и устойчиво развитие. Процесите за
вземане на решения изискват стабилни оценки на разходите и ползите, както и на
рисковете и възможностите, свързани с различни начини за смекчаване на
несигурността за бъдещето на климата и неговите въздействия. Също така е
необходимо изрично да се обърне внимание на връзките между развитието на
стратегии за ниски емисии, които са устойчиви на климата и други политики за
насърчаване на устойчивото развитие, както и да се разбере как смекчаването и
адаптирането към изменението на климата е свързано с въпроси като премахването
на енергийната бедност, увеличаване на благосъстоянието и благополучието,
подобряване на качеството на въздуха, технологични иновации, както и наличието
на храна и на вода. За да се отговори ефективно на изменението на климата и
едновременно да се отговаря на целите на устойчивото развитие, са необходими
радикални трансформации за да се даде възможност на преход към чисто,
нисковъглеродно, устойчиво и гъвкаво общество, на национално, регионално и
глобално равнище.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
а) разработване на цялостна икономическа оценка на изменението на климата.
Оценката трябва да разглежда различни стратегии за смекчаване и адаптиране, като
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се фокусира върху преминаване към нисковъглеродна икономика и оценка на
разходите от бездействие. Дейностите трябва да измерват разходите, ползите и
рисковете от различни технологични и социални преходни промени на енергийната
система, да проучват въздействията върху зеления растеж, динамиката на
иновациите, създаването на работни места и социалното сближаване, както и
разработването на инструменти и методологии в подкрепа на вземането на решения,
основани на доказателства.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 6 и
8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми
б) разглеждане на връзката между дейностите по изменението на климата и
устойчивото развитие чрез международни усилия за научноизследователско
сътрудничество и развитие на научен диалог между ЕС и международните
партньорски страни, с акцент върху страните от Г-20. Предложенията следва да
разработват технологични и социално-икономически начини за смекчаване и
стратегии за адаптиране в контекста на по-широките цели за устойчиво развитие, да
разглеждат настоящите и бъдещите политики за смекчаване и адаптиране в
различните страни, за подпомагане създаването на политики, основани на
доказателства, относно дейности по климата в контекста на устойчивото развитие,
както и да започнат международно сътрудничество с учени, които разполагат с
информация за местните предизвикателства и възможности. В съответствие със
стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите44, предложенията следва да допринасят за осигуряване на
подпомагане при изграждане на капацитет и обмен на знания в рамките на Рамковата
конвенция на ООН по изменението на климата (РКОИК)45 и да допринасят за главни
международни научни оценки (напр. МЕГИК).
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 и
5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
а) Подпомагане на технологични, институционални и социално-икономическии
иновации в областта на дейностите, свързани с климата. Намаляване още в
краткосрочен план на несигурността в оценката и изчисляването на разходите,
ползите и икономическите стойности на вариантите за смекчаване. Улесняване на
ЕС 46 и глобалните цели на политиката за климата и включване на варианти за
смекчаване на изменението на климата в множество мащаби и сектори,
предоставящи научни основания за изпълнение и преглед на „Пътна карта за
преминаване към икономика с ниски въглеродни емисии до 2050 г.47“. Принос към
44
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главните международни научни оценки (напр. МЕГИК).
б) засилено сътрудничество и съвместна работа в областта на научните изследвания
между ЕС и ключови целеви страни в областта на дейностите по климата.
Подпомагане за изграждане на капацитет и целите за обмен на знания в рамките на
РКОИК. Интегриране на дейности по климата в по-широки планове за развитие на
развиващите се страни. Ускорено прехвърляне на нисковъглеродни и адаптационни
технологии и знания към нововъзникващите и развиващите се страни. Принос към
главните международни научни оценки (напр. МЕГИК).
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-4-2015:
Подобряване на качеството на въздуха и намаляване на
въглеродния отпечатък за европейските градове
Специфично предизвикателство: По-голямата част от населението на Европа живее в
градски условия, където гражданите често са изложени на нива на замърсители на
въздуха, превишаващи допустимите стойности, установени от европейските
директиви. Източниците на замърсяване в градовете са свързани главно с градските
дейности като транспорт и отопление. Други дейности като производството на
енергия, промишлената дейност, селското стопанство и трансграничното
замърсяване играят важна роля. Замърсяването на въздуха и изменението на климата
са тясно свързани и поради това съществува необходимост да се вземат предвид
съображенията за околната среда и климата при изготвянето на стратегии за
намаляване на емисиите. Необходими са интегрирани подходи за намиране на
дългосрочни и устойчиви решения в ЕС.
Обхват: Развитие на технологичните възможности и стратегии за борба срещу
замърсяването на въздуха в градска среда и изменението на климата, с участието на
основните сектори, генериращи замърсяването. Предложенията следва да включват
разработването и прилагането на инструменти в подкрепа на комплексното
управление на качеството на въздуха и изменението на климата в държавите-членки
на ЕС, с цел разработването и прилагането на подходящи стратегии и практики за
намаляване на емисиите. Конкретните обстоятелства за различните региони и
градове в Европа и динамиката на сложните системи за обществени и технологични
промени, необходими за преминаване към общества без замърсяване на въздуха / с
ниски въглеродни емисии, следва да бъдат взети под внимание. Предложенията
следва да насърчават интеграцията на съвременни инструменти за оценка,
мониторинг, моделиране - включително разпределение на източниците - чрез
иновативни технологични възможности и стратегии за подобряване на качеството на
въздуха и намаляване на въглеродния отпечатък на градските райони. Освен това,
следва да бъдат включени действия за повишаване на осведомеността и дейности за
подпомагане на политиката. Предложенията следва да включват участието на
индустрията, включително МСП, доколкото това е възможно.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 6 и
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8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Намаляване на отрицателното въздействие върху здравето и климата,
заедно с разходите, свързани със замърсяването на въздуха в ЕС. Засилване на
съответствието със законодателството за качеството на въздуха в ЕС. Подпомагане
на политиката на ЕС за въздуха на равнище ЕС и държавите-членки. Бързо
разгръщане на пазара на технологични и нетехнологични иновативни решения.
Принос към целите на приоритетна област Интелигентни градове и общности.
Обществена трансформация към зелена и нисковъглеродна икономика. Подобряване
на качеството на въздуха в градовете на ЕС в средносрочен и дългосрочен план.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-5-2014/2015: Координиране и подпомагане на научните изследвания и
иновации за дейности, свързани с климата
Специфично предизвикателство:
Темпото на текущите разработки и
съществуващата несигурност около вероятните бъдещи тенденции изискват понататъшни стъпки, за да се запази и укрепи базата от доказателства, за да се
гарантира, че създателите на политики, бизнеса и гражданите в ЕС могат да
продължат да се възползват от по-добро познаване на състоянието на климата и
околната среда като цяло, възможните варианти за реакция и техните последствия в
областта на социалните, икономическите и екологичните условия.
Необходима е по-добра интеграция и координация на текущи и бъдещи инициативи
за научни изследвания и иновации за изменението на климата в рамките на ЕС и
извън него, придружени от навременен и отворен обмен на информация и резултати
от изследвания, за да се засили въздействието на научноизследователската дейност и
да се гарантира по-ефективно използване на ресурсите и научните разработки.
Обхват: Създаване на мрежи в ЕС за изменението на климата, за да се улесни
диалогът между съответните научни общности, финансиращи институции и
потребителски общности в ЕС през цялото времетраене на Хоризонт 2020 г. и за
повишаване на ефективната комуникация и разпространение на дейностите, целящи
различни заинтересовани страни, за да се максимизира въздействието на
инициативите за научни изследвания и иновации и за повишаване на обществената
осведоменост относно науката за климата и резултатите от научните изследвания.
Предложенията следва да обхващат дейности като групиране, координиране и
създаване на взаимодействие между международно, европейско и национално
финансирани научноизследователски и иновационни дейности за изменението на
климата, разработване на съвместни програми и проекти, създаване на връзки със
сродни международни програми, бъдещ анализ за установяване на възникващите
нужди и ефективни механизми за засилване на връзката между науката и
политиката. Това изисква истински интердисциплинарен, интегриран и системен
подход - включващ социално-икономическото измерение - както и ангажимента и
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сътрудничеството между науката за климата и по-широките общности от
заинтересовани страни.
Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси:
а) [2014] Варианти за смекчаване на изменението на климата48: създаване на
цялостно картиране и оценка на вариантите за смекчаване на изменението на
климата, политики и свързаните с тях технологии в държавите-членки на ЕС и
асоциираните страни, като се вземат предвид техните разходи и възможности. Тoва
трябва да включва анализ на потенциала за международно сътрудничество /
съвместно развитие с нововъзникващи икономики и развиващите се страни, с цел
осигуряване на взаимодействие между изследователските проекти, насърчаване на
сътрудничеството с националните и международни изследователски програми и за
да се максимизират въздействието и обхватът на финансираните от ЕС дейности,
също така с цел ускоряване на прехвърлянето на технологии. Освен това, трябва
също да се обърне внимание на рисковете, ползите и социално-икономическите
аспекти на технологии с отрицателни емисии (включително и гео-инженерство),
заедно с нови подходи за свързване на изследвания за влиянието и адаптирането с
изследвания на вариантите за смекчаване и икономическите разходи. В съответствие
със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите 49 се насърчава международното сътрудничество, поспециално с развиващи се икономики и развиващите се страни.
б) Моделиране на системи на планетата Земята и услуги, свързани с климата
[2015]50: паралелно разработване на общоевропейско моделиране на климата и рамка
за услугите, която да даде възможност и да насърчи открит обмен на знания, опит и
данни, за да се симулира по-точно климатичната еволюция и да се подобри
надеждността на научната информация за климата на местно, регионално и глобално
ниво. То трябва да интегрира европейското моделиране на климата, инициативи за
наблюдения и обслужваща инфраструктура и да предоставя научно-комуникационна
платформа на заинтересованите страни за по-добро управление на европейските
ресурси, намаляване на фрагментацията и подобряване на взаимодействието между
националните, европейските и международните дейности.
Очакван ефект: Политика, основана на доказателства и подходящо, разходноефективно управление, планиране и адаптиране на решения от страна на публичния
сектор, бизнеса, индустрията и обществото чрез предоставяне и ефективна
комуникация на достоверна и навременна информация, основана на науката.
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Засилено влияние на научноизследователски и иновационни дейности чрез по-добра
идентификация на приоритетите на научните изследвания и иновации за
изменението на климата, по-добра координация на програмите за научни
изследвания и иновации на европейските държави-членки и на финансираните
дейности, както и взаимодействие с международни програми и дейности за научни
изследвания и иновации.
В допълнение, се очакват следните специфични въздействия:
а) По-добра координация на съответните научни изследвания и иновации в ЕС,
включително сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии
(ЕИИТ). Засилено прилагане на Пътната карта на ЕС за 2050 г.51 и съответните
инициативи чрез подобрено разпространение на ключови изследователски открития.
б) Подобрена устойчивост на европейското общество към изменението на климата и
смекчаване на риска от опасни изменения на климата.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСИ, ВОДИТЕ, БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ЕКОСИСТЕМИТЕ

НА ПРИРОДНИТЕ

ОП5-6-2014: Услуги за биоразнообразие и екосистеми: двигатели за промяна и
причинно-следствени връзки
Специфично предизвикателство: Биоразнообразието осигурява екосистемни услуги
(осигуряващи, регулиращи, поддържащи и културни), които са от решаващо
значение за благосъстоянието на човека. Въпреки това, остават пропуски в знанията
относно разбирането на взаимоотношенията на причинната връзка между
движещите сили/натиска (индивидуален и колективен) и промените в биологичното
разнообразие, функциите на екосистемите и екосистемните услуги и техните
социални въздействия.
Тъй като биоразнообразието прогресивно намалява, което води до спад в
предоставянето на услуги на екосистемите, налице е спешна необходимост от
документиране и оценка на въздействието на движещите сили на промените във
всички съответни нива на биологичната организация, за по-добро разбиране на
връзките между биологичното разнообразие, функциите на екосистемите и
устойчивостта, и произтичащото от това предоставяне на екосистемни услуги, така
че да се гарантира ефективна политика и устойчиво развитие.
Обхват: Предложенията трябва, чрез системен подход и в рамките на една
интегрирана социално-икономическа, екологична рамка, едновременно основавайки
се, доколкото е възможно, на съществуващите знания, да обхващат всеки от
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следните аспекти:
· оценка на причинни-следствената връзка между биоразнообразието и
екосистемните функции и услуги;
·

оценка на въздействието на преки, непреки и нововъзникващи фактори на
промяна, поотделно и в комбинация и взаимодействащи, относно състоянието и
тенденциите на биоразнообразието и екосистемната функция (във всички
съответни мащаби), устойчивостта и предоставянето на услуги;

·

осигуряване на методологии за прогнозиране на бъдещо изменение в
задвижващите фактори на промяната, тяхното въздействие върху биологичното
разнообразие и произтичащите от това последици за предоставянето на
екосистемни услуги;

·

разработване и усъвършенстване на звукови и рентабилни показатели за
биоразнообразието, екосистемните функции/ устойчивост и екосистемните
услуги, които обхващат всички съответни екологични и социалноикономическите измерения и са широко приложими;

·

разработване на иновативни екосистемни, ориентирани към обслужването,
концепции за управление на екосистемите (включително инициативи за участие),
общи рамки и инструменти за опазване и устойчиво управление на
биоразнообразието и екосистемните услуги

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 5 и
10 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: В средносрочен план се очаква засилен капацитет на предвиждане
относно причинно-следствената връзка между осигуряването на биологично
разнообразие и екосистемна функция/ услуга от една страна, и на причините за
промяна и биологичното разнообразие/екосистемни услуги от друга страна. В
краткосрочен и дългосрочен план, тази дейност трябва да доведе до икономически
по-ефективен мониторинг и засилена политика, основана на доказателства и наука,
управление и бизнес модели в рамките на устойчив, екологичен и социалноикономически контекст, повишена осведоменост и участие на гражданите; както и
допринасяне за постигането на европейските и международните цели за
биоразнообразието (стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 52 ,
Конвенция за биологичното разнообразие, Рио+20) и свързване с международните
усилия и форуми по въпросите на биологичното разнообразие и екосистемните
услуги.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
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Общите приложения.
ОП5-7-2015: По-ефективно възстановяване на екосистемите в ЕС
Специфично предизвикателство: Възстановяването на околната среда често е скъп и
почти винаги е продължителен процес, но може да предостави обширни ползи по
един рентабилен начин, като в същото време запазва и засилва природния капитал на
Европа. Секторът на възстановяване е натрупал много опит, но познанията,
технологиите и капацитетът ще трябва да нарастнат бързо (и да се споделят), ако се
цели постигане на пълния потенциал на възстановяването.
Обхват: Предложенията трябва да бъдат разработени за концептуално съгласувани
екосистемни видове инструменти, подходи, методологии и методи за оценка и
прогнозиране на ефективността по отношение на заявените от тях цели включително ефективността на разходите и ползите във връзка с биоразнообразието
и екосистемните услуги - на мерките за възстановяване на околната среда. Те трябва
да ангажират цялата общност за възстановяване (бизнеса, академичните среди,
включително социалните и хуманитарните науки, публичната администрация и
гражданското общество) в една мащабна инициатива, за обмяна на опит,
идентифициране на силните и слабите страни и най-добрите практики, за
насърчаване на нови техники и технологии, както и за споделяне на информация,
знания и ноу-хау с цел насърчаване на ефективни и устойчиви възстановителни
дейности в целия ЕС.
Предложенията трябва да използват пилотни проекти или казуси, включително
и демонстрационна фаза.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 5 и
7 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: В средносрочен план, подобрено проектиране на мерките и
стимулите за възстановяване / подобряване; по-ефективна интеграция на „план за
възстановяване“ в доставката на основните цели на политиките, свързани с растежа,
създаването на работни места, градските и селските райони, устойчивостта към
изменението на климата, опазване и популяризиране на природния капитал;
иновативни политически механизми, които могат да улеснят възстановяването;
принос към напредъка в зелената инфраструктура; принос за постигане на целите на
стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 202053 и Рамковата директива за
водите на ЕС; по-добра оценка на потенциалните ползи от създаването на мрежи с
места за възстановяване, позволяващи дългосрочни наблюдения и споделяне на опит
за различни видове екосистеми и натиск.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
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Общите приложения.
ОП5-8-2014: Подготвяне и стимулиране на иновационни обществени поръчки
за обеззаразяване на почвата
54

Специфично предизвикателство: Замърсяването на почвата обикновено се причинява
от промишлена дейност, практики от минния добив и произвеждането на метали,
селскостопански химикали или неправилно изхвърляне на отпадъци и все повече се
превръща в много сериозен проблем за околната среда и здравето. Държавитечленки полагат усилия за създаване на национални стратегии за обеззаразяване /
възстановяване, които обикновено са много скъпи. Ето защо е от решаващо значение
за публичните органи да бъдат в състояние да идентифицират най-годните за целта и
ценово-ефективни решения.
Обхват: Предложенията трябва да създават и насърчават мрежа от възложители на
обществени поръчки в областта на обеззаразяване / възстановяване на почвата, с
акцент върху устойчивите методи, които да избягват по-конкретно принципа за
„копане и изхвърляне“, с цел да се повиши осведомеността, обменът на знания,
обсъждането на общи нужди по възлагане на обществени поръчки и да се изготвят
общи спецификации, вземайки предвид дългосрочните изисквания на публичния
сектор и социално-икономически аспекти, с цел проучване на осъществимостта за
стартиране на съвместни доставки на развойни продукти (ДРП), за намиране на
общи иновативни решения в областта.
Очакван ефект: В средносрочен период, стимулиране на допълнителни инвестиции в
научни изследвания, разработване и иновации в областта на обеззаразяване на
почвата и предоставяне на иновативни решения за справяне със свързаните с това
предизвикателства. В средносрочен / дългосрочен план, насърчаване на иновациите
в сектора от гледна точка на търсенето при намалени разходи. По време на
средносрочния / дългосрочния период да се създават нови пазари в областта на
обеззаразяването / възстановяването на почвата. Повишена конкурентоспособност на
малките и средни предприятия и индустриалните партньори в тази област.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-9-2014: Консолидиране на европейското изследователско пространство
(ЕИП) по отношение на биоразнообразието и екосистемните услуги
Специфично предизвикателство: Биологичното разнообразие е нашата застраховка
живот, която ни предоставя различни (екосистемни) услуги и неговото влошаване и
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загуба застрашават предоставянето на тези услуги. Предизвикателството се състои в
това да се осъществи напредък към завършване на Европейското
научноизследователско пространство в тази област и по-нататъшно разработване на
общата визия и дейности, които в момента са предприети от държавите-членки,
засилвайки координацията и по този начин цялостното въздействие на научните
изследвания и иновациите в тази област. В крайна сметка, трябва да бъде създадена
единна и отворена изследователска област за биоразнообразието, която насърчава
свободното движение на научни знания и технологии и засилва
конкурентоспособността.
Обхват: Предложенията трябва да обединяват необходимите финансови ресурси от
участващите национални (или регионални) изследователски програми с цел
изпълнението на съвместна покана за представяне на предложения в резултат на
безвъзмездна помощ за трети страни със съвместно финансиране от ЕС в тази
област, въз основа на съвместна визия и обща програма за стратегически
изследвания за биоразнообразието и екосистемните услуги, включващи също
хуманитарните и социалните науки, ако това е уместно. Съвместната покана следва
да се изпълнява в сътрудничество с държави, които не са членки на ЕС, където това е
приложимо, и чрез развиване на връзките с подходящи научноизследователски
инфраструктури. В съответствие със стратегията на ЕС за международното
сътрудничество в научните изследвания и иновациите 55 , се насърчава
международното сътрудничество с международни партньори. Авторите на
предложения трябва да обмислят прилагане на други съвместни дейности,
включително създаването на пан-европейска мрежа от средства за финансиране и
други ключови участници в Европа, въз основа на предишен опит и избягване на
припокриване с други инициативи, подпомагане на взаимното учене и обучение,
обмен на добри практики, мобилност на научните изследователи и равните
възможности (например чрез инициатива EURAXESS) и по-добри кариери в
областта, както и допълнителни съвместни покани, без съфинансиране от ЕС.
Очакван ефект: Ефективна транснационална, пан-европейска мрежа за научни
изследвания и взаимодействия между националните / регионалните и
изследователските програми на ЕС в областта на биоразнообразието и
екосистемните услуги за насърчаване на устойчивото развитие. Нови продукти и
услуги, основаващи се на обширни знания. Подобрена, основана на доказателства
политика чрез интердисциплинарна и трансдисциплинарна точка на пресичане
между наука и политика и свързване към международните усилия и форуми по
въпросите на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.
Вид дейност: Съфинансиране ERA-NET
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-10-2014/2015: Координиране и подпомагане на научни изследвания и
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иновации за управлението на природните ресурси56
Специфично предизвикателство: Темпото на текущите разработки и съществуващата
несигурност около вероятните бъдещи тенденции в екосистемите и техните услуги
изисква по-нататъшни стъпки, за да се запази и укрепи базата от доказателства, за да
се гарантира, че създателите на политики, бизнесът и гражданите в ЕС и
асоциираните страни, могат да продължат да разчитат на стабилно познаване на
състоянието на природните ресурси и околната среда като цяло, на възможното
въздействие на възможностите за реакция и техните последствия в областта на
социалните, икономическите и екологичните условия.
Необходима е по-добра координация на често фрагментирани дейности за научни
изследвания и иновации в Европа и извън нея, придружени от навременен и отворен
обмен на информация и резултати от изследвания, за да се засили въздействието на
научноизследователската дейност и да се гарантира по-ефективно използване на
ресурсите и научните разработки.
Изискват се иновативни начини за мобилизиране на всички заинтересовани
участници, за увеличаване на последователността на политиката, вземането на
компромисни решения, управлението на конфликти на интереси, повишаване на
участието на гражданите при вземането на решения и подобряване на
информираността на обществото и внедряване на резултатите от научните
изследвания в бизнеса.
Обхват: Създаване на европейски мрежи за улесняване на диалога между
съответните научни общности, органи за финансиране и потребителски общности в
Европа през цялото времетраене на Хоризонт 2020. Предложенията следва да
обхващат дейности като групиране, координиране и създаване на взаимодействие
между
международно,
европейско
и
национално
финансирани
научноизследователски и иновационни дейности, разработване на съвместни
програми и проекти, създаване на връзки със сродни международни програми,
бъдещ анализ за установяване на възникващите нужди, дейности за комуникация и
разпространение за подобрена пресечна точка между науката и политиката и
уеднаквяване на изискванията за научните изследвания и вземането на решения.
Това изисква интердисциплинарно взаимодействие и интегриран, системен подход,
особено между социално-икономическите науки и науките за околната среда.
Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси:
а) [2014] Увеличаване на картографирането на екосистеми и техните услуги:
разработването на гъвкава методология, която позволява непрекъснато събиране и
сравнение между мащабите за координация на прозрачно, сравнимо и основано на
доказателства картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, включително и
множество такива, в целия ЕС (включително най-отдалечените региони) и на
56

Всички дейности по тази тема, пряко насочени към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица, се изключват от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и
мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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национално и регионално ниво, с цел насочване на политиката и вземането на
решения. Тя трябва също така да анализира тяхната взаимозависимост,
взаимовръзки, взаимодействия и потенциалните компромиси и да оценява тяхната
многофункционалност за човешкото благополучие, позовавайки се на резултатите от
работата на Оценката на екосистемите за хилядолетието (ОЕХ) и проучванията на
Икономиката на екосистемите и биоразнообразието (ИЕБ).
б) [2014] Структуриране на изследванията на почвата, използването на земята и
управлението на земите в Европа: мрежа от средства за финансиране и други
ключови участници в Европа (а вероятно и извън нея) за обхващане на националните
финансирани научноизследователски дейности, разработване на съвместна визия и
изготвяне на програма за стратегически изследвания (ПСИ) за дейности относно
почвата, използването на земята и управлението на земите, които трябва да бъдат
осъществени чрез бъдещи съвместни покани. Примери за уместни въпроси са:
въздействия и тенденции за промени в ползването на земята, включително тези,
свързани с ресурси за биоенергия / биоикономика, териториално планиране, заплахи
за почвата, устойчиво използване на системата за почви, седименти и води,
въздействие на световно равнище и последиците върху търговските партньори,
интегриране на социално-икономическите изследвания и идентифициране на
елементите, свързващи съответните области на политиката и многостранните
споразумения за околната среда.
в) [2015] Механизъм за подпомагане на ЕС за политика, основана на
доказателства, посветена на биоразнообразието и екосистемните услуги:
създаване на иновативен, самостоятелно устойчив механизъм за управление с
дългосрочна перспектива, простиращ се отвъд продължителността на проекта за
подобряване на ефективните и ефикасни взаимодействия между науката, обществото
и политиката, които са свързани с биоразнообразието и екосистемните услуги в ЕС.
Това трябва да се основава на съществуващи пресечни точки между науката и
политиката и да включва всички държави-членки на ЕС, асоциираните и
присъединяващите се държави и трябва да бъде отворен за наблюдатели.
Очакван ефект: Политика, основана на доказателства и подходящо, разходноефективно управление, планиране и адаптиране на решения от страна на публичния
сектор, бизнеса, индустрията и обществото чрез предоставяне и ефективна
комуникация на достоверна и навременна информация, основана на науката.
Засилено влияние на научноизследователски и иновационни дейности чрез по-добра
идентификация на приоритетите на научните изследвания и иновации, по-добра
координация на програмите за научни изследвания и иновации на ЕС и държавитечленки/свързани страни и на финансираните дейности, както и взаимодействие с
международни програми и дейности за научни изследвания и иновации.
В допълнение, се очакват следните специфични въздействия:
а) В краткосрочен план (1-3 години), повишаване на капацитета и по-последователен
подход на държавите-членки, чрез привличане и допълване на техните дейности, за
изпълнение на техните задължения в съответствие със стратегията на ЕС за
биологичното разнообразие до 2020 г. и националните изисквания.
б) В краткосрочен план да се създаде съвместно договорена визия и Програма за
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стратегически изследвания и мрежа от средства за финансиране, определени да го
въведат чрез съвместна покана в една последваща фаза. Засилване на
взаимодействията и сътрудничеството между националните изследователски
програми в тази област. В средносрочен и дългосрочен план, подобряване на
процеса на изготвяне на политика, основана на доказателства в области като
селското стопанство, околната среда, дейностите, свързани с климата,
пространственото планиране, енергийния преход, производството на питейна вода,
ефективното използване на ресурсите и последователността, както и прилагането на
заложеното в Рио+20 относно постигане на свят без „деградация на земята“.
в) Бърз отговор на научни и технически нужди, произтичащи от политиките на ЕС за
научни изследвания и иновации и опазване на околната среда в краткосрочен план
(1-3 години) и по-нататъшни подобрения в средносрочен план (3-10 години).
Дългосрочно положително въздействие върху политиката и вземането на решения за
разглеждане на местни, регионални, трансгранични или пан-европейски
предизвикателства чрез предоставяне на оценка на знанията, съвети и научно
обосновани варианти и връзка с международни усилия и форуми по въпросите на
биологичното разнообразие и екосистемните услуги.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО СНАБДЯВАНЕ С НЕЕНЕРГИЙНИ И
НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ СУРОВИНИ
ОП5-11-2014/2015: Нови решения за устойчиво производство на суровини
Специфично предизвикателство: ЕС е силно зависим от вноса на суровини и
материали, които са от решаващо значение за една по-силна европейска промишлена
база, която е основен градивен елемент на растежа и конкурентоспособността на ЕС.
Въпреки това, Европа е изправена пред редица предизвикателства по протежение на
цялата верига на стойността на суровини, като се започне с проучване, за да се
осигури устойчив достъп до суровини, включително суровини от изключителна
важност (СИВ).
Основните предизвикателства се състоят в геоложката несигурност, технологичната
и икономическа възможност за минното развитие и високите и нарастващи разходи
за проучване. В Европа, допълнителни предизвикателства са трудната работа в гъсто
населените райони (достъп до земя) и фактът, че по-голямата част от нови находища
в Европа ще бъдат открити при по-големи дълбочини или в екстремни среди, като
например Арктика и океаните.
Европа също е изправена пред факта, че тя е била активна в минния добив в
продължение на много векове, така че повечето леснодостъпни минерални находища
са изчерпани и проучвателната дейност през последните десетилетия е твърде ниска,
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за да позволи идентификацията на достатъчно количество нови ресурси. Основните
възможности за достъп до свежи суровини в рамките на ЕС са на по-големи
дълбочини или в по-малки находища, където не могат да бъдат осъществени поголеми минни операции.
В етапа на обработка, наличните първични и вторични суровини стават все посложни и с нисък клас и могат също да се различават по състав и да съдържат
различен размер на частиците, от едри до много фини частици. Ефективната
обработка изисква поредица от сложни и интегрирани решения, водещи до високи
инвестиционни инсталации, които ще бъдат икономически рентабилни само когато
се работи при определен размер (икономии от мащаба) и за едно предсказуемо,
достатъчно дълго време, като се има предвид нестабилността на цените на металите.
Производственият процес също така е изправен пред предизвикателства, свързани
със замърсяването на водата и утайките, атмосферна дисперсия, транспортиране и
депониране на токсични частици, шум, транспортиране на руди и т.н.
Това специфично предизвикателство е идентифицирано в приоритетна област
„Технологии за производство на първични и вторични суровини“, на Европейското
партньорство за иновации (ЕПИ) за суровините.
Обхват: Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
Всички предложения трябва да улесняват пазарното възприемане на решения,
разработени чрез индустриално-задвижвани мултидисциплинарни консорциуми.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 и
8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми. Свързаните с това рискове за околната
среда и за безопасността, следва да бъдат оценявани за всички предложени
дейности.
Предложенията следва да разработят решения, които да доказват концепцията и
изпълнимостта на нива на Технологична готовност (НТГ) 4 - 6; моля; моля вижте
част Ж от Общото приложение.
а) [2014] Минен добив от малки и сложни находища и
алтернативен минен добив
Предложенията трябва да развиват нови устойчиви концепции и технологични
решения, включително алтернативни подходи за добив от малки, сложни или
труднодостъпни находища на полезни изкопаеми, включително минни отпадъци и
изоставени минни обекти, по-специално насочени към предизвикателствата за
достъпност, промишлена приложимост и въздействие върху околната среда.
Предложенията следва да включват участието на индустрията, включително МСП,
доколкото това е възможно.
б) [2014] Гъвкави технологии за преработка
Предложенията трябва да разработват нови интегрирани концепции за устойчива
обработка и системи с по-високи технически, икономически, енергийни, здравни,
безопасни и екологични показатели, както и производителност и гъвкавост,
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многостранност и, когато това е уместно, мобилност и модулност за преработка и
рафиниране на различни суровини от нисък клас и / или комплексни материали с
променящ се състав и логистично разпределени източници на материали по всички
етапи на обработката до рафинирането. Предложенията трябва да се съсредоточат
върху преработка и рафиниране на захранващи материали, съдържащи руди,
промишлени и строителни минерали, както и на основата на дървесни влакна, и ако е
уместно и с вторични захранващи материали.
в) [2015] Минно дело на голяма дълбочина на континента и на морското дъно
Предложенията трябва да разработят нови високотехнологични, автоматизирани,
устойчиви решения за минно дело на голяма дълбочина на континента и на морското
дъно в съчетание с обработка на място на минерали, по-специално за преодоляване
на предизвикателството на промишлената приложимост, оставянето на работниците
под земята и въздействието върху континенталната и морската среда, както и
намаляване на количеството на отпадъчните скали, които трябва да бъдат
транспортирани. Свързаните с това суровини, мореплавателски и морски политики
трябва да бъдат взети под внимание.
г) [2015] Нови, устойчиви проучвателни технологии и геомодели
Предложенията следва да разглеждат един или и двата от следните въпроси:
·

разработване на нови или подобрени високо ефективни и рентабилни, устойчиви
технологии за проучване, като например нови техники за сондиране, интегрирано
сондиране и аналитични технологии, наблюдение при копане надолу и
кръстосано копане, геохимично и геофизично 3D и 4D (сеизмично,
гравиметрично, магнитно, електрическо и електромагнитно), автоматизация,
роботика, както и други свързани инструменти;

·

разработване на нови геомодели на минерални залежи или образуване на пояси,
тълкувайки по полезен начин данните и информацията, получени от интегрирани
геоложки, геофизични, геохимични и други методи, с цел повишаване на
знанията за видовете минерални находища / пояси и намаляване на разходите за
проучване (като например броя на скъпи сондажи на голяма дълбочина).

д) [2015] Нови металургични системи
Предложенията следва да разработят дизайн и елементи на една интегрирана и
устойчива металургичния система (включително пиро, хидро, био, електро-химия) за
преработка и рафиниране на метали, максимизиране на доходността от
производството от възстановяването на метали и свеждане до минимум на
потреблението на енергия и въздействието върху околната среда, като същевременно
се гарантира икономическата приложимост на целия процес. Трябва да се вземат
предвид също и възходящите (предварителна обработка) и низходящите (обработка /
използване на металургични отпадъци, като например шлаки, прахове, отпадни
води) пресечни точки.
Очакван ефект: В по-дългосрочен план изваждане на ЕС на преден план в областта
на технологии и решения за устойчиво проучване, добив и обработка. Подобряване
на конкурентоспособността и създаване на добавена стойност и нови работни места
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в индустриите надолу по веригата, които произвеждат материали. Отключване на
значителен обем от различни суровини в рамките на ЕС. В краткосрочен до
средносрочен план да се даде възможност за по-добра ефективност на използване на
ресурсите, суровините и увеличаване на обхвата и добивите от рециклирани
суровини. Понижени разходи за проучване за индустрията чрез нови рентабилни
технологии за проучване. Подобряване на конкурентоспособността и създаване на
много нови работни места в минната индустрия и произвеждащата оборудване
индустрия. Подобрена икономическа приложимост и сигурност на инвестициите на
минните дейности. Повишена ефективност на преработката (включително
консумацията на вода и енергия) и намалено въздействие върху околната среда.
Принос към постигането на целите на ЕПИ в областта на суровините.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-12-2014/2015: Иновативни и устойчиви решения, водещи до замяна на
суровини
Специфично предизвикателство: Високотехнологичните продукти, включително
електрически и електронни уреди, зелени енергийни технологии или извънредните
приложения, съдържат значителни количества от някои суровини от изключителна
важност (СИВ). Въпреки че като цяло размерът на СИВ за всеки продукт е много
нисък, огромният брой произведени продукти прави общите суми много сериозни.
Цените и наличността на СИВ варират във времето. Ето защо е необходимо да се
намерят алтернативни решения за замяна на някои СИВ в конкретни приложения,
или да се разнообрази доставката на източниците на суровини. Замяната на СИВ
може също така да увеличи възможността за рециклиране на отпадъчни продукти,
което позволява по-ефективни процеси и намаляване на въздействията върху
околната среда.
Това специфично предизвикателство е идентифицирано в приоритетна област
„Замяна на суровини“, на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за
суровините.
Обхват: Предложенията следва да разработят решения, които да доказват
концепцията и изпълнимостта на нива на Технологична готовност (НТГ) 3 - 5; моля;
моля вижте част Ж от Общото приложение.
Свързаните с това рискове за околната среда и за безопасността, следва да
бъдат оценявани за всички предложени дейности.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 и
5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси::
а) [2014] Материали за електронни устройства: разработване на иновативни и
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устойчиви решения за подходящо заместване на изключително важни и оскъдни
суровини в електронни устройства, включително замяна на индий в прозрачни
проводящи слоеве и заместване на СИВ в източници на светлина, насочвайки се към
подходящи материали и приложения, които са трудни за рециклиране и където има
ограничени възможности за увеличаване на първичното предлагане в рамките на ЕС.
Предложенията следва да включват активно крайните потребители от различните
засегнати сектори като сензорен екран, гъвкава електроника, слънчева енергия,
осветление и застроената среда (интелигентни прозорци). Следва да се осигурят
синергии със съответните съществуващи инициативи, по-специално, с водещата
инициатива за Бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ) относно графена и
възможно Публично-частно партньорство относно фотониката.
б) [2014] Материали, поставени при екстремни условия: разработване на
иновативни и устойчиви решения за подходящо заместване на изключително важни
и оскъдни суровини в приложения, поставени при екстремни условия, като например
замяната на СИВ в термично устойчиви супер сплави, в твърди материали,
изключително важни елементи за сплави в често срещани метали (стомана,
алуминий) или в материали, устойчиви на ерозия, насочвайки се към подходящи
материали и приложения, които са трудни за рециклиране и където има ограничени
възможности за увеличаване на първичното предлагане в рамките на ЕС.
Предложенията следва да включват активно крайните потребители от различни
заинтересовани сектори като енергетика, транспорт, инструменталната и
преработвателната промишленост, както и да осигурят взаимодействие със
съответните съществуващи инициативи.
Очакван ефект: В по-дългосрочен план изваждане на ЕС на преден план в областта
на устойчивото заместване на суровини. Подобряване на конкурентоспособността и
създаване на нови работни места в индустриите надолу по веригата, които
произвеждат материали, демонстрирано от проучване за връщане на инвестицията.
Значителен принос за намаляване на зависимостта от СИВ в средносрочен план.
Принос към приемането в голям мащаб на новата икономически ефективна
технология в ЕС, измерен по количествени и качествени показатели. Наличие на
нови материали с подобрени параметри при екстремни условия и за електронни
устройства. Принос към постигането на целите на ЕПИ в областта на суровините.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-13-2014/2015: Координиране и подпомагане на научни изследвания и
иновации на суровини
Специфично предизвикателство: Подходящото и устойчиво снабдяване със
суровини изисква рамкови условия, които се отнасят до политиките по отношение на
минерали, процедурата за позволение и системата за отчитане на данни,
инфраструктурата за знания относно суровините, координацията на научните
изследвания и иновациите и международното сътрудничество. Политиките по
отношение на минерали понякога са неясни, твърде разпръснати в своето прилагане
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или недостатъчно свързани с други близки политики (например за планиране и
управление на използването на земята), за да бъдат напълно ефективни. Липсва
общо разбиране за това кои минерални находища са от обществено значение.
Разрешителните процедури могат да бъдат дълги и понякога са в противоречие с
изискванията на други органи на публичната власт. Познанията за запаси от
суровини и ресурси са разпръснати, терминологията често е хетерогенна и
стандартите за отчетност се различават в държавите-членки. На ниво ЕС няма
инфраструктура за познанията за суровините.
Изследванията и разработките в областта на суровините са разпръснати между
различните участници. Необходима е допълнителна координация между
участниците от промишления сектор, научните изследователи в ЕС и по цялата
верига на стойността и органите за финансиране на ЕС и на държавите-членки.
Необходимо е по-добре да се използва взаимодействието в научните изследвания и
разработките с най-добрите световни участници в технологични и научни
постижения за суровините, както и да се учи от опита на държави, произвеждащи
суровини.
Тези специфични предизвикателства са посочени в Стратегическия план за
въвеждането на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за суровини.
Обхват: Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС
между 1 и 2 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Предложенията следва да се отнасят само за един от следните въпроси:
а) [2014] Минерални находища от обществена значимост: разработване на
концепция и методика за определяне и защита на минералните находища от
обществена значимост с адекватна регулаторна (включително разрешителна) или
насочваща рамка, подобна на Натура 2000, за да се осигури най-доброто използване
на минералните находища от обществено значение в бъдеще. Тя трябва да разработи
подходяща рамка за картографиране с подробно дефиниране и условия за
определяне на концепцията на минерални залежи с обществена значимост, които
обхващат всички минерали, с ударение върху наличието на изключително важни
минерали и да определя находищата от местен, регионално, национален или
европейски интерес и значение и тяхното опазване. Тя трябва също така да проучи
как да включи концепцията в националните и регионални политики за минерали,
както и в политики за планиране на използването на земята в различни мащаби чрез
различни политически сценарии и последиците от тях, както и тестване на
методологията върху няколко области и мащаби за осигуряване на устойчивост при
всички мащаби (местни, регионални, национални и европейски) и преносимост
между държавите-членки. Предложението трябва да включа всички заинтересовани
страни в рамките на ЕС от местни, регионални, национални до нива на ЕС,
включително гражданското общество, съответните представители на публичната
администрация и експерти в областта на минералните залежи, ползването на земята
и разработването на планиране, минно дело и свързаното с това законодателство
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(особено разрешаващо) и съответните индустрии.
б) [2014] Стратегически международен диалог и сътрудничество в областта на
суровините с технологично напреднали страни: в съответствие със стратегията на
ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите57 , предложенията ще допринасят за насърчаване на сътрудничеството с
технологично напреднали страни, за да се улесни дискусията в многостранни
форуми (като например ОИСР, ПОСООН, Г20, Г8) и стратегическия международен
диалог и сътрудничество с технологично напреднали страни (като Австралия,
Канада, Япония, Южна Африка, САЩ и други58). Картографиране и разглеждане на
възможностите за сътрудничество по отношение на взаимодействието в областта на
изследванията и иновациите, съвместни програми за образование и придобиване на
умения, търговски аспекти на суровини, както и обмен на най-добри практики в
проучване, добив, преработка и рециклиране на суровини, които са от съществено
значение за промишлеността и в управлението и заместването на суровини от
изключителна важност.
в) [2015] Отворена към иновации рамка за политика по отношение на
минералите: разработване на подробно ръководство за съответното законодателство
на ЕС и на държавите-членки и политика по отношение на минералите, включително
сравнителен анализ на съществуващите национални политики за минералите и
обмен на най-добри практики в областта на политиките за минерали и свързаните
разпоредби между държавите-членки. То следва да акцентира върху елементите,
катализиращи въвеждането на иновативно производство на суровини в ЕС, като
например насърчаване на иновативен решения за минен добив, преработка и
рециклиране или рационализиране на разрешителната процедура по протежение на
цялата верига на минните дейности. То трябва също така да включва информация за
проучване, производство на минерали, търговия, запаси и ресурси, която следва да
бъдат стандартизирани и систематично съобщавана от ЕС и държавите-членки. То
трябва също така да проучи осъществимостта за прилагане на съществуващите
правила или разработване на алтернативни такива за експлоатация на подземни и
дълбоководни ресурси в границите на държавите-членки, като се взема предвид
Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП),
когато се разглеждат морските ресурси.
г) [2015] Координация на научни изследвания и иновации за суровини:
подобряване сътрудничеството на научните изследвания и иновациите между всички
заинтересовани европейски технологични платформи и други промишлени и
научноизследователски инициативи, подобряване на координацията със съответните
норми на ЕС, държавите-членки и регионалните политики и инициативи в областта
на суровините, ангажиране на всички съответни участници, особено на
гражданското общество и органите на регионално и местно ниво, в рамките на целия
ЕС. Дейността трябва да разработва обща дългосрочна визия до 2050 г. и пътна
карта за съответните суровини, включително метали, индустриални минерали и
агрегати, дърво и естествени материали, базирани на гума.
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д) [2015] Капацитет за интелигентност на суровините: разработване на
методология за преглед и подбор на всички съответни методи и средства,
необходими за осигуряване на висококачествен експертен опит за различните
заинтересовани страни, включително съветници и вземащите решения на равнище
ЕС, държава-членка и промишленост, както и експертната общност и широката
общественост, като се вземат предвид методи и инструменти като: статистически
данни, оценка на жизнения цикъл, анализ на потоците от материали, 2-4D
моделиране, прогнозиране на глобалното търсене и предлагане, както и други
тенденции. Когато това е уместно, трябва да бъдат включени наставление,
разпространение на добри практики, анализ на свързаната политика, регулации,
търговски и други съответстващи въпроси, свързани с международната общност.
Международното сътрудничество се насърчава в съответствие със Стратегията на
Съюза за международно сътрудничество59 в научните изследвания и иновациите.
е) [2015] Стратегически международен диалог и сътрудничество с държави,
произвеждащи суровини и промишлеността: с цел поощряване на дейността на
европейските компании, работещи в минния сектор и сектора на суровините в
страни, които не са членки на ЕС, вътрешни минни инвестиции към ЕС и
сътрудничеството със страни, които произвеждат суровини, включително обмен на
най-добри практики в областта на политиката за суровините, диалози между
заинтересованите страни, както и социален лиценз за работа, в резултат на силни и
устойчиви отношения с тези страни. Международното сътрудничество се насърчава
в съответствие със Стратегията на Съюза за международно сътрудничество
в научните изследвания и иновациите60 , по-специално с Австралия, САЩ, Канада,
страните от Европейската политика за съседство, Африканския съюз и страните от
Латинска Америка.
Очакван ефект: В средносрочен до дългосрочен план, засилено влияние на
научноизследователски и иновационни дейности чрез по-добра идентификация на
приоритетите на научните изследвания и иновации, по-добра координация на
програмите за научни изследвания и иновации на ЕС и държавите-членки и на
финансираните дейности, както и взаимодействие с международни програми и
дейности за научни изследвания и иновации. По-голямо влияние на ЕС в
многостранни процеси и по-добра поддръжка за изпълнение на международните
ангажименти. Принос за политика, основана на доказателства и подходящо,
разходно-ефективно управление, планиране и адаптиране на решения от страна на
публичния сектор, бизнеса, индустрията и обществото, разглеждайки глобални
предизвикателства в ЕС и извън него чрез предоставяне и ефективна комуникация на
достоверна и навременна информация, основана на науката. Създаване и
поддържане на стабилни и устойчиви отношения със съответните държави.
Подобрени условия за устойчив достъп и доставка на суровини в ЕС. Улеснено
вземане на решения на европейско, национално, регионално и местно ниво и в
индустрията за производство на минерали. Гарантиране на минерални богатства за
бъдещите поколения, чрез определяне на минерални находища с обществена
59

COM (2012) 497

60

COM (2012) 497
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

значимост. Стабилни и конкурентни доставки на суровини от източници в ЕС.
Насърчаване на добро управление и улесняване на общественото приемане в ЕС.
Повишена конкурентоспособност на промишлеността на ЕС и снабдяването с
минерали от източници в ЕС. По-голяма прозрачност на политиките и
законодателството на ЕС за суровините. Повишени познания за суровини в ЕС за
различните заинтересовани страни, повишена прозрачност на информацията за
суровини в ЕС чрез инвентаризация на суровините. По-добро разбиране на
дългосрочните научноизследователски и иновационни потребности и инициативи от
страна на широката общественост в ЕС относно суровините. Улеснено преминаване
на промишлените нужди в управленческо планиране, политика и вземане на
решения и обратно, което води до подобрена среда за промишлеността в ЕС. Принос
към постигането на целите на ЕПИ в областта на суровините.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА И
ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ЕКО ИНОВАЦИИ
ОП5-14-2014: Консолидиране на глобалното познание за зелена икономика в
подкрепа на целите за устойчиво развитие в ЕС и в международен план61
Специфично предизвикателство: Глобалните предизвикателства в областта на
изменението на климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините
изискват глобални решения. Научните изследвания и иновациите могат да имат
важен принос за участието на ЕС в многостранните процеси и изпълнението на
международни ангажименти в тези области. След Рио +20 е налице необходимост за
подпомагане на нововъзникващите рамки за устойчивост след 2015 г., и съгласуване
с програмата за зелена икономика, с участието и на гражданското общество. В
същото време, предизвикателството се състои в това да се използват възможностите,
предоставени от съществуващи, нови и развиващи се пазари, за да се увеличи
конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб.
Изискват се иновативни начини за мобилизиране на всички глобални участници,
обмяна на най-добри практики, вземането на компромисни решения, управлението
на конфликти на интереси, разглеждане на конкретни специфики, включително
културни аспекти, повишаване на участието на гражданите при вземането на
решения и подобряване на информираността на обществото и внедряване на
резултатите от научните изследвания извън границите на ЕС.
Обхват: Създаване на европейски мрежи за улесняване на диалога между
съответните научни общности в ЕС и извън него, през цялото времетраене на
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена база
за политики за Научни изследвания и иновациии и подпомагане на различни групи от заинтересовани
лица, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се
изпълнява от службите на Комисията.
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Хоризонт 2020. Предложенията следва да обхващат дейности като групиране,
координиране и създаване на връзки и взаимодействия между международните и
европейските научноизследователски и иновационни програми и други инициативи
в областта на дейности по климата, околната среда, ефективността на ресурсите и
суровините, както и дейности по информиране и разпространение на информация за
подобряване на пресечната точка между наука и политика, в отговор на
изискванията за вземане на решения. Мрежови дейности между заинтересованите
страни следва да допринесат за консолидиране на европейския опит и резултатите от
научните изследвания, които са от значение за зелената икономика, включително и
за системни еко-иновации. Това изисква интердисциплинарни взаимодействия и
интегриран, системен подход, особено между социално-икономическите и
екологични науки за подкрепа на европейските инициативи за зелена икономика, в
които надлежно се вземат предвид глобалните аспекти.
В съответствие със стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта
на научните изследвания и иновациите62 предложенията следва да допринасят за
установяване на ефективни връзки със съответните международни мрежи и
инициативи, особено на тези, които подкрепят последващите действия на Рио+20 и
дневния ред плана за зелена икономика на международно ниво. Примери за области
на дейност включват: устойчиво потребление и производство, зелени глобални
вериги на стойността, зелен растеж и работни места, зелено поведение, устойчивост
на климата, икономически и екологични политики и т.н. Предложенията трябва да
бъдат насочени към подпомагане на развитието и изпълнението на целите за
устойчиво развитие.
Предложенията трябва да включват достатъчен брой международни партньори от
целевия регион(и), за да се осигури необходимия мащаб и обхват на
сътрудничеството.
Очакван ефект: Засилено влияние на научноизследователските и иновационните
дейности на ЕС чрез убедително взаимодействие със съответните международни
изследователски и иновационни програми и други инициативи. По-голямо влияние
на ЕС в многостранни процеси и по-добра поддръжка за изпълнение на
международните ангажименти. Значителен принос за политика, основана на
доказателства и подходящо, разходно-ефективно управление, планиране и
адаптиране на решения от страна на публичния сектор, бизнеса, индустрията и
обществото, разглеждайки глобални предизвикателства в ЕС и извън него чрез
предоставяне и ефективна комуникация на достоверна и навременна информация,
основана на науката. Повишена координация между различните участници и
заинтересовани страни, за да се минимизира рискът от припокриване и дублиране на
усилията. Засилено взаимодействие по въпроси за зелената икономика и
устойчивостта и повишаване на информираността както на технологичните, така и
на социалните еко-иновативни решения. Демонстриране на подобрени научнообосновани доказателства в подкрепа на вземането на решения за устойчивостта на
национално, регионално и глобално равнище, както и за изпълнение на целите за
62
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устойчиво развитие. Демонстриране на повишено участие на множество
заинтересовани страни, както и всеобщ ангажимент от страна на публичния и
частния сектор в подкрепа на прехода към зелена икономика.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
РАЗРАБОТВАНЕ

НА ВСЕОБХВАТНИ И УСТОЙЧИВИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА
ГЛОБАЛНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Специфично предизвикателство: Лицата, вземащи решения изискват достъп до
необходимата им информация, когато имат нужда от нея и във формат, в който могат
да я използват. Събирането на едно място и укрепването на европейските
национални и регионални програми за научни изследвания и иновации в областта на
наблюдението на Земята може да допринесе за това.
Много европейски страни и пан-европейски организации провеждат
изследователски и иновационни програми за наблюдение на Земята, но тези
дейности остават доста фрагментирани. Те трябва да бъдат по-добре интегрирани на
институционално ниво, за да се достигне критичната маса, която ще позволи на ЕС
да бъде в по-добра позиция по отношение на основните си конкуренти.
Обхват: Предложенията трябва да обединят необходимите ресурси от национални
(или регионални) изследователски програми с оглед на провеждането на съвместна
покана за представяне на предложения със съфинансиране от ЕС за наблюдение и
следене на промените, влияещи върху земната атмосфера, океаните, криосферата и
ландшафта, като човешките дейности са основен двигател на тези промени в
областта на ефективността на климата, околната среда и ресурсите.
Съвместната покана следва да обърне внимание на въпроса за съгласуваността на
европейското участие в рамките на Глобалното наблюдение на Земята (ГНЗ) и
трябва също така да предостави компонент за научни изследвания и иновации в
програмата Коперник. Пан-европейски организации провеждащи изследователски
дейности в областта на наблюдението на Земята, като Европейската космическа
агенция, трябва да участват в този ERA-NET.
Очакван ефект: В краткосрочен план, засилено европейско лидерство в рамките на
ГНЗ след 2015 г. В средносрочен план, ефективен механизъм за координация и
интеграция на мащабна европейска програма за научни изследвания и иновации за
наблюдение на Земята като принос към Глобалната система за наблюдение на Земята
(ГСНЗ) и Коперник. В средносрочен план, значително подобряване на споделени
архитектурни компоненти за наблюдение на Земята и свързаната с тях информация,
инфраструктура, подобрен, открит и неограничен обмен на данни през границите и
дисциплините, както и оперативна съвместимост между наблюдателни, моделиращи,
системи за усвояване на данни и прогнози, за да се максимизират стойността и
ползите от инвестиции за наблюдение на Земята. Значително използване на ГНЗ
ресурси в процеса на вземане на решения в областите на климата, околната среда,
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ефективното използване на ресурсите и природните бедствия.
Вид дейност: Съфинансиране ERA-NET
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-16-2014: Осигуряване на използваеми данни от наблюдение и мониторинг
на Земята при моделиране на екосистемите и услугите
Специфично предизвикателство: Трябва да бъде извлечена максимална полза от
направените инвестиции в данни и информация за наблюдението на Земята при
разработването на модели за наземна и морска екосистема и устойчиви екосистемни
услуги, с цел да се осигурят значителни ползи за гражданите, бизнеса и
правителствата. За да се постигне това, е необходимо да се разработят иновативни
решения, които ще осигурят открит и неограничен достъп до оперативно
съвместими екосистемни данни и информация от наблюдение на Земята. Тази
сложна задача се оказва по-трудна поради все още разпокъсаната и ограничена
способност за събиране, съхраняване, интегриране, анализиране и споделяне на
необходимите наблюдения на Земята. Преодоляването на това предизвикателство ще
допринесе за оценка на състоянието на биологичното разнообразие на нашата
планета и развитие на устойчиви екосистемни услуги и природен капитал.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху възстановяването на
съществуващите данни, поддържащи нови измервания и наблюдения, синтез и
интерпретация на данните за осигуряване на цялата информация и знания на учени,
политици, граждани и други заинтересовани страни, за да се получи пълна картина
на състоянието и времевото развитие на екосистемите в съществуващите
международно признати защитени зони. Обхватът на действие следва да включва
повишено участие на всички участници в социални и политически решения по
отношение на защитата и управлението на ключови екосистеми, както и при
определянето на бъдещите защитени територии. Те трябва да предприемат пилотни
дейности в избрани защитени зони за по-нататъшно развитие на глобалната система
за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и насърчаване на база от знания по отношение на
екосистемни наблюдения за инициативата на Коперник (Глобален мониторинг на
околната среда и сигурността).
Предложенията трябва, доколкото това е възможно, да включват участието на
паневропейски организации с компетенции в областта на наблюдението на Земята, за
да се улесни достъпът до необходимите данни за проекти. Предложенията следва да
включват координация, за да се избегне дублиране с инициативата за изменение на
климата на Европейската космическа агенция, както и мерки, за намиране на
взаимодействия.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 8 и
15 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: В краткосрочен план, силна европейска подкрепа и лидерство в
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рамките на задачите за екосистемно ГНЗ. Документирана методология за
мониторинг, за да се определи екологичното състояние на бъдещите защитени
територии. Значителен принос към изискването за научни изследвания за
оперативните услуги на Коперник. До края на проекта: нови прототипни продукти и
екосистемни услуги, на базата на подобрен достъп до (по-специално чрез ГСНЗ) и
дългосрочно съхранение на данни и информация от наблюдение на екосистемите на
Земята в съществуващи защитени територии, тествани, основаващи се на
доказателства политики за околната среда и административна ефективност и принос
за прозрачност в публичната администрация и предоставянето на по-добри публични
услуги, свързани с управлението на природните ресурси. Подобрено, основано на
доказателства създаване на политики и политически решения за околната среда.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-17-2015: Демонстриране на концепцията за „Граждански обсерватории“
Специфично предизвикателство: Нови локално разположени обсерватории
(„Граждански обсерватории“), базиращи се на собствените устройства на
гражданите (например смарт телефони, таблети, лаптопи и други социални медии),
използвани заедно с иновативни технологии, могат да засилят способностите за
наблюдение на околната среда, имат потенциала да генерират нови и оригинални
приложения за намаляване на инвестициите и експлоатационните разходи на
локални наблюдения и приложения и решения за мониторинг, като те включват и
нови партньорства между частния сектор, обществените органи, неправителствените
организации и гражданите. Въпреки това, постигането на тази цел зависи от понататъшното развитие и тестване в реални условия, по-широкото внедряване и
комерсиализация от страна на частния сектор и по-добро приемане от потребителя.
Това изисква максималното използване на нови технологии, споделяне на данни и
информация, разработване на услуги, както и активно участие в управлението на
всички нива и мащаби в областта на околната среда. То също така призовава за
иновативни подходи и инструменти за справяне със сложността, взаимодействията и
интерфейсите, както и и за улесняване на прехвърлянето на знания, оценка,
остойностяване, приемане и използване на данни и резултати в областта на
политиката, индустрията и обществото като цяло.
Обхват: Предложенията трябва да увеличат, демонстрират, разгърнат, тестват и
валидират в реални условия концепцията за Гражданските обсерватории и
ефективното прехвърляне на знания за околната среда за политическа, индустриална,
изследователска и обществена употреба, с фокус върху областта на земната покривка
/ използването на земята, както и в селските, така и в градските райони.
Предложенията следва да включват по-активно участие на граждани и граждански
сдружения, заедно с индустриалния сектор, по-специално с малките и средни
предприятия, доколкото това е възможно. Събраните данни трябва да допълват тези
от съществуващите системи (например обслужване на земята на Коперник) и
проучвания, включително национални проучвания.
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 и
5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Понижени разходи и разширяване на локалния компонент на
инициативите на ГСНЗ и Коперник. По-добро вземане на решения чрез овластяване
и активна роля на гражданите и гражданските сдружения при мониторинга на
околната среда, кооперативното планиране и управлението на околната среда, със
специално въздействие върху управлението на земните ресурси. Засилено прилагане
на управлението и глобалните политически цели. Повишено внедряване и поемане
от пазара на иновативни локални техники за мониторинг. Повишена европейска роля
в бизнеса на мониторинга на околната среда, извършен на място.
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-18-2014/2015: Координиране и подпомагане на научни изследвания и
иновации за наблюдение на Земята в ЕС, Северна Африка, Близкия Изток и
Балканите
Специфично предизвикателство: Специфичното предизвикателство се състои в
подобряването на мрежите за наблюдение на Земята (базирани в космоса, във
въздуха, и по-специално на място) в един широк европейски регион и Северна
Африка, Близкия Изток, и Балканите, за увеличаване на приноса към базата от
знания за климата, природните ресурси и суровините.
Приносът на ЕС към мониторинга на нашата планета от системи за наблюдение на
Земята по суша, море, въздух и системи, намиращи се в космоса, остава твърде
фрагментиран. Освен това, геополитическите и икономически събития в последните
години в южните и източните съседни региони на ЕС са оказали неблагоприятно
въздействие върху инфраструктури и услуги, както и върху вече доста скромния
капацитет за наблюдение на Земята. Затова е необходимо спешно подобрение, за да
се даде възможност за ефективно и устойчиво планиране и управление на мерки за
справяне с регионалните и глобалните предизвикателства, като например
продоволствената сигурност, изменението на климата и достъпа до суровини и
енергия.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху изследователски дейности,
свързани с наблюдението на Земята, с цел непрекъснато предоставяне на
своевременна и точна информация, прогнози и предвиждания. В съответствие със
стратегията на Съюза за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите 63 , предложенията ще допринесат за въвеждането на
Глобалната система на системите за наблюдение на Земята (ГССНЗ) и Коперник.
Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси:
63
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а) [2014] Координиране на европейските мрежи за наблюдение за подсилване на
базата от знания за климата, природните ресурси и суровините64: обединяване на
мрежи за научни изследвания и иновации и дейности за наблюдение на Земята
(базирани в космоса, във въздуха и по-конкретно на място) в рамките на ЕС, за да се
осигури последователна, непрекъсната, навременна и точна информация, прогнози и
предвиждания в подкрепа на ГССНЗ и Коперник. Трябва също така да се определят
критични пропуски, наред с другото, в характеристиките и параметрите за
наблюдение, географските райони, както и достъпността до наблюдение и
информация, а след това да се установят практически методи и да се определят
приоритети за справянето с тези пропуски.
б) [2015] Интегриране на капацитет за наблюдение на Земята от Северна
Африка, Близкия Изток и Балканите в ГССНЗ65: интегриране, координиране и
подпомагане на инициативи в тези страни, за доставянето на информационни услуги
за наблюдение на Земята, от които ще се възползват критични икономически и
социални сектори като туризма, селското стопанство, транспорта, здравеопазването,
научните изследвания и образованието, като едновременно с това се включват
доставчици на услуги в тези сектори. Регионалните наблюдателни системи, които са
необходими за допълване на ГССНЗ са от особено значение. В съответствие със
стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите66 се насърчава международното сътрудничество, като се
гарантира достатъчен брой международни партньори от целевия регион, за да се
осигури необходимия мащаб и обхват на сътрудничеството.
Очакван ефект:
а) Подобрена оценка и прогнозиране на бъдещи промени чрез непрекъснато
предоставяне на своевременна и точна информация, прогнози и предвиждания.
Съгласуван европейски мониторинг и наблюдение на системите на Земята.
Подобрено планиране и информация за бъдещи системи за наблюдение на Земята.
Обновен и разширен капацитет за наблюдение на Земята чрез използване на
национални и регионални инвестиции в научни и технологични постижения и
иновативни подходи. Подготовка за по-нататъшно интегриране на изследователски и
иновационни програми в областта на наблюдението на Земята в ЕС.
б) Подобряване на сигурността на храните, достъпа до суровини и енергия и
адаптиране към изменението на климата в Северна Африка, Близкия Изток, и
региона на Балканите, благодарение на подобрени данни и информационни услуги за
наблюдение на Земята. Бързо повторно инсталиране на необходимите
инфраструктури от съответните публични услуги и вземащите решения. Бъдещи
64

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена база
за политики за Научни изследвания и иновациии и подпомагане на различни групи от заинтересовани
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Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаването на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за
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инвестиции в този регион, водещи до устойчиво развитие на ресурси и дейности.
Засилена конкурентоспособност и производителност на критични икономически и
социални сектори като туризма, селското стопанство, транспорта, здравеопазването,
научните изследвания и образованието.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения
ТЕМИ ОТ ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ОП5-19-2014/2015: Координиране и подпомагане на научни изследвания и
иновации в областта на дейности свързани с климата, околната среда,
ефективното използване на ресурси и суровини
Специфично предизвикателство: Необходимо е по-добро международно
сътрудничество и координация на политики, програми и инициативи в областта на
дейности по климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините в
рамките на ЕС за научни изследвания и иновации, за да се засили въздействието на
научноизследователската дейност и иновациите и да се осигури по-ефективно
използване на ресурсите и разработването на научни изследвания и иновации.
Транснационално сътрудничество между националните точки за контакт (НТК) в
рамките на това обществено предизвикателство с оглед идентифициране и обмен на
добри практики и повишаване на общия стандарт за предлагане на подпомагане на
кандидатите по програмата, като се вземе предвид разнообразието от участници,
които съставляват избирателите на това обществено предизвикателство.
Изискват се иновативни начини за свързване на всички заинтересовани участници,
за увеличаване на последователността на политиката и подобряване на
осведомеността за научни изследвания и иновации в ЕС.
Обхват: Заздравяване на европейските мрежи за улесняване на диалога между
съответните научни общности, органите за финансиране и потребителските
общности в ЕС през цялото времетраене на Хоризонт 2020. Предложенията трябва
да засилят координацията и взаимодействието и да избегнат припокриване между
дейности за научни изследвания и иновации, финансирани на европейско,
национално или регионално равнище, както и да създадат връзки със свързани
международни програми, когато това е възможно.
Предложенията следва да разглеждат само един от следните въпроси
а) [2014] Улесняване на транснационалното сътрудничество между НТК в
обществено предизвикателство 567: Подкрепа ще се оказва на консорциум от
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официално назначени Национални точки за контакт (НТК) по Х2020 в областта на
дейности свързани с климата, околната среда, ефективното използване на ресурсите
и суровините. Дейностите ще бъдат съобразени в зависимост от характера на района,
както и приоритетите на националните точки за контакт. Могат да бъдат включени
различни механизми, като например сравнителен анализ, съвместни семинари,
засилени трансгранични брокерски събития, специфично обучение, свързано с това
обществено предизвикателство, както и със социалното измерение на пола при
научни изследвания и иновации, както и схеми за побратимяване. Специално
внимание ще бъде отделено за повишаване на компетентността на националните
точки за контакт, включително подпомагане на по-малко опитни НТК за бързо
придобиване на ноу-хау, натрупан в други страни.
Фокусът на вниманието през цялото време трябва да бъде върху въпроси, които са
специфични за дейностите, свързани с климата, околната среда, ресурсната
ефективност и суровините от това обществено предизвикателство и не трябва да
дублира действията, предвидени в мрежата от НТК за стандартите за качество и
хоризонтални въпроси по „Наука със и за обществото“.
Само НТК от държавите-членки на ЕС, асоциирани страни и страните от
Европейската политика за съседство, които са официално назначени от съответните
национални органи имат право да участват и да получават финансиране за тази
дейност. Международното сътрудничество се насърчава в съответствие със
Стратегията на Съюза за международно сътрудничество68 в научните изследвания и
иновациите, в частност със страните от Европейската политика за съседство.
Консорциумът трябва да има добро представителство от опитни и по-малко опитни
НТК.
Насърчава се подаване на едно единствено предложение. НТК от държави-членки
или асоциирани страни, които избират да не участват като членове на консорциума
трябва да бъдат идентифицирани и да изложат причините си в предложението. Все
пак тези национални точки за контакт са поканени и насърчавани да участват в
дейностите по проекта (например семинари) като разходите, направени от
консорциума за такова участие (например пътни разходи, платени от консорциума)
могат да бъдат включени в прогнозния бюджет и да бъдат допустими за
финансиране от страна на Комисията.
Комисията ще финансира само едно предложение по тази тема.
б) [2015] Картографиране на научните изследвания и иновациите в изменението
на климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините в държавитечленки69: идентифициране на базовите линии, тенденции, добри практики, заплахи,
делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на
Комисията.
68
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възможности и потенциалните взаимодействия между ЕС националните и
регионалните програми, през целия срок на Хоризонт 2020, въз основа на
съществуващите източници, проучвания и бази данни, включително ERA-Watch.
Очакван ефект:
а) Една подобрена и професионализирана НТК услуга в цяла Европа, като по този
начин се помага за опростяване на достъпа до поканите на Хоризонт 2020, намаляване
на пречките за навлизане на нови участници, както и повишаване на средното
качество на представените предложения. По-последователно ниво на помощни НТК
услуги в ЕС.
б) Политика, основана на доказателства и подходящо, разходно-ефективно
управление, планиране и адаптиране на решения от страна на публичния сектор,
бизнеса, индустрията и обществото чрез предоставяне и ефективна комуникация на
достоверна и навременна информация, основана на науката. Засилено влияние на
научноизследователски и иновационни дейности чрез по-добра идентификация на
приоритетите на научните изследвания и иновации, по-добра координация на
програмите за научни изследвания и иновации на ЕС и държавите-членки и на
финансираните дейности, както и взаимодействие с международни програми и
дейности за научни изследвания и иновации. Основани на доказателства политики за
научни изследвания и иновации на равнище ЕС, както и на национално / регионално
и на международно равнище; подкрепа, основана на знания за решения за управление
на бизнеса; взаимодействие между международни, на ЕС, национални и регионални
програми; препоръки за Европейския семестър.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
ОП5-20-2014/2015: Насърчаване на потенциала на малкия бизнес за еко
иновации и устойчиво доставяне на суровини
Специфично предизвикателство: Признато е, че иновативни МСП са в състояние да
се превърнат в двигател на зелената икономика и да улеснят прехода към поефективно използване на ресурсите и кръгова икономика. Те могат да играят важна
роля в подпомагането на ЕС за излизане от икономическата криза и в създаването на
работни места. Потенциалът за комерсиализация на иновативни решения от малки и
средни предприятия обаче се затруднява от няколко пречки, включително липсата на
доказване на концепцията, трудността за достъп до рисково финансиране, липсата на
прототипи, недостатъчни мащабни проучвания и т.н. Следователно растежът трябва
да се стимулира чрез повишаване на нивата на иновациите в малките и средни
предприятия, обхващайки различните им нужди за иновации през целия
иновационен цикъл.
Иновативни МСП трябва да бъдат подкрепяни и насочвани за достигане и
ускоряване на техния пълен потенциал за зелен растеж. Тази тема е насочена към
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всички видове еко-иновативни 70 МСП във всички области, насочени към
предизвикателства при дейностите в областта на климата, околната среда,
ресурсната ефективност и суровините, с акцент върху МСП, показващи силна
амбиция да се развиват, растат и интернационализират. Допустими са всички видове
обещаващи идеи, продукти, процеси, услуги и бизнес модели, по-специално в
различните сектори и дисциплини, за комерсиализация както в контекст бизнес-къмбизнес (B2B), така и в бизнес-към-клиент (B2C).
Обхват: МСП инструментът се състои от три отделни фази и услуги за тренинг и
обучения на бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1, с цел
кандидатстване за фаза 2 на по-късна дата или директно за фаза 2.
Във фаза 1 ще бъде разработено предпроектно проучване за проверка на
технологичната / практическата, както и икономическата приложимост на
иновационната идея / концепция със значителен новаторски елемент за
индустриалния сектор, в който тя е представена (нови продукти, процеси, дизайн,
услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).
Дейностите биха могли, например, да съдържат оценка на риска, проучване на
пазара, участие на потребителя, управление на интелектуалната собственост (ИС),
разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на
концепцията и други подобни, за да се изготви солиден проект за иновации с висок
потенциал, пригоден към стратегията на предприятието и с европейско измерение.
Затрудненията в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез
иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и разгледани по
време на фаза 2 за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите в дейностите за
иновации. Предложението трябва да съдържа първоначален бизнес план, базиран на
предложената идея / концепция.
Предложението трябва да представи спецификациите на разработен бизнес план,
който трябва да бъде резултат от проекта и критериите за успех.
Финансирането ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на 50.000
евро. Проектите трябва да продължат около 6 месеца.
Във фаза 2, ще бъдат подкрепяни иновационни проекти за справяне с обществено
предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна
ефективност и суровини“, и които демонстрират висок потенциал по отношение на
фирмената конкурентоспособност и растежа, подкрепени от стратегически бизнес
план. Дейностите трябва да се фокусират върху иновационни дейности като
демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, мащабиране,
миниатюризация, проектиране, внедряване на пазара, като се стремят да въвеждат
новаторски идеи (продукт, процес, услуга и т.н.) за промишлена готовност и
подготвеност за въвеждане на пазара, но могат и да включват известно изследване.
За технологични иновации са предвидени Нива за технологична готовност от 6 или
по-високи (или подобни за нетехнологични иновации); моля, вижте част Ж от
Общите приложения.
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Предложенията се основават на обстоен бизнес план, разработен чрез фаза 1 или по
друг начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на интелектуалната
собственост и правото на собственост; кандидатите ще трябва да представят
убедителни мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация
(„свобода за работа“).
Предложенията съдържат подробности за резултатите от проекта, включително
първи план за комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 0.5
и 2.5 милиона евро ще позволят това фаза 2 да бъде разгледана по подходящ начин.
Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи
други суми. Проектите трябва да продължат между 12 и 24 месеца.
В допълнение, във фаза 3 малките и средни предприятия могат да се възползват от
косвени мерки и услуги за подпомагане, както и от достъп до финансови механизми,
подпомогнати по Достъп до рисково финансиране на тази работна програма.
На успешните бенефициенти ще бъде предложена подкрепа за тренинг и обучения
по време на фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще бъде достъпна посредством
Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) и се осигурява от специален
обучител чрез консултации и указания към бенефициентите. Обучителите ще бъдат
наети от централна база данни, управлявана от Европейската комисия и всички те ще
изпълняват строги критерии по отношение на бизнес опит и компетенции. По време
на трите фази на инструмента, ЕМПБ ще допълни тренинга чрез предоставяне на
достъп до своите услуги за иновации и интернационализация. Това може да включва,
например, в зависимост от нуждите на малките и средни предприятия, подкрепа за
идентифициране на потенциала за растеж, разработване на план за растеж и
максимално разрастване чрез интернационализация; укрепване на лидерските и
управленски умения на лица във висшия мениджърски екип и вътрешно развитие на
тренинг капацитет; разработване на маркетингова стратегия или повишаване на
външното финансиране.
Очакван ефект:
•

•
•
•

Повишаване на рентабилността и ефективността на работата на МСП чрез
комбиниране и прехвърляне на нови и съществуващи знания в
иновативни, пробивни и конкурентни решения, които се възползват от
европейските и глобалните бизнес възможности.
Поемане и разпределяне на пазара за иновации за справяне със
специфичното предизвикателство „Дейности, свързани с климата, околна
среда, ресурсна ефективност и суровини“ по един устойчив начин.
Увеличаване на частните инвестиции за иновации, по-специално
привличане на частни съинвеститори и/или последващи инвестиции.
Очакваното въздействие трябва да бъде ясно описано в качествено и
количествено отношение (например за оборот, заетост, завземане на пазар,
управление на ИС, продажби, възвръщаемост на инвестициите и печалба).
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Вид дейност: МСП инструмент (70%)
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА

Дата на публикуване:

11.12.2013 г.

Краен срок (ове):7172

ОП5-5а-2014,
ОП5-8-2014,
ОП5-9-2014,
ОП5-10а-2014,
ОП5-10б-2014,
ОП5-11а-2014,
ОП5-11б-2014,
ОП5-12а-2014
ОП5-13а-2014,
ОП5-13b-2014,
ОП5-14-2014,
ОП5-18а-2014,
ОП5-19а-2014

08/04/2014

ОП5-1- 2014:
ОП5-3-2014,
ОП5-6-2014,
ОП5-16-2014

Първи етап

Втори етап

08/04/2014

16/09/2014

в 17.00 ч. брюкселско
време

в 17.00 ч. брюкселско
време

в 17.00 ч. брюкселско
време
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Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
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ОП5-2-2015,
ОП5-5б-2015,
ОП5-10в-2015,
ОП5-11в-2015,
ОП5-11г-2015,
ОП5-11д-2015,
ОП5-12б-2015,
ОП5-13в-2015,
ОП5-13г-2015,
ОП5- 13д2015, ОП513е-2015,
ОП5-15-2015,
ОП5-18б-2015,
ОП5-19б-2015

[10.03.2015

ОП5-4-2015,
ОП5-7-2015,
ОП5-17-2015

Първи етап

Втори етап

16/10/2014

[10.03.2015

в 17.00 ч. брюкселско
време

в 17.00 ч. брюкселско
време]

ОП5-202014/2015
– Kрайни
дати за
отворена
покана
- Отворена от
01.03.2014 за
фаза 1 и фаза
273

в 17.00 ч. брюкселско
време]

Фаза 1
18/06/2014 г.
24/09/2014 г.
17/12/2014 г.

Фаза 2
09/10/2014 г.
17/12/2014 г.

Фаза 1
[18/03/2015 г.
17/06/2015 г.
17/09/2015 г.
16/12/2015 г.]

Фаза 2
[18/03/2015 г.
17/06/2015 г.
17/09/2015 г.
16/12/2015 г.]

Цялостен индикативен бюджет: 166.00 млн. евро от бюджета за 2014 г.74, и 189.00
милиона евро от бюджета за 2015 г.75
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Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е
предвидено в системата на временните дванадесети части.
75
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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2014

2015

Млн. евро

Млн. евро

ОП5-11-2014/2015

33.00

48.00

ОП5-1-2014,
ОП5-3-2014,
ОП5-4-2015

42.00

15.00

Теми

25.00

ОП5-2-2015,
ОП5-5-2014/2015,
ОП5-10-2014/2015,
ОП5-14-2014,
ОП5-18б-2015

9.00

9.00

ОП5-6-2014,
ОП5-7-2015

20.00

15.00

ОП5-8-2014,
ОП5-18а-2014

2.00

ОП5-9-2014,
ОП5-15-2015

12.00

15.00

ОП5-12-2014/2015

10.00

10.00

ОП5-13-2014/2015

5.00

8.00

ОП5-16-2014,
ОП5-17-2015

14.00

20.00

ОП5-19-2014/2015

2.00

5.00

ОП5-20-2014/2015

17.00

19.00
от които
1.90 за фаза 1
16.72 за фаза 2
0.38 за подпомагане на
тренинг и
и обучение и фаза 3

от които
1. 70 за фаза 1
14.96 за фаза 2
0.34 за подпомагане
на
тренинг
и
обучение и фаза 3

Един етап за фаза 1 и фаза 2.
Наличният бюджет за фаза 1 и фаза 2 ще бъде
разделен по равно между всяка крайна дата.
Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложенията към работната програма, със следните изключения:
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ОП5-2-2015,
Ще се финансира до един проект за подтема.
ОП5-5-2014/2015,
ОП5-8-2014,
ОП5-9-2014,
ОП5-10-2014/2015,
ОП5-13-2014/2015,
ОП5-14-2014,
ОП5-15-2015,
ОП5-18-2014/2015,
ОП5-19-2014/2015
ОП5-20-2014/2015 От предложения за фаза 1 не се изисква да представят
проектен план за експлоатация и разпространение.
Предложение за фаза 2 трябва да включва първи план за
комерсиализация.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
описани в част З от Общите приложения към работната програма, със следните
изключения:
ОП5-202014/2015

Предложенията ще бъдат оценявани поотделно, когато
пристигнат. Те ще бъдат класирани след съответните крайни
дати.
На първо място ще се оценява критерият Въздействие, след
това Отлични постижения и и Изпълнение. Ако предложение
не успява да достигне прага за критерий, оценяването на
предложението ще бъде прекратено.
Прагът за фаза 1 за отделните критерии ще бъде 4. Общият
праг, прилаган към сумата от трите отделни резултата ще бъде
13.
Прагът за фаза 2 за отделните критерии ще бъде 4. Общият
праг, прилаган към сумата от трите отделни резултата ще бъде
12.
Окончателната консенсусна оценка на едно предложение ще
бъде медианата на индивидуалните резултати на отделните
оценители; и консенсусният доклад ще включва съпоставяне на
отделните доклади, или извлечения от тях. Когато е
целесъобразно, от разстояние ще бъде организиран Преглед на
панела.
Кандидатите могат да предоставят по време на електронното
подаване на предложение до три имена на лица, които не
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трябва да действат като оценители в оценката на тяхното
предложение поради потенциални конкурентни причини76.

Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за
предложения с еднакви точки е дадена в част З от Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с
тази покана.
Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ:
Информация
относно
резултата от
оценката
(един етап
или първи
етап)

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Индикативна
дата
за подписване
на
споразумения
за
безвъзмездна
помощ

76

Ако някое от идентифицираните лица е независим експерт, който участва в оценката на
предложенията за поставената процедура, те могат да бъдат изключени от оценката на съответното
предложение, стига да е възможно оценяването на предложението
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ОП5-2-2015,
ОП5-52014/2015,
ОП5-8-2014,
ОП5-9-2014,
ОП5-102014/2015,
ОП5-112014/2015,
ОП5-122014/2015
ОП5-132014/2015,
ОП5-14-2014,
ОП5-15-2015,
ОП5-182014/2015,
ОП5-192014/2015

Максимум 5
месеца, считано
от крайната
дата за
подаване

ОП5-1-2014,
ОП5-3-2014 ,
ОП5-4-2015,
ОП5-6-2014,
ОП5-7-2015,
ОП5-16-2014,
ОП5-17-2015

Максимум 3
месеца, считано
от крайната
дата за
подаване

ОП5-202014/2015

Два месеца
след крайна
дата, посочена
по-горе за фаза
1 и четири
месеца след
съответната
определена
крайна дата за
фаза 2.

Максимум 3
Месеца,
считано от
датата на
информи
ране на
кандидат
ите.

Максимум 5
месеца, считано
от крайната
дата за
подаване

Максимум 3
Месеца,
считано от
датата на
информи
ране на
кандидат
ите.
Един месец от
уведомяване на
кандидатите
във фаза 1 и два
месеца, считано
от датата на
информира
не на
кандидатите
във фаза 2.

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие, участници в
научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат
споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна
помощ.
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За МСП инструмент (ОП5-20/2014-2015), в случай на подаване на предложение от
две или повече МСП, в съответствие с Правилата за участие и Примерното
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участниците са длъжни да
сключат споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на
безвъзмездна помощ.
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Ускорени иновации - пилотен проект
Следва да се отбележи, че следната информация е предоставена на този етап само за
да улесни запознаването с тази тема. Комисията ще предостави своевременно пълни
подробности, заедно с обявяването на съответните покани за тема Ускорени
иновации.
Общите аспекти на тази тема са, както следва:
Според този Бърз път за въвеждане на пилотен проект за иновации (БПВППИ),
предложенията за иновационни дейности свързани с която и да е технологична
област, ще бъдат поканени, въз основа на постоянно отворена покана (с първа
крайна дата през 2015 г.) и възходяща логика.
Всяко юридическо лице може да участва и предложения могат да се подават по
всяко време. Комисията трябва да зададе три крайни дати годишно за оценка на
предложенията. Времето между крайната дата и подписването на споразумението
за отпускане на безвъзмездни средства или уведомление за решение за отпускане на
безвъзмездна помощ не може да надвишава шест месеца. В тази дейност не могат да
участват повече от 5 юридически лица. Размерът на безвъзмездните средства не
може да надвишава 3 милиона евро.
Предложенията се класират в зависимост от въздействието, качеството и
ефективността на изпълнението, като на на критерия въздействие се дава по-голяма
тежест. Фактори като времева чувствителност и международната конкурентна
ситуация трябва да се вземат предвид при оценката на въздействието на
предложението, за да се даде възможност за гъвкавост, в съответствие с различните
особености в различниte сфери на приложните изследвания.

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Други дейности77

78

1. Междинна оценка на Съвместната програма за научноизследователската и
развойна дейност за Балтийско море
(BONUS) 79
Изисква се Междинна оценка на Съвместната програма за научноизследователската и
развойна дейност за Балтийско море (BONUS) от решение на Европейския парламент и
на Съвета 862/2010/ЕС. Тази оценка ще определи напредъка на BONUS за постигане на
целите, определени в член 2 и Приложение 1 от настоящото решение, както и
препоръките на BONUS относно начините за по-нататъшно разширяване на
интегриране на качеството и ефикасността на изпълнението (научна, управленска и
финансова ) и относно това дали финансовото участие на държавите-участнички, е
подходящо. Оценката също така ще осигури основа за определяне на въздействието,
която необходима за всяка потенциална програма след BONUS. Ще бъде създадена
група от външни експерти, която да предостави този анализ.
Вид дейност: Експертни групи
Индикативен график: Второ тримесечие на 2014
Индикативен бюджет: 0.15 милиона евро от бюджета за 2014 г.
2. Политически адекватен анализ и мисъл за бъдещето

80

Ще бъдат създадени шест групи от външни експерти, за да се предоставят анализи на
минали дейности, за оценка на политиката за най-съвременните научни знания и
иновации, които да се включат в размисъл за бъдещето и да допринесат за създаване на
референтна политическа рамка на ЕС за научни изследвания и иновации в областта на
въпроси, свързани със зелената икономика и устойчивото развитие, с особен акцент
върху:
2014:
77

Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидени в предварителния бюджет
за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет,
както е предвидено в системата на временните дванадесети части.
78
Сумите от бюджета за 2015 г., са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране
за покриване на сумите, които ще бъдат разпределени за 2015 година.
79
Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена
база за политики за Научни изследвания и иновациии и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
(ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
80
Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена
база за политики за Научни изследвания и иновациии и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
(ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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•

систематичен подход за еко-иновации, за да постигнат по-ниски въглеродни
емисии, кръгова икономика;

•

природни решения и повторно раззеленяване на градовете;

•

услуги и решения за климата за едно общество, което е по-устойчиво на
промените на климата;

•

културно наследство;

2015:
•

консолидиране,
подпомагане
и
насърчаване
на
европейското
научноизследователско пространство в една или повече области на изменението
на климата, биологичното разнообразие и екосистемите, както и за наблюдение
на Земята;

•

дейности след приключване на Рио +20, по-специално за целите на устойчивото
развитие.

Вид дейност: Експертни групи
Индикативен график: 6 групи, от които 4 трябва да стартират през първото и второто
тримесечие на 2014 г., и 2 да стартират през първото и второто тримесечие на 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.50 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.20 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
3. Външна експертиза
Тази дейност ще подкрепи използването на назначени независими експерти за оценка
на проектни предложения (2.5 милиона евро за 2014 г. и 2.5 милиона евро за 2015 г) и
когато това е подходящо, за мониторинг на текущи проекти (0.75 милиона евро за 2014
г. и 0.5 милиона евро за 2015 г.).
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен бюджет: 3.25 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 3.00 милиона евро
от бюджета за 2015 г.
4. Глобално наблюдение на Земята (ГНЗ)
Годишна вноска за дейността на секретариата на ГНЗ за 2014 г. и 2015 г., като
абонамент към орган, на който той е член, в съответствие с член 121 (2) (г) от
Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности.
Като пълноправен член на ГНЗ, Комисията ще плаща вноска от името на ЕС към
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Доверителен фонд за ГНЗ, който е бюджетната структура, одобрена от членовете на
ГНЗ за финансиране на секретариата на ГНЗ (организиран от Световната
метеорологична организация в Женева, Швейцария), за да се гарантира въвеждането на
Глобалната система на системите за наблюдение на Земята (ГССНЗ), според нейния
годишен работен план и продължаващото лидерство и участието на ЕС в ГНЗ.
Вид дейност: Абонамент
Индикативен график: Второто тримесечие на 2014 г. и второто тримесечие на 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.80 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.80 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
5. Междуправителствена експертна група за измененията в климата (МЕГИК)81
МЕГИК е ключовата пресечна точка между науката и политиката за глобалния климат,
залегнала в европейското и международното създаване на политики в областта на
климата и е водещият орган, който е отговорен за научната оценка на изменението на
климата. Европейският съюз има засилен наблюдателски статут в ООН и може да
упражнява следните процесуалните права на сесии на МЕГИК: правото да говори
последователно, правото на отговор, както и правото да въвежда предложения.
Комисията ще плати вноска от името на ЕС към секретариата на МЕГИК (организиран
от Световната метеорологична организация в Женева, Швейцария) с цел подпомагане
на подготовката за следващия оценъчен доклад на МЕГИК и улесняване на участието
на учени от ЕС и от развиващите се страни в този процес. Дейността също ще
подпомогне МЕГИК в организирането на събития за разпространение на високо
равнище в Европа, които са насочени към създатели на политики и други
заинтересовани страни, за да се осигури навременна, висококачествена и политически
релевантна информация и засилване на диалога между науката и политиката в областта
на изменението на климата.
Юридическо лице: Секретариат на МЕГИК, организиран от Световната метеорологична
организация, Женева, Швейцария
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран
бенефициент - координация и подпомагащи действия
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З
от Общите приложения.
Индикативен график: Трето тримесечие на 2014 г.
Индикативен бюджет: 0.70 милиона евро от бюджета за 2014 г.
6. Дейности за подпомагане на политиките за суровини

82

81

Първата дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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Подпомагане на политиката за суровини на ЕС, включително и техническия
секретариат (0,70 милиона евро през 2014 г. и 0,70 млн. евро през 2015 г.),
подпомагаща управленската структура на Европейското партньорство за иновации
(ЕПИ) относно суровините (Ръководна група на високо равнище и пет оперативни
групи), както и проучване в подкрепа на политиката за каскадния принцип за ползване
на дървесина (0,30 милиона евро през 2014 г. и 0,30 млн. евро през 2015 г.).
Вид дейност: Обществени поръчки (отворена покана за участие в търг или
използване на съществуващ рамков договор за техническия секретариат; отворена
покана за участие в търг за проучване)
Индикативен график: Четвърто тримесечие на 2014 г.
Индикативен бюджет: 1.00 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 1.00 млн. евро от
бюджета за 2015 г.

Бюджет

Покани

201483 Бюджет
Милиона евро84

2015 г.85 Бюджет
млн. евро

Покана Х2020-ОТПАДЪЦИ-2014/2015
Отпадъци: Ресурс за рециклиране,
повторна употреба и възстановяване на
суровини

59.0086

58.00

от които 17.00 от
02.040301 и 42.00
от 08,020305

82

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена база за
политики за Научни изследвания и иновациии и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица и
се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
83
При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в
системата на временните дванадесети части.
84
Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
85
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
86
От които 5,00 млн. евро от обществено предизвикателство „Продоволствена сигурност, устойчиво
земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и
биоикономика“ (бюджетна линия 08.020302) и ще бъдат добавени 5 милиона евро от лидерство в
„Нанотехнологии, съвременни материали, биотехнологии и съвременно производство и преработка“
(бюджетна линия 08.020201), което прави общо на 73.00 млн. евро за тази покана.
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Покана Х2020-ВОДИ-2014/2015

67.00

Покана – Водни иновации: Засилване на
тяхната стойност за Европа

от 08.020305

Покана
Х2020-ОП5-2014/15

166.00

Принос на това обществено
предизвикателство
към покана „H2020-BG-2014/2015“
(съгласно Част 9 от Работната програма)

23.00

96.00

189.00

от които 51.55 от
Покана – Развиване на нисковъглеродна, 02.040301 и
ресурсно
ефективна
икономика
с 114.45 от
устойчиво снабдяване със суровини
08.020305
15.00

от 08.020305

Принос на това обществено
5.00
предизвикателство
от 08.020305
към покана „H2020-ЕЕ-2014/2015“
(съгласно Част 10 от Работната програма)
Принос на това обществено
предизвикателство
към
покана „H2020-УБОПО2014/2015“ (съгласно
част 14 на Работната програма)

18.00

Други дейности

201487 Бюджет
Милиона евро88

_

28.00

от 08.020305

201589 Бюджет
млн. евро

87

При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в
системата на временните дванадесети части.
88
Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
89
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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Експерти (експертни оценители, експерти 3.90
групи, съветници)
от които 0.77 от
02.040301 и 3.13
от 08.020305
Абонамент - секретариат за ГНЗ

5.00

0.80
от които 0.17 от
02.040301 и 0.63
от 08.020305

Безвъзмездни средства към
идентифициран бенефициент - МЕГИК

0.70
от 08.020305

Обществени поръчки - дейности за
1.00
подпомагане на политиката за суровините
от 02.040301

Хоризонтални дейности (08.020501)

201490 Бюджет
Милиона евро91

201592 Бюджет
млн. евро

Дейности по разпространението

0.30

0.32

(Вж. част 17 на работната програма)

от които 0.06 от
02.040301 и 0.24 от
08.020305

от които 0.07 от
02.040301 и 0.25
от 08.020305

Корпоративна комуникация

0.16

(Вж. част 17 на Работната програма)

от които 0.03 от
02.040301 и 0.13 от
08.020305

Приблизителен общ бюджет

344.86

_

391.32

90

При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането
на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в
системата на временните дванадесети части.
91
Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
92
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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