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10. Сигурна, чиста и ефективна енергия
Важно съобщение за първата Работна програма на
Хоризонт 2020 г.
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 бъдат решени през 2014 г.

(Решение на европейската комисия C (2013)8631 от 10 декември
2013 година)
С включени корекции на канцеларските грешки след Списък с печатните
грешки и поправките C(2014) 1509
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готовност

Хоризонт 2020 – Работна програма 2014-2015 година
Сигурна, чиста и ефективна енергия

Въведение
Европейският съюз постигна съгласие по амбициозни цели в областта на
енергетиката и климата за периода от 2020 година нататък включително, така че
да се намалят емисиите на парникови газове, да се увеличи делът на
възобновяемите енергийни източници и да се подобри енергийната ефективност.
Реализирането на тези цели ще изведе Европа напред по пътя към енергийна
система, осигуряваща конкурентни и сигурни доставки на устойчива енергия.
Новите технологии и решения трябва да се конкурират по цена и надеждност с
енергийни системи с добре установени (и амортизирани) технологии. Научните
изследвания и иновациите са от решаващо значение за превръщането на тези
нови, по-чисти, нисковъглеродни, ефективни енергийни източници в търговски
привлекателни в необходимия мащаб, като това трябва да се съчетае с мерки за
улесняване на налагането на тези енергийни технологии и услуги на пазара.
Стратегическият план за енергийните технологии (Strategic Energy Technology
Plan или накратко наричан още план SET), като стълб на научните изследвания и
иновации в европейската енергийна политика, осигурява стратегическа рамка за
посрещане на тези предизвикателства. Този план очертава дългосрочна програма
за справяне с ключовите трудности в областта на иновациите и мобилизира
усилията на цяла Европа под формата на съвместно внедряване, а също на
споделяне на риска и на разпределение на капацитета. В отговор на новите
предизвикателства, които се появяват в пейзажа на световната енергия след
приемането на плана SET през 2007 година, Комисията прие Известие относно
Енергийните технологии и иновации1 от 01 май 2013г, което представя конкретни
мерки за затвърждаване на плана SET и го подготвя по-добре за отговор на тези
нови предизвикателства, а също осигурява по-ефективно консолидиране на
научните изследвания и капацитета на иновациите и ресурсите в цяла Европа.
Дейностите, включени в първата работна програма на Енергийно
предизвикателство Хоризонт 2020, осигуряват принос в трите приоритетни
области: Енергийна ефективност, Конкурентна нисковъглеродна енергия и
Интелигентни градове и общности. Тези дейности обхващат пълния цикъл на
иновациите
от
доказване на концепцията до приложни изследвания, предтърговска
демонстрация и мерки по налагане на пазара.2 Те също така използват синергиите
с други релевантни области, например информационни и комуникационни
технологии. В допълнение, Енергийното предизвикателство допринася за
фокусната област Син растеж, както и по отношение на публично-частните
партньорства за енергийно-ефективни сгради 3 и ресурсна и енергийна
ефективност в устойчивата преработвателна промишленост (SPIRE)4.
1

COM 2013 (253)
Технологична демонстрация и верификация, например чрез пилотната програма за верификация на
екологичните технологии на ЕС, ще допълни тези дейности чрез подобряване на надеждността на
информацията за ефективността на технологиите, които се появяват на пазара.
3
Тема EE1, ЕЕ2 и EE3
4
Тема EE18.
2
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Тази работна програма насърчава синергията между Хоризонт 2020 и други
фондове на Европейския съюз, като например Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез разширяване на обхвата и въздействието на
двата фонда по отношение на върховите научни постижения и съответно
мястобазирано социално-икономическо развитие. 5 ЕСИФ ще инвестират до 90
млрд. евро в областта на иновациите и научните изследвания в периода 2014-2020
г., а между 12% и 20% от Европейския фонд за регионално развитие ще послужат
също така за реализиране на решенията за енергийната ефективност и
възобновяемите източници.6
Кандидатите се приканват да идентифицират полета на интелигентна
специализация на тяхната държава членка или регион на ЕС 7 и да опознаят
потенциала за синергия със съответните управляващи органи, които отговарят за
ЕСИ фондовете на тяхната територия.8
Важна новост на тази работна програма е основаният на предизвикателствата
подход, който дава на кандидатите по-голяма свобода да излязат с иновационни
решения на очертаните предизвикателства. Като следствие темите обикновено са
по-широко поставени и позволяват редица възможни подходи, често обхващащи
повече от едно възможно действие.
Въз основа на опита от програмата Intelligent Energy Europe и като част от трето
поколение такива действия, тази работна програма включва широка гама от
дейности9, чиято цел е улесняване на налагането на енергийните технологии и
услуги на пазара, насърчаване на социалните иновации, премахване на
нетехнологичните пречки, повишаване на стандартите и ускоряване на
въвеждането на изгодни енергийни политики на ЕС.
Важен елемент от тази работна програма е най-силното партньорство с държавите
членки. В съответствие със заключенията в известието на Комисията относно
Енергийните технологии и иновации, тази работна програма призовава за редица
съвместни действия между ЕС и държавите членки10, насочени към постигане на
необходимия мащаб и обхват и към осъществяване на по-голямо въздействие от
ограничени обществени и частни ресурси.
Индустриалното участие в програмата е от решаващо значение за разработването
на нови поколения нисковъглеродни технологии и за пускането им на пазара.
Като се има предвид централната роля на малките и средните предприятия (МСП)
като източник на иновации, растеж и работни места в Европа, тази работна
5

Примери за това са развитието и оборудването на иновационни инфраструктури или насърчаването на
иновативни умения чрез ЕСИФ, които правят възможно участието в проект Horizon 2020, или трансферът на
знания и технологии, произтичащи от проекти по Horizon 2020, към фирми, които могат, благодарение на
подкрепата на ЕСИФ, да ги развиват допълнително, да ги тестват, да разработят прототип и т.н. към
иновации, годни за пазарна реализация. ЕСИФ също може да се използва за разширяване на подкрепата и
консултантските услуги на потенциалните участници в Horizon 2020. ЕСИФ може още да помогне за
внедряването на иновативни решения, получени в резултат от Horizon 2020, например чрез обществени
поръчки.
6
Виж http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/index_en.cfm
7
Виж http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
8
Виж http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm
9
Теми EE4, EE5, EE7, EE8, EE9, EE10, EE14, EE15, EE16, EE17, EE19, EE20, EE21, LCE4 и LCE14, както и
съответните "Други действия"
10
Тема LCE 18, LCE 19
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програма се отличава с редица теми, специално пригодени към нуждите на МСП,
включително отделна тема за инструмента на МСП.11
Международното сътрудничество със стратегически партньорски държави и
световни технологични лидери ще подкрепи европейските цели на енергетиката и
климата и ще даде принос към глобалните усилия за смекчаване на изменението
на климата и за намаляване на емисиите на CO2. В съответствие с целите на
стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновации, 12 всички дейности са отворени за участници от трети
страни13, докато някои страни-партньори са още конкретно насочени към редица
теми14. В допълнение Комисията също преследва своите политически цели чрез
двустранно сътрудничество като това между Съвета по енергетика на САЩ и ЕС и
допринася за международни организации и инициативи като Международната
агенция по енергетика (IEA) или форума Carbon Sequestration Leadership Forum
(CSLF).
Управление на прехода към по-устойчива енергийна система не може да бъде
постигнато, без да се вземе под внимание социалния, икономическия и
екологичния контекст, в който се разполага енергийната система. Ето защо тази
работна програма включва и допълнително социално-икономическо проучване 15,
което цели повишаване на разбирането ни за сложната енергийна система,
подобряване на нашата база от знания за разработване на политика и за
ангажиране на гражданското общество в прехода към нова енергийна система.
Проектите, финансирани в рамките на поканата Интелигентни градове и
общности на работна програма 2014-2015, ще участват в пилотен проект за
Свободно достъпни данни от научни изследвания в Хоризонт 2020 (в съответствие
с политиката на комисията за свободен достъп до данните от научни изследвания)
за улесняване на достъпа, повторната употреба и съхранението на данни от
изследвания.
Проектите имат възможност да се оттеглят от пилотната програма. Свързан нов
елемент в Хоризонт 2020 е използването на планове за управление на данни
(DMPS), които указват подробно какви данни ще генерира проектът, дали и как ще
бъдат използвани или ще станат достъпни за проверка и повторно използване,
както и как ще бъдат курирани и запазени. За проекти, участващи в пилотната
програма за Свободно достъпни данни от научни изследвания, е необходимо да се
използва План за управление на данните. Други проекти ще бъдат приканени да
представят план за управление на данните, ако такъв е необходим за планираните

11

Тема за инструмент за МСП:. SIE 1 Допълнителни теми с особено значение за малките и средни
предприятия са EE1, EE3, EE14, EE16, SCC4 и SCC5.
12
COM (2012) 497
13
Имайте предвид, че участници от индустриализираните и развиващите се страни извън ЕС не отговарят
автоматично на условията за финансиране от ЕС. За по-подробни правила относно участието на трети
страни, вижте член 10 от правилата за участие.
14
Теми, насочени към трети страни: LCE 13 (Бразилия), LCE 15 (Австралия, Северна Америка) и LCE 16
(САЩ, Канада).
15
Теми
EE12,
LCE
20,
LCE
21
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от тях изследвания. Чрез Портала на участниците ще се предоставят
допълнителни насоки за изследвания с открити данни.
Проектите, финансирани по другите части на тази работна програма на Хоризонт
2020, могат да участват на доброволни начала в пилотната програма за Свободно
достъпни данни от научни изследвания в Хоризонт 2020.
И накрая, редица проучвания, които да подкрепят формулирането, прилагането,
разпространението и мониторинга на устойчива енергийна политика, включително
обхвата на свързаните с нея научни изследвания и иновации, ще бъдат възложени
чрез обществени поръчки, осигуряване на безвъзмездни средства на посочени
бенефициенти или чрез административни договорености на Съвместния
изследователски център (СИЦ).

ПОКАНА - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
H2020-EE-2014/2015
Енергийната ефективност е изцяло удовлетворяваща опция за Европа, към която е
насочена както краткосрочната, така и дългосрочната политиките на ЕС.
Основните цели на действията на ЕС в областта на енергийната ефективност са:
(1) да държи потреблението на енергия до 2020 г. на не повече от 1474 Mtoe
първична енергия и 1078 Mtoe крайно енергийно потребление16 17 и
(2) да държи потреблението на енергия до 2030 г. намалено до подходящо ниво
(което може да бъде определено като функция на икономическите резултати на
ЕС).
През 2009 г. е прогнозирано, че политиките и мерките, които са в сила на
европейско и национално ниво, през 2020 г. все още ще осигуряват потребление
на първична енергия в ЕС от около 1680 Mtoe. Оттогава насам държавите членки
са поели ангажимент за енергийна ефективност като ключов елемент в своите
енергийни политики, като мерки за енергийна ефективност са започнали да
функционират в значителен мащаб. Сега очакванията са потреблението на
първична енергия постепенно да намалее през 2020 г. и през 2030 г.18 Това е
окуражаващ напредък, но трябва да се отбележи, че слабото представяне на
икономиката на Европа също има значителен принос и че тези прогнози все още
оставят празнина по отношение на целта на ЕС за 2020 година. Освен това е ясно,
че за постигане на целите на ЕС за 2030 г. е необходимо да бъдат предприети поамбициозни действия в областта на енергийната ефективност.
Следователно в областта на подкрепа на ЕС за иновации е необходим пакет от
дейности за подкрепа в следните насоки:

16

EU27; 20% по-малко от потреблението на енергия, прогнозирано за 2020 г. по времето, когато целта е
заложена.
17
С присъединяването на Хърватия, енергийното потребление на Съюза през 2020 г. трябва да бъде не
повече от 1 483 Mtoe първична енергия или не повече от 1 086 Mtoe крайно потребление на енергия
(Директива 2013/12/EU).
18
Според текущите прогнози, потреблението на енергия ще трябва да бъде не повече от 1535 Mtoe през 2020
г. и 1482 Mtoe през 2030 г.
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1) изследвания и демонстрации на по-енергийно ефективни технологии и
решения и 2) действия за премахване на пазарните и управленските пречки
(финансиране и регулаторни рамки, подобряване на уменията и знанията).
Научните изследвания и демонстрационните дейности ще се съсредоточат върху
сгради (също реализирани чрез публично-частното партньорство за енергийно
ефективни сгради (съкращавано на английски като PPP EеB)), промишлеността
(също реализирана чрез SPIRE), отопление и охлаждане, малки и средни
предприятия и свързаните с енергопотреблението продукти и услуги.
Мерките за налагане на пазара, които трябва да се явят продължение на вида на
дейностите, подпомагани по програмата Интелигентна енергия за Европа 19 ,
включително ELENA Facility20, трябва да са насочени към пазарните неуспехи и
пропуски в управлението с цел предотвратяване на прогресията в областта на
енергийната ефективност във всички сектори.
Където е приложимо, проектите следва да включват по-широко измерение на
ефективността на ресурсите, както и да отделят дължимото внимание на
въпросите, свързани с пола.
Трябва да се анализира и да се вземе под внимание етичното измерение на
предприетите дейности, включително и съответните социално-икономически
последици. Това предполага спазването на етичните принципи и на
законодателството по време на изпълнението, по-специално на Становище № 27
на
Европейската
група
за
етика в науката и новите технологии, озаглавено "Етична рамка за оценка на
научните изследвания, производството и използването на енергия".
Когато е възможно, дейностите следва също да демонстрират добро разбиране и
засягане на етичните аспекти, както и насърчаване на най-високите етични
стандарти в областта и сред участниците и заинтересованите страни. Най-честите
въпроси, които трябва да бъдат разглеждани, включват: защита на личните данни
и неприкосновеността на личния живот; защита на участниците и изследователите
и осигуряване на информирано съгласие; участие на уязвими групи от
населението; потенциална злоупотреба с резултатите от научни изследвания;
справедливо споделяне на облагите, когато са въвлечени развиващи се страни, а
също защита на околната среда. В светлината на социалните, екологичните и
икономическите проблеми, разглеждането на тези етични аспекти допринася за
постигане на равновесие между четирите критерия - права на достъп, сигурност
на доставките, безопасност и устойчивост.
Настоящата покана обхваща следните области:
А Сгради и потребители
Б Отопление и охлаждане
В Индустрия и продукти
Г Финанси за устойчива енергия
Тя включва теми, които допринасят едновременно за постигането на целите във
всички полета на устойчивата енергия (енергийна ефективност, възобновяема
енергия и интелигентни градове и общности). Това са по-специално: EE 2 за нови
сгради с висока енергийна ефективност; EE 4 за строителни умения; EE 7 за
изграждане на капацитета на сгради на публичните власти; EE 8 за областта на
19
20

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
www.eib.org /elena
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обществените поръчки на устойчиво енергийни решения; EE 9 за овластяване на
заинтересованите страни и EE 19-21 за финансиране за устойчивата енергия.
Предложенията са поканени по следните теми:

А - Сгради и потребители
Сградите са отговорни за 40% от крайното потребление на енергия в ЕС. Повечето
от съществуващите днес сгради ще продължат да са налични след 30 години; тъй
като скоростта на ново строителство по принцип остава ниска. Обновяването на
съществуващите сгради представлява повече от 17% от основния потенциал за
спестяване на енергия в ЕС21 до 2050 г.
Най-голямото предизвикателство при намаляване на потреблението на енергия в
сградите е да се увеличи скоростта, качеството и ефективността на обновяване на
сградите (в момента само с 1,2% на година22). За да стане това, е необходимо да
се намалят разходите за ремонт, а също да се увеличи скоростта, с която тези
ремонти могат да бъдат извършени с цел свеждане до минимум на пречките за
живущите. За постигане на амбициозно увеличение на скоростта на обновяване
(до 2-3% годишно), трябва да се демонстрират широко ефективни решения, които
също да се репликират.
Както преработеният вариант на Директивата за енергийните характеристики на
сградите (ДЕХС), така и Директивата за енергийна ефективност (ДЕЕ) съдържат
разпоредби, които да увеличат скоростта на обновяване, особено на
обществените сгради. Въпреки това различни нетехнологични пречки
възпрепятстват прилагането на тези разпоредби в публичния сектор и пречат на
пазарните участници в жилищния и частния сектор да следват примера, които се
очаква да зададе публичният сектор. По същия начин някои пазарни пречки
затрудняват прилагането на директивата за възобновяемите енергийни източници
и задължението да има минимални изисквания по отношение на използването на
възобновяема енергия в нови сгради и в съществуващи сгради, които подлежат на
основен ремонт.
Специално внимание следва да се отдели на историческите сгради предвид
техния брой и предвид факта, че специфичните ограничения при обновяването им
често изискват специализирана техника.
Поведението на потребителите може да намали потреблението на енергия с 20%23
Интелигентното измерване и други системи за обратна връзка на потреблението,
дизайнът на сградите и дейностите по развитие на потенциала, които насърчават
и дават възможност за съзнателно енергийно поведение, могат да помогнат да се
реализира този потенциал. Също трябва да бъдат разработени решения за
управление на модели на търсенето на енергия от домакинствата (технологии и
мерки за отговор на търсенето) с цел по-нататъшно намаляване на емисиите на
парникови газове.
За да предостави иновативни, достъпни и приложими технологии за енергийна
ефективност, поканата на публично-частното партньорство за енергийно21

http://www.isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/e/de/publikationen/BMU_Policy_Paper_20121022.pdf
Renovate Europe Campaign
23
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-through-behaviour
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ефективни сгради (EEB PPP), създадено по силата на LEIT Pillar на Хоризонт 2020,
ще бъде насочена към редица теми, свързани предимно с технологично
ориентираните научноизследователски и развойни дейности в областта на
енергийната ефективност, като например материали за изграждане на защитно
покритие, техники за самостоятелна инспекция и мерки за проверка на
качеството, инструменти за проектиране за ремонт на ниво сграда и район,
интегрирани решения за обновяване на сгради и съхранение на топлинна енергия
за строителни приложения. Също така EeB PPP ще се занимае с новите
методологии, за да се намали разликата между прогнозираните и фактическите
енергийни характеристики на сградите.
Настоящата покана за енергийна ефективност ще допълни призива на EeB PPP с
технологични и (основно) нетехнологични теми, като се фокусира върху
премахването на съществуващите пречки чрез мерки за налагане на пазара, с цел
да се изгради капацитет, да се осигури подкрепа за реализирането на политиката
за устойчива енергия, да се мобилизира финансирането за инвестиции в
устойчивата енергия и да се насърчи налагането на технологии, отговарящи за
енергийната ефективност на сградите. Дадено предложение може да обхване
едновременно две или повече теми, но все пак да бъде подадено в рамките на
основната тема на предложението и да постига поне очакваното въздействие по
тази тема.

EE 1 - 2014: Производство на предварителни изработени
модули за обновяване на сгради
Специфично предизвикателство: Готовите компоненти намират все по-широка
употреба в строителния сектор. В сравнение с традиционните строителни
процеси, фабричното производство на готови елементи цели намаляване на
разходите
без
компромис
с
качеството
и
улесняване
на
инсталацията/разглобяването/използването на компонентите. По този начин също
се улеснява повторното използване на остатъчни материали от промишлени
сектори на строителството и промишлеността. Строителни компоненти могат,
когато е уместно, да бъдат сглобявани в завода, за да се намали времето за
строителство и да се подобрят здравето и безопасността на място. Намаляването
на времето за монтаж е особено подходящо за ремонт при заетост на сградите.
Заводското изготвяне на детайли трябва да може да се приспособява към
отделните решения за обновяване, както и към масовото производство на
подходящи проекти и трябва да бъде свързано с компютърни инструменти за
проектиране.
Необходими са допълнителни научни изследвания, за да се подобри разбирането
за поведението на материалите и компонентите в целия жизнен цикъл 24 и
следователно да може да се произвеждат по-добре представящи се продукти,
като се вземат предвид важни аспекти като общата топлинна производителност и
херметичността. Иновативни технологии за енергийна ефективност (напр.
компоненти за ОВК) и за възобновяеми енергийни източници (напр.
фотоволтаични, слънчеви колектори) също могат да бъдат интегрирани във
24

Въз основа например на оценка на жизнения цикъл или на въглеродния отпечатък на продукти.
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фабрично произведените мултифункционални модули и компоненти. Такива
фабрично произведени елементи трябва да бъдат разработени, прототипизирани,
оптимизирани и пренесени от индивидуално към масово производство.
Обхват: Иновационни процеси на масово производство трябва да бъдат
изследвани, за да се намалят разходите за фабрично производство и за да се
улесни процесът на интегриране в строителството, като също се вземе предвид
предизвикателството на естетиката във връзка със съществуващите сгради. Това
изисква разработване на нови контролирани процеси и разходноефективни
автоматизирани/роботизирани инструменти.
Тези иновации следва да бъдат комбинирани с интегрирани процеси и с
използването на усъвършенствани компютърно базирани инструменти (като
Building Information Modelling), които ще улеснят индустриализацията на целия
строителен процес и ще интегрират веригата на добавената стойност през целия
жизнен цикъл на проекта. Дълготрайността на предложените решения ще трябва
да бъде оценена в реални условия на монтаж, като се включат интегрирани и
вградени надеждни системи за мониторинг, тъй като това е ключов фактор, който
оказва влияние върху крайното представяне на продукта. Критериите и
методиката за оценка на ползите трябва да бъдат прозрачни и прости.
По време на разработването на технологии и компоненти за фабрично
произведени фасадни елементи, използването на рециклирани материали трябва
да бъде изследвано и да бъдат взети предвид структурно-инженерните аспекти,
за да се увеличат автоматизираните и роботизираните строителни технологии. В
предложенията трябва да се обърне внимание на бизнес модел, отразяващ
аспектите на разходната ефективност за дадени видове сгради и геоклъстери в
цяла Европа.
Предложенията следва да обхващат главно демонстрационни дейности.
Реализацията на прототипи и пилотни продукти в реални производствени
съоръжения ще представлява ясна добавена стойност, както би било и участието
на малки и средни предприятия, ангажирани в производството и монтажа на
фабрично произведени модули.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС на стойност
между 3 и 5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
бъде посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Тази тема ще бъде реализирана в рамките на публично-частното партньорство за
енергийно ефективни сгради. Очаква се дейностите да бъдат осъществени на
ниво на технологична готовност (НТГ) 5-7 (моля, вижте част Ж на Общите анекси).
Очакван ефект:
•
Намаляване на общата консумация на (първична) енергия в сградите наймалко с фактор 2 спрямо настоящата ситуация, както и намаляване на разходите
до ниво, по-добро в сравнение с традиционните дейности по обновяване;
•
Значително намаляване на операциите по обновяване, като същевременно
се гарантира ниска натрапчивост и въздействие върху потребителите;
•
Намаляване на времето за монтаж с поне 30% в сравнение с типичния
процес по обновяване на дадения тип сграда;
•
Стандарт за по-добро качество и гаранция за ефективността на
инсталираните фабрично произведени модули и на техните интегрирани
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компоненти, като същевременно се подобрява качеството на въздуха в
помещенията;
•
Демонстрация на репродуктивен потенциал;
•
Максимална възвращаемост на инвестициите за по-малко от 10 години за
крайните потребители;
•
Създаване на нови високотехнологични малки и средни предприятия,
специализирани в обновяването с фабрично произведени модули;
•
Създаване на работни места с висококвалифицирани работници, които биха
могли да усвоят иновационни строителни инструменти.
Тип на действие: Иновационни действия.
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 2 - 2015: Дизайн на нови сгради с висока енергийна
ефективност
Специфично предизвикателство: До края на 2020 г. (2018г. за сгради, населени
и притежавани от обществени органи), всички нови сгради трябва да са в
съответствие със задълженията по Директивата за енергийните характеристики
на сградите и по този начин да отговарят на степен на ефективно функциониране
с "почти нулево потребление на енергия" , като използват новаторски,
оптималноразходни технологии с интегриране на възобновяеми енергийни
източници на място или в близост. Освен това строителството на енергийно плюс
сгради - т.е. сгради, които произвеждат повече енергия, отколкото консумират също трябва да се насърчава с цел да се намали потреблението на енергия и
същевременно да се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници.
Въпреки това стойността на тези сгради с висока енергийна ефективност все още
ще представлява пречка за инвеститорите. Затова е нужно строителната
индустрия да предостави по-достъпни решения.
Обхват: Проектите трябва да се фокусират върху разработване и демонстрация
на решения, които да намалят значително разходите за нови сгради с най-малко
степен на ефективно функциониране "почти нулево потребление на енергия", като
в същото време значително ускоряват скоростта, с която тези сгради и техните
системи се налагат на пазара. Фокусът трябва да е върху решения за подходящо
качество на въздуха в помещенията и за комфорт, дизайн, адаптиран към местния
климат и към мястото, пасивни решения (намаляване на необходимостта от
изграждане на технически системи, които консумират енергия) или активни
решения (покриване на висок дял от потреблението на енергия с възобновяема
енергия), изграждане на системи за управление на енергията (където е
приложимо), високоефективна отоплителна, вентилационна и климатична
инсталация (например нискотемпературни системи, слънчево охлаждане),
електрическа и/или топлинна енергия за съхранение на енергията от
възобновяеми източници на място и наблизо. Проектите трябва да предлагат
решения за автоматизирана и рентабилна поддръжка на инсталираното
оборудване и да оценяват разликите между прогнозираната и действителната
енергийната ефективност. Тези различия трябва да бъдат документирани и
сведени до минимум.
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Прилаганите решения трябва се обърнат внимание на предизвикателството да се
придвижат към стандарта за нулевоенергийни сгради в голям мащаб с
демонстрационни проекти, които надхвърлят равнищата на сградите с "почти
нулево енергийно потребление" до точката, където сградите са активни участници
в производството на енергия и в обезпечаване на качеството на околната среда,
особено при планирането на нови квартали (напр. квартали с нулево нетно
енергийно потребление). Балансът на енергия трябва да се изчислява с помощта
на подхода на Оценка на жизнения цикъл, като се има предвид, наред с други
въпроси, вложената енергия.
Проектите трябва да се фокусират също върху методите за проектиране на
източници на възобновяема енергия на място и в близост до нови сгради
(електричество, а също генериране на отопление и охлаждане, например
термопомпи, интегрирани фотоволтаици или други опции), придружаващи
мерките за енергийна ефективност, за да се постигнат по-високи стандарти от
тези на сградите с "почти нулево потребление на енергия".
Ефективността на иновативните технологии може да бъде проверена чрез схеми
за удостоверяване на технологиите като пилотната програма Проверка на
технологиите за опазване на околната среда на ЕС. 25
Комисията смята, че предложенията с искане за финансиране от ЕС със сума
между 3 и 5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
бъде посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Тази тема ще бъде реализирана в рамките на публично-частното партньорство за
енергийно ефективни сгради.
Очаква се дейностите да бъдат изпълнени на НТГ 5-7 (моля, вижте част Ж на
Общите анекси).
Очакван ефект: Значително нарастване на дела на сградите с "почти нулево
потребление на енергия" с цел 100% налагане на пазара до края на 2020 г.
Намаляване на разходите с най-малко 15% в сравнение с текущата ситуация, с
допълнителни ползи по отношение на намаляване на енергията. Демонстрация на
райони с нулево нетно потребление, в които се използват предимствата на
източници на възобновяема енергия, разположени на място или в близост.
Тип на действие: Иновационни действия
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 3 - 2014: Енергийни стратегии и решения за цялостно
обновяване на исторически сгради
Специфично предизвикателство: Около една четвърт от съществуващия сграден
фонд в Европа е построена преди средата на миналия век. Много такива сгради,
които често са ценени заради тяхното културно, архитектурно и историческо
значение, не само отразяват уникалния характер и идентичност на европейските
градове, но са от съществено значение като жилищна инфраструктура,
25

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
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

обществени сгради и др. Значителен брой от тези исторически сгради
продължават да използват конвенционални, неефективни, основани на изкопаемо
гориво, енергийни системи, обикновено свързани с високоенергийни разходи, с
по-голяма от средната емисия на CO2 и с по-високи разходи за ремонт.
Необходимостта от пестене на разходи води до все по-строго разпределение на
ползването или до изключване на отоплителни или охладителни системи, което
допълнително влошава условията за опазване на сградите, на произведенията на
изкуството или на колекциите от артефакти, както и условията на живот.
Освен това промените в предназначението на сградата при нейното използване и
по-високите очаквания за комфорт на закрито, отколкото в миналото, водят до
търсенето на енергия - особено предизвикателство, когато сгради с историческа
стойност се използват или са превърнати в места за жилищни, образователни,
търговски, офис или други цели.
Поради необходимостта да се запази автентичността и целостта на сградите,
много наскоро разработени решения в областта на обновяването не са
съвместими с или не са адекватно пригодени да бъдат приложени към
историческите сгради. Това е особено вярно за защитени сгради или за такива,
които са регистрирани като архитектурни паметници.
Също така е трудно да се оценят напълно и да се моделират надеждно
енергийните характеристики на много различни видове исторически сгради в
цяла Европа или да се оцени ефектът от мерките за енергийна ефективност и от
решенията с по-устойчива енергия.
Възможностите за подобряване на енергийната ефективност на историческите
сгради са значителни, ако това стане чрез схеми за цялостно 26 и дълбоко 27
обновяване, които интегрират иновативни технологии, адаптирани стандарти и
методологии, като отчитат размерите на района и участието на заинтересованите
страни.
Енергийните стратегии и решения за историческите сгради са били
идентифицирани като една от приоритетните области в пътната карта на EeB PPP.
Обхват: Проектните предложения трябва да се съсредоточат върху
разработването на иновативни и достъпни решения за обновяване на
историческите сгради, които могат да доведат до значителни подобрения 28 в
енергийните характеристики, като същевременно гарантират спазване на
изискванията за вътрешен комфорт и прилагане на неинвазивни, обратими
решения.
Акцентът трябва да бъде върху екоиновации и устойчиво развитие чрез
интегриране на рентабилни технологии за енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни решения.
26

Като се имат предвид всички възможности за обновяване на ниво сграда, заедно с възможностите на ниво
район, като например биомаса, геотермална енергия, централно отопление и т.н.
27
Дълбокото обновяването трябва да доведе до обновяване, което намалява както доставената енергия, така
и крайното потребление на енергия на една сграда със значителен процент, в сравнение с нивата отпреди
обновяването (виж Директива 2012/27/EU за енергийната ефективност).
28
Значими спестявания както за доставена енергия, така и за крайното енергийно потребление на сградата, в
сравнение с нивата отпреди обновяването (виж Директива 2012/27/EU за енергийната ефективност,
Директива
2010/31
относно
енергийните
характеристики
на
сградите).
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Проектите могат да са насочени към конкретни аспекти като иновативна енергия
и методологии за оценка на околната среда (методологии, основани на жизнения
цикъл и включващи специфични непарични аспекти по отношение на
разходи/ползи и възвращаемост на инвестиционния анализ), инструменти за
планиране и изпълнение на обновяването на исторически сгради, технологии и
системи за мониторинг и контрол, неинвазивни и неразрушителни методи на
проучване и диагностика, а също подходящи стандарти и управление на
информацията за поддръжка на сградите.
Проектите трябва ясно да демонстрират ефективността на разработените
технологии, методологии, системи или инструменти и да доказват репликиращия
потенциал на предложените решения, като се използват казуси, когато е
целесъобразно.
Комисията смята, че предложенията с искане за финансиране от ЕС със сума
между 3 и 5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
бъде посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Тази тема ще бъде реализирана в рамките на публично-частното партньорство за
енергийно ефективни сгради.
Дейностите се очаква да бъдат изпълнени на НТГ 4-6 (моля, вижте част Ж на
Общите анекси).
Очакван ефект: Оптимизиран дизайн и изпълнение на проекти за обновяване на
исторически сгради, особено на защитени сгради и на сгради, обявени за
архитектурни паметници. Проектите трябва да осигуряват значителни подобрения
по отношение на енергийната ефективност както на ниво сграда, така и на ниво
район, като се осигуряват по-специфични решения. Предоставяне на ефективни
насоки и принос към дейностите по стандартизацията в тази област. Намаляване
на разпокъсаността в този сектор чрез по-тясно сътрудничество и съдействие и
насърчаване на по-интердисциплинарен подход и подкрепа за изпълнението на
пътната карта на EeB PPP.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 4 - 2014: Строителни умения
Специфично предизвикателство: Големият принос, очакван от строителния
сектор за енергийните цели на 2020 година, е предизвикателство за строителната
индустрия, която трябва да бъде готова чрез новаторски технологии да
предостави ремонти, осигуряващи висока енергийна ефективност и ново, близко
до нулевото нетно потребление на енергия в сградите. Много майстори и
строителни работници трябва да повишат квалификацията си. Съществуващите
схеми за квалификация, структурите за акредитиране и стимулите за обучение не
покриват достатъчно въпросите на енергийната ефективност и на възобновяемата
енергия и понякога не са достатъчно привлекателни за строителните работници и
за работодателите в този бранш (особено от малките и средни предприятия).
Налице е също така необходимост да се обучават архитекти, инженери,
строителни мениджъри и други строителни специалисти. Чрез насърчаване на
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енергийната грамотност, включително във връзка с интегрираното проектиране и
добрите практики на оперативно управление, тези професии могат да помогнат за
намаляване на разликата между енергийните характеристики на етапа на
проектирането и на етапа на оперативната дейност.
Обхват: По отношение на занаятчиите и на другите работници на строежи,
включително стажанти, предложенията следва да се основават на резултатите от
неотдавнашната инициатива BUILD UP Skills , да бъдат в съответствие с
Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и да се съсредоточават върху
подобряване или създаване на мащабни схеми за квалификация и обучение, за да
се увеличи броят на квалифицираните строителни работници. Предложенията
трябва да се основават на националните пътни карти за обучение, установени в
BUILD UP Skills. Предложенията могат също да бъдат насочени към координацията
и придружаващите мерки (например схеми за доброволно сертифициране,
акредитация, взаимно признаване, стимули за насърчаване на участието на
занаятчиите и за привличане на жените към строителния сектор).
По отношение на други практикуващи, предложенията следва да се съсредоточат
върху подобряване на квалификацията и уменията на строителни
професионалисти от средно и висше ниво. Обучение, базирано на ИКТ, може да
се използва въз основа на резултатите от работната програма LEIT ICT.
Относно финансовата подкрепа за стажанти, предложенията трябва да сочат към
други източници на финансиране като Европейския социален фонд, в това число
към схемата Гаранция за младежта.
Предложенията следва колкото е възможно най-много да насърчават
интердисциплинарното сътрудничество и да дават връзка към одобрени
квалификации, които от своя страна са базирани на индустриални стандарти.
Трябва да се установяват организационни и финансови механизми за поддържане
на дейности за обучение в продължение на най-малко 3 години след края на
проектите.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1 и 1,5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
За всички предложения, най-малко три юридически лица трябва да участват в
дейността; всяко от трите юридически лица следва да е установено в различна
избираема страна, като трите юридически лица трябва да бъдат независими едно
от друго. Въпреки това едно юридическо лице може да подава предложения,
насочени към модернизиране или към създаване на мащабни схеми за
квалификация и обучение за занаятчии и други работници на строежи, като
продължение към инициативата BUILD UP Skills.
Очакван ефект: Чрез нови ръководни и работни практики: намаляване на
несъответствието между уменията и повишения управленски капацитет за
подкрепа на иновациите и използването на устойчива енергия в сградите.
Подобрено участие, квалификации и умения на множество талантливи жени в
строителния сектор.

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

Всеки милион евро от подкрепата на ЕС се очаква да увеличи уменията на наймалко 2000 занаятчии29 или на 500 мениджъри в строителния сектор30, което да
доведе до спестяване на енергия и/или производство на възобновяема енергия от
поне 25 GWh годишно и до повишаване на пригодността за заетост на работната
сила в областта на строителството. Освен това проектите трябва да обясняват как
те ще дадат като резултат увеличаване на инвестициите в иновативни технологии
за устойчива енергия.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 5 - 2014/2015 г.: Повишаване на енергийната ефективност
на
съществуващи
сгради
чрез
технологични
и
организационни иновации и създаване на пазар за дълбоко
обновяване
Специфично предизвикателство: Директивата за енергийните характеристики на
сградите и Директивата за енергийна ефективност съдържат разпоредби, които
да увеличат скоростта на обновяване, особено на обществените сгради.
Нетехнологични пречки обаче възпрепятстват прилагането на тези разпоредби и
също така пречат на останалите участници на пазара в жилищния и в частния
сектор да следват примера, който се очаква да зададе публичният сектор.
Хетерогенността на строителната индустрия, големият брой фирми и
относителната липса на стандарти за качество, на протоколи и насоки за
инспекция ограничават броя и влиянието на мащабни инвестиции в енергийната
ефективност, а също пречат на ефективното интегриране на възобновяемите
енергийни източници. Много сгради не са в експлоатация и/или не се
експлоатират правилно, а сертификатите за енергийни характеристики все още
не са получили пълно обществено одобрение. Натискът за изграждане или
обновяване на сгради с енергийно потребление, близко до нулевото, означава, че
строителният сектор се нуждае от значително подобрение в прилаганите там
работни практики.
В допълнение е необходимо да се развие пазар за пакети за дълбоко
обновяване.31. В момента там има ограничено ясно търсене от собствениците на
сгради за значителни подобрения на енергийната ефективност в съществуващите
сгради. Доставящата страна, търсещата страна и обществените органи трябва да
си сътрудничат и да се намерят решения, които да доведат до привлекателни
оферти за собствениците на сгради и едновременно с това до отстраняване на
възможно най-много пречки.
29

Въз основа на схемата FEEBAT във Франция.
Проекти EUREM.NET и IDES-EDU (програма Интелигентна енергия за Европа)
31
Дълбоко (или основно) обновяване означава ремонт на сграда, при който: (а) общите разходи за ремонта,
свързан с корпуса на сградата или техническите сградни инсталации, са над 25% от стойността на сградата,
без стойността на земята, върху която е построена сградата; или (б) повече от 25% от площта на външните
корпусни елементи на сградата се ремонтират (Директива за енергийните характеристики на сградите).
30
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Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху премахването на
пазарните бариери. Те трябва да се фокусират върху последователни
интервенции по всички въпроси и за различните участници, за да се стигне до
структурно подобрение в пазарните условия (т.е. тези, които могат да окажат
значително влияние върху потреблението на енергия в сгради в различни
сектори, включително собственици на сгради/оператори, обществени органи,
индустрията за изграждане и поддръжка на сгради, жилищни асоциации,
разработчици, финансисти и др.). Всички видове сгради могат да бъдат покрити,
но основният акцент трябва да бъде върху съществуващите сгради, по-специално
върху най-неефективните, тъй като те предоставят най-голям потенциал за
спестяване. Предложенията следва да създават синергии чрез включването на
поне един от следните три елемента:
• Задействане на иновации на продукти и процеси в строителния сектор, за да
се подобри предлагането на продуктите чрез създаване на ранен пазар;
• Разработване, тестване и/или прилагане на нормативна уредба; подходящи
техники за оценка; инструменти за вземане на решения за стратегии на
обновяване; стандарти за качество и/или механизми за мониторинг и
инспекция, за да се преодолее пропастта между очакваната и действителната
енергийната ефективност;
• Активиране на условия за финансиране на дълбокото обновяване на сгради
(включително чрез процесуална и организационна иновация).
Незадължителните допълнителни дейности могат да включват:
• Подкрепа за прилагане на преработената директива за енергийни
характеристики на сградите в държавите членки чрез насърчаване на диалога и
обмена на най-добри практики; допълващи дейностите на EPBD Concerned
Action.32
• Подкрепа за прилагане на Директивата за енергийна ефективност по
отношение на разпоредбите за дългосрочни стратегии за мобилизиране на
инвестиции в обновяването на националния запас от жилищни и търговски сгради
(член 4) и в обновяването на сградите на централната администрация (член 5);
допълване на дейностите на EPBD Concerned Action. 33 Предложенията не би
трябвало да подменят дейности, които са под отговорността на държавите
членки, а да добавят стойност за Европа към тези дейности (например обмен на
знания и опит между организации от различни страни).
• Методи за повишаване на дела на източници на възобновяема енергия на
място и в близост с цел постигане на почти нулеви нива на енергийното
потребление на сградите (или по-добри).
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 и 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложения, задействащи ремонт на съществуващи сгради към
състояние на висока енергийна ефективност или към повишаване на тяхното
качество и съответствие, трябва да доведат до икономии на енергия от поне 25
GWh годишно на милион евро от паричната подкрепа на ЕС. Въздействията следва
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също да бъдат измерени по отношение на инвестициите, направени от
заинтересованите страни в устойчива енергия; а също с оглед подобряване на
прилагането на политиките за енергийна ефективност и брой на повлияни
политически органи или собственици/оператори на сгради.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 6 - 2015: Отговор на търсенето в групи от сгради
Специфично предизвикателство: Отговорът на търсенето позволява на крайните
потребители да участват активно в енергийните пазари и да извлекат печалба от
оптимални ценови условия, което прави мрежата (топлифкационна, охладителна,
електрическа) по-ефективнa и допринася за интегрирането на възобновяемите
енергийни източници. Директивата за енергийната ефективност, приета през 2012
г., съдържа разпоредби за насърчаване на участниците на пазара с цел
улесняване на отговора на търсенето. На ниво сгради, повишаване на
използването на технологии за управление на енергията (както за термични, така
и за електрически приемници на енергия) ще действа като фактор за внедряване
на отговор на търсенето в жилищни и нежилищни сгради (например офиси).
Такива системи могат да бъдат интегрирани с термични/електрически технологии
за съхранение и в микроинсталации за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия. Предвид важния принос на сградите и обитателите им към
енергийната ефективност, съществува необходимост от обезпечаване на
подходящи системи за управление на енергията в сградите, за да се гарантира
ангажираността на потребителите и да се активира отговор на търсенето.
Обхват: На ниво група от сгради, фокусът трябва да бъде върху оптимизация на
търсенето на енергия в реално време, върху нейното съхранение и доставка
(включително самостоятелно производство, когато е приложимо) чрез използване
на интелигентни системи за управление на енергията, така че да се намали
разликата между върховото потребление на енергия и минималното нощно
търсене, като по този начин се намалят разходите и емисиите на парникови
газове. Рентабилни и оперативно съвместими решения, които не компрометират
комфорта на живущите в сградата, трябва да бъдат демонстрирани на ниво група
от сгради (състояща се от най-малко три различни сгради) в реални оперативни
условия. Решенията трябва да бъдат съвместими с интелигентните мрежи и с
отворените международни стандарти, а също с инфраструктурата на
разпределителната мрежа.
Дейностите се очаква да бъдат изпълнени на НТГ 6-7 (моля, вижте част Ж от
Общите анекси).
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
3 и 5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложения, показващи, че отговор на търсенето може да се
прилага на ниво група от сгради с помощта на интелигентни системи за
управление на енергията и без неразумни усилия и сложност, като се задейства
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значително спестяване на енергия и разходи. Нещо повече, предложения, които
хвърлят светлина върху добавената стойност на инсталирането на съоръжения за
отговор на търсенето за групи сгради вместо за отделни сгради, както и върху
желанието на потребителите да участват в решения на отговора на търсенето.
Въздействията следва да се измерват в намаляване на разходите и потреблението
на енергия. Въздействията следва също така да се измерват с оглед желанието и
способността на потребителите да участват в решения за отговор на търсенето.
Тип действие: Иновационни действия
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 7 - 2014/2015 г.: Увеличаване на капацитета на публичните
власти да планират и въвеждат политики и мерки за
използване на устойчива енергия
Специфично предизвикателство: Публичните власти играят ключова роля в
намаляването на потреблението на енергия в ЕС и в увеличаването на капацитета
на енергията от възобновяеми източници. Така например държавите членки
трябва да изготвят и приложат Национални планове за действие за енергийна
ефективност (НПДЕЕ) и Национални планове за действие за възобновяема
енергия. Освен това те имат още задължението да представят подробни планове
за действие в конкретни сектори като санирането на сгради или въвеждането на
високоефективна когенерация, както и на ефективни квартални топлофикационни
и охладителни системи. Местните и регионалните власти също така разработват
планове на своето собствено равнище, а други публични органи играят важна
роля - националните енергийни регулаторни органи например следва да
осигуряват стимули за мрежовите оператори (топлофикация, охлаждане и
електричество), за да се предостави възможност на потребителите на мрежата да
произвеждат възобновяема енергия и да прилагат мерки за енергийна
ефективност.
За това са нужни мултидисциплинарни умения, например за оценяване на
различните междусекторни устойчивоенергийни алтернативи в съответствие с
технически, екологични, икономически и социални критерии. Изискват се още
умения за ангажиране на заинтересованите страни както в определянето и
изпълнението на решенията, така и в осигуряването на финансиране.
По отношение на наличието на тези умения, ситуацията варира от държава до
държава. Докато някои публични органи например имат дълга традиция в
използването на договори за енергийна ефективност, други все още не са и
опитвали подобно нещо. Също така, докато някои държави членки задължават
големите градове да разработят планове за градска мобилност, в други страни
такива планове не са обичайна практика.
Обхват: Предложения, овластяващи държавните органи да разработват,
финансират и прилагат амбициозни политики и планове за устойчива енергия
(например в рамките на инициативата Конвент на кметовете), въз основа на
надеждни данни и анализи. Действащите лица в обществото трябва да бъдат
насърчавани да насочат интереса си към сектори с висок потенциал за спестяване
на енергия като например сградите, промишлеността и градската мобилност.
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Географският обхват трябва да бъде добре обоснован въз основа на европейската
добавена стойност. Изграждането на капацитет следва да бъде неразделна част
от проектните предложения.
Обхватът включва следните действия:
• Повишаване на капацитета на държавите членки да изпълнят задълженията си в
рамките на новата Директива за енергийна ефективност;
• Осигуряване на възможност на националните енергийни регулаторни органи да
решават проблемите на търсенето (например отговор на търсенето,
тарифообразуване, оценка на оценката на адекватността за производство);
• Изграждане на капацитет за интегрирано планиране на енергията,
транспортната мобилност и земеползването в общността и на ниво град;
• Подпомагане на публичните власти в по-добро обвързване на местно,
регионално и национално ниво за постигане на интегрирано планиране и проекти
за устойчива енергия, което да доведе до синергия и мащабни икономии;
• Създаване на нови или експлоатация на съществуващи мрежи и други
механизми за разпространение на знания и за улесняване на обмена на опит и
най-добри практики в областта на устойчивата енергия;
• Мащабно изграждане на капацитет с оглед иновативно финансиране на
специфични групи от публичните органи като например национални, местни и
регионални власти, енергийни агенции, структурни и кохезионни фондове,
управляващи органи;
• Определяне и прилагане на стандартни енергоспестяващи пакети за
домакинствата, публичния сектор и индустрията, по-специално по силата на член
7 от Директивата за енергийна ефективност.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Въздействието трябва да се измерва по отношение на броя на
повлияните държавните служители и броя нови или подобрени политики и
планове. Броят на засегнатите крайни потребители също трябва да се измерва в
милиони души. В допълнение следва да се има предвид, че насочените към
управляващите предложения също трябва да демонстрират възможност за
ускоряване на прилагането на новата Директива за енергийната ефективност.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 8 - 2014: Обществени поръчки на иновативни решения за
устойчива енергия
Специфично предизвикателство: Като се има предвид големият обем на
обществените разходи (19% от БВП на ЕС или около 2,200 млрд. евро през
2009г. 34 ), публичният сектор представлява важен фактор за стимулиране на
преобразуването на пазара към по-устойчивоенергийни продукти, сгради и
услуги. В тази връзка, наскоро приетата Директива за енергийна ефективност
34
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изисква например централните правителства да закупуват само продукти, услуги
и сгради с високи показатели за енергийна ефективност. Въпреки това има много
оперативни пречки, свързани с обществените разходи за устойчива енергия, като
например липсата на знания, практическо обучение и специфични насоки;
липсата на желание за промяна на навиците за възлагане на обществени поръчки
или доловени правни неясноти.
Обхват:
•
Предложения, с които се подобрява капацитета на обществените власти
и националните/регионалните/местните органи за обществени поръчки за
закупуване на най-добрите налични устойчивоенергийни продукти, сгради и
услуги. Проектните предложения трябва да са насочени към липсата на
професионално обучение за възлагането на поръчки, липсата на опит в
прилагането на устойчиви практики и стратегии за възлагане на обществени
поръчки и/или към липсата на обмен и сътрудничество между възложителите.
Където е подходящо, предложенията трябва да разчитат на използването на
анализ на разходите и ползите (например чрез използване на подход, основан на
жизнения цикъл). Действията трябва да включват споделяне на най-добрите
практики и да ангажират големи мултипликатори като централни закупуващи
организации.
•
Подпомагане на публичните органи в доставката на бързо развиващи се
информационни и комуникационни технологии (като зелени центрове за данни).
Проектните предложения трябва да имат предвид рисковете, свързани с бързото
технологично
развитие,
динамичната
индустрия,
мащабируемостта
и
необходимостта от адаптирани (а не готови статични) решения от доставчиците.
Следва да бъдат включени дейности в подкрепа на мрежи от възложители на
обществени поръчки или използването на PPI (обществени поръчки на иновативни
решения) или PCP доставки на развойни продукти (Докомерсиално възлагане на
обществени поръчки за развойни продукти).
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Всеки милион евро от финансовата подкрепа на ЕС се очаква да
доведе до стартирането на търгове за обществени поръчки за закупуване на
устойчивоенергийни продукти, сгради и услуги, което ще даде като резултат
икономии на енергия в размер на повече от 25 GWh годишно35 и/или производство
на възобновяема енергия. Предложенията трябва също да увеличават уменията
на възложителите на обществени поръчки и налагането на иновативни решения
на пазара.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.
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на

заинтересованите страни да подпомагат публичните власти
при определянето и въвеждането на политики и мерки за
устойчива енергия
Специфично предизвикателство: Докато публичните власти имат важна роля за
разработването на политики и планове за енергийна ефективност, за ефективното
въвеждане на последните се изисква пълното участие на частния сектор и на
гражданското общество. Налице е обаче обща липса на капацитет и координация
между тези заинтересовани страни, които да гарантират тяхното пълно участие и
ефективното превръщане на политиките и плановете в конкретни действия.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към определени лица сред широк
спектър от заинтересовани страни (комунални услуги, промишленост, финансови
институции, неправителствени организации, асоциации на потребителите,
заинтересовани групи, синдикати и др.). Трябва да се осигури мащабно
изграждане на капацитет или ангажиращи дейности за тези специфични групи,
които играят ключова роля в определянето и/или изпълнението на политики и
мерки за устойчива енергия, предприети от обществените власти. Предложенията
трябва да демонстрират силна европейска добавена стойност и да въвеждат
механизми, осигуряващи продължаване на дейностите след края на самия
проект.
Комисията смята, че предложенията с искане на финансиране от ЕС със сума
между 1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
бъде посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Всеки проект трябва да докаже, че ще окаже влияние върху
стотици заинтересовани участници, които играят ключова роля при
разработването и успешното реализиране на национални, регионални или местни
политики. Ето защо броят на засегнатите крайните потребители трябва да се
измерва в хиляди души.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 10 - 2014/2015: Ангажиране на потребителите за устойчива
енергия
Специфично предизвикателство: Жилищното използване на енергията е
отговорно за 28% от енергийната консумация на ЕС36. Пречките пред пестене на
енергия от потребителите са известни от повече от 30 години37, но все още са
налични, по-специално разделението на стимулите (напр. наематели срещу
хазяи), липсата на информация, високата първоначална инвестиция в
енергийноефективно оборудване и навиците на потребителите на енергия. Също
така, докато осведомеността за съществуването на възобновяеми енергийни
36

Ballu, M. & Toulouse, E. (2010) Energy savings in practice. Potential and delivery of EU ecodesign
measures.
37

Crossley, D. J. (1983) Identifying barriers to the success of consumer energy conservation policies.
Energy, 8, 533-546.
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източници се е подобрила значително през последните години, все още е налице
липса на разбиране за това, как такива източници се използват на практика.
Обхват: Проектните предложения трябва да се съсредоточат върху промяната на
поведението на потребителите в ежедневния им живот (например у дома, на
работа, в училище), с помощта на сегментиране на пазара и фокус върху
действията - последната стъпка на рамката AIDA (Awareness - Interest - Desire Action). Приоритетно следва да бъдат разглеждани оборудването, отговарящо за
основната консумация на енергия (например за отопление и охлаждане,
осветление, електродомакински уреди и битова електроника) 38 , както и
продуктите от маломащабния пазар на възобновяеми енергийни източници. Може
да са необходими образователни дейности или инструменти (като например
сравнителни такива), например да се помогне на потребителите да разчитат и
разбират сметките си за енергия или етикетите; да им се помогне да се
възползват от ИКТ устройства и инструменти за наблюдение и анализ на тяхното
потребление на енергия; да се увеличи доверието в отделни интелигентни
измервателни уреди или енергийни одити или да се съдейства на потребителите
да участват в обществени проекти за възобновяема енергия (напр. ВЕИ
потребителски кооперации, обществено притежавани проекти и др.). Действията
трябва да вземат под внимание въпросите на равенството между половете, когато
те са от значение, и да въвличат производители, търговци и потребителски
асоциации в случаите, в които същите могат да играят решаваща роля.
Използването на социални иновации и иновативни технологии (например
интелигентни измервателни уреди/устройства/ИКТ) трябва да се има предвид,
когато това носи добавена стойност, особено когато става дума за по-младото
поколение. Обхватът включва повече основни дейности, насочени към по-добро
разбиране на потребителите и към възприятието, мотивацията и поведението на
други заинтересовани страни (например разбиране на етикетите на продуктите и
на сертификатите за строеж, на разликата в моделите на потребление на жените
и мъжете), при положение че резултатите от тези дейности могат пряко да
доведат до подобрения в ефективността на инициативи, инициирани от
потребителите.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: По-голям пазарен дял за най-енергийноефективните продукти
(от най-висок енергиен клас) и/или висококачествени възобновяемоенергийни
продукти. Например, всеки милион от подкрепата на ЕС в действия за енергийна
ефективност се очаква да доведе до годишни икономии на енергия от около 10% в
поне 5000 домакинства39 (около 8 GWh годишно спестявания40). Във всеки случай
предложенията следва да демонстрират значително въздействие по отношение на
38

Bertoldi, P., Hirl, B. & Labanca, N. (2012) Electricity consumption and efficiency trends in the EU27.
39
Икономии на енергия в този ред са били постигнати в предишни ИЕЕ проекти (напр. ACHIEVE, EC-LINC,
Energy Neighbourhoods, Eco n'Home).
40
Като се има предвид 1,46 toe потребление на енергия на глава от населението на година и среден размер на
домакинство от 2.4 глави от население, както е посочено в Bertoldi et al. 2012 г. (цитиран по-горе).
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броя на хората, променящи поведението си и взимащи информирани
инвестиционни решения.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 11 - 2014/2015 - Нови ИКТ-базирани решения за енергийна
ефективност
Специфично предизвикателство: Да се мотивира и подкрепи промяна в
поведението на гражданите с цел постигане на по-голяма енергийна ефективност,
като се използват ИКТ (напр. задвижвани с персонални данни приложения, игри и
социални мрежи), а същевременно се гарантира, че спестяването на енергия от
тези нови решения, основаващи се на ИКТ, е по-голямо от разходите за
предоставяне на услугите.
Обхват: Фокусът трябва да бъде върху създаването на иновативни ИТ
екосистеми, които ще развият услуги и приложения, използващи генерирана от
потребителите на енергия информация (например чрез социалните мрежи) или
уловени от сензори данни (например интелигентни измервателни уреди,
интелигентни контакти, социални медии) и микрогенериране. Тези приложения
варират от приложения за смартфони и таблети до сериозни игри, за да се
стимулира сътрудничеството от страна на потребителите и да се позволи пълно
участие на пазара. Предложените решения следва да се приложат и валидират в
реални условия в сгради публична собственост (включително административни
офиси, социални жилища), както и в сгради за обществено ползване или от
обществен интерес. Валидацията трябва да осигури социално-икономически
данни за ИКТ инвестиции в областта и да включва подробни планове за
устойчивост и мащабно налагане отвъд периода на проекта.
Специално внимание следва да се обърне на разработването и изпитването на
cleanweb решения, които не само носят възможности за потребителите, но също
така представляват поле за сигурна инвестиция.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Намаление на системното потребление и производство на
енергия и на емисиите с между 15% и 30%. Ускоряване на широко
разпространение на иновативни ИКТ решения за енергийна ефективност. Подобро познаване на потребителите и ангажираност в областта на енергийната
ефективност.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.
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EE 12 - 2014: Социално-икономически изследвания в областта
на
енергийната
ефективност
Специфично предизвикателство: Енергийната ефективност играе все по-голяма
роля в развитието на местните, националните и европейските политики. Това е
сложен въпрос, обхващащ различни дисциплини, включително инженерните и
социалните науки. За да формулират дългосрочни стратегии и да определят
икономически ефективни политики, законодателите трябва да разберат по-добре
въздействието на енергийната ефективност на макроикономическо и
микроикономическо ниво, еволюцията на енергийната (и при необходимост и на
ексергийната 41 ) ефективност, влиянието на потребителското поведение,
влиянието на институционалните фактори, както и последиците от тенденциите в
обществото и в областта на технологиите.
Обхват: Прогнозиране на социално-икономически дейности за направляване на
дебата за разработване и наблюдение на стратегии за енергийна ефективност,
като се възприеме един далновиден подход към хоризонта на 2030 г. и след това.
Предложенията могат да изследват многобройните ползи, свързани с енергийната
ефективност, или да са насочени към развитието на социалните, икономическите,
културните и образователните пречки. Те могат също да проучват основните
тенденции в обществото и техните последици или да изследват значимостта на
предварителното познаване на поведението на потребителите (напр. ефекта на
рикошета) и влиянието на институционалните фактори. Възможно е да се
използва междусекторен подход или предложенията да бъдат специфични за
определени релевантни сектори. Предложенията могат да захранват развитието
на стратегии, политики и програми за енергийна ефективност на всички нива на
управление. Когато е подходящо, трябва да се вземат под внимание въпросите на
пола, както и съществуващите макроикономически и микроикономически модели
и резултатите от социално-икономическите и хуманитарните науки. Ще се дава
приоритет на развитието на микроикономическия анализ на последните мерки за
енергийна ефективност.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума около
1 милион евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Положително въздействие върху развитието на политиката за
енергийна ефективност, доказано например чрез препратки към оценки на
въздействието, към стратегически документи или други политически документи.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

41

Ексергията е ценна част от енергия, която може да се превърне в полезна работа.
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Б - Отопление и охлаждане
EE 13 - 2014 / 2015: Технологии за районно отопление и
охлаждане
Специфично предизвикателство: Районните системи за отопление и охлаждане
трябва да бъдат по-ефективни, по-интелигентни и по-евтини. Необходимо е да се
разработят и разположат интелигентни системи, използващи решения за
интелигентно отчитане и контрол с цел оптимизация и овластяване на
потребителите и използване на множество енергийни ресурси, включително
използване на отпадна топлина, топлинни помпи, термично съхранение,
интеграция на когенерация и възобновяема енергия. Нужно е да се приложат
решения за интегриране на интелигентни топлинни мрежи и интелигентни
електроенергийни мрежи.
Обхват: Проектните предложения трябва да са насочени към една или повече от
следните области:
•
Разработване, демонстриране и разполагане на ново поколение
високоефективни, интелигентни топлофикационни и охладителни системи, които
са способни да интегрират множество ефективни източници на генериране на
енергия, включително различни видове енергия от възобновяеми източници,
комбинирано производство на енергия, отпадна топлина от индустриални или
други източници и съхранение, и които могат да бъдат задействани при различни
температурни нива. Такива системи могат да бъдат нови схеми или ремонтирани
и оптимизирани съществуващи системи за централно отопление. Тези системи
могат да комбинират хибридни технологии и/или нови термални течни носители,
за да се подобри цялостната ефективност; да се помогне за намаляване на
разходите на крайния потребител за транспортирането на топлинна и охлаждаща
енергия; да бъдат системите съвместими и свързани с интелигентни
електроенергийни и газови мрежи и да се използва излишъка от електроенергия
от мрежата. Такива системи следва да бъдат съвместими с и способни да се
интегрират в нискоенергийни сгради, включително такива с почти нулево
потребление на енергия (например с помощта на нискотемпературна районна
топлофикация).
•
Намаляване на загубите при разпределението на топлинна енергия и
интегриране на съхранението чрез използването на иновационен дизайн за
тръбопроводи и съхранение, а също на високоефективни изолационни материали,
намалени работни температури, интелигентна ефективна система за третиране на
флуидите или за интелигентно измерване, стратегии за контрол и оптимизация на
мрежата, включително и от анализа на данни от смартметър, както и от
взаимодействието и поведението на потребителите.
•
Разработване на инструменти за оптимизация, контрол, измерване,
планиране и моделиране, като например интелигентни термични адаптивни
контролери с внедрени самообучаващи се алгоритми, които помогнат за
оптимизиране на цялостната ефикасност на технологично хибридните системи и
системите за ИТ надзор, способни да пренасят показатели за ефективността в
реално време, които е вероятно да променят поведението на потребление.
•
Разработване на нови решения за нискотемпературно оползотворяване и
рециркулация на топлина.
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Дейностите се очаква да бъдат изпълнени на НТГ 4-6 (моля, вижте част Ж на
Общите анекси).
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Иновативни енергийни системи, интегриращи електрическата мрежа и мрежата за
отопление/охлаждане (възможно също и съхранението на енергия) с НТГ 6-8
следва да бъдат разгледани в LCE7 и/или LCE8 (моля, вижте част Ж от Общите
анекси).
Очакван ефект:
• Намаляване на консумацията на енергия за отопляване на пространството и за
затопляне на вода от 30 до 50% в сравнение с днешното ниво;
• Принос към по-широкото използване на районните интелигентни системи за
охлаждане и отопление и интегриране на възобновяемите енергийни източници,
отпадъците и съхранението.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 14 – 2014/2015: Премахване на пазарните пречки пред
навлизането на ефективни решения за отопление и
охлаждане
Специфично предизвикателство: Необходими са действия за отстраняване на
нетехнологичните (включително законодателните) пречки за използване на
пълния потенциал на ефективните решения за отопление и охлаждане. Това
включва интегрирано планиране и интеграция на отопление/охлаждане в
териториалния контекст; активното участие на местните администрации;
адаптация и съвместимост/свързаност със стандартите за нискоенергийно
строителство; включване на отоплението/охлаждането в стратегиите за
обновяване на сградите; овластяване и участие на потребителите чрез иновативно
отчитане, фактуриране и процеси за обработка на жалби.
Обхват: Проектните предложения трябва да се съсредоточат върху една или
повече от следните области:
•
Индивидуално отопление и охлаждане: Иновативни мерки за ускоряване
на подмяната на старите, неефективни отоплителни уреди и пакетни системи за
охлаждане с продукти, които имат енергийни етикети за А + + + до А + клас.
Подмяната не трябва да пречи на икономията на енергия от други енергийни
мерки в останалата част на сградата/системата.
•
Инспекция на отоплителни и охладителни системи: Подкрепа за
изпълнението на инспекцията на отоплителни и охладителни системи, както е
посочено в членове 14 и 15 от ДЕХС. Това включва действия с мониторинг и ИКТ
като начин да се намали необходимостта от физически проверки. Действията
биха могли също да подкрепят предоставянето на съвети на потребителите, както
и мониторинг на резултатите от съветите.
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•
За промишлено отопление/охлаждане:
o
разполагане на ефективни решения за отопление/охлаждане в
промишлеността, с интегриране на търсенето и предлагането;
o
разполагане на възобновяеми отоплителни и охладителни решения в
съответните сектори на промишлеността (например индустрията за хранителни
продукти и напитки);
o
принос към идентифицирането, разработването и промотирането на нови
пазари за извличане на топлина от промишлеността чрез събиране на
заинтересованите страни, включително дейности, насочени към подпомагане на
общественото одобрение на проекти за използване на отпадната топлина;
o
обмен на информация и знания.
•
Енергоснабдителни системи 42 : Предложенията трябва да доведат до
отварянето на нови пазари за най-ефективните големи, средни и малки по мащаб
системи, потенциално включително слънчевите системи за охлаждане.
Предложенията следва да се основават на опита от съществуващите примери за
най-добри практики. Може да са насочени към разработването и прилагането на:
а) схеми за подкрепа и стимулиране, б) иновативни организационни, управленски
и бизнес модели и в) нови регулаторни рамки и кодекси, които да доведат до
значителен растеж и по-голяма прозрачност. Предложенията могат да включват
дейности, насочени към подобряване на ефективността на съществуващите
системи, като например насърчаване на по-нататъшното използване на тези
технологии.
•
За индустрията на централно отопление/охлаждане: разработване на
добри практики, критерии за лицензиране, критерии за ефективност и кодекси за
защита на потребителите с цел подобряване на прозрачността на пазара и
увеличаване на доверието на потребителите. Осигуряване на обмен на
информация, знания за използване на примери за добри практики и знания за
потребителските практики, мотивация и пречки.
•
Разработване и демонстриране на инструменти и методологии, нужни
за провеждане на процедурите по планиране на отоплението и охлаждането,
необходими в държавата членка и на равнище ЕС, като например анализ на
енергийната система чрез използване на комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия и съхранение на енергия, географски информационни
системи (ГИС) за съответствие между предлагането и търсенето на топлина, както
и мерки за преодоляване на предизвикателства при изпълнението. Това трябва да
осигурява възможност на местните общности и на държавите членки да
разработят стратегии за постигането на общите цели на ЕС.
Консорциумите трябва да включват или да ангажират съответните участници на
пазара, като например сектора на индустрията (доставчиците на оборудване и
гориво), монтажници, фирми за недвижими имоти, публичните власти,
предприятия за енергийни услуги, групи на проектантите и на крайните
потребители/асоциации на потребителите. Особено внимание трябва да се
42

Енергoснабдителна система: високоефективна когенерация (голяма, малка и микро) и ефективни районни
топлофикационни и охладителни системи. Такива системи могат да използват отпадната топлина или
възобновяеми енергийни източници. Конвенционалните горива не трябва да бъдат изключени, но трябва да
бъде насърчавано използването на отпадна топлина и възобновяеми енергийни източници.
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обърне на разходите и надеждността. Освен това, когато е уместно,
предложенията следва да разработват механизми за осигуряване на финансиране
за енергийноефективни инвестиции.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: По-благоприятни пазарни условия за ефективни решения за
отопление и охлаждане и отваряне на нови пазари.
Всеки милион евро финансова подкрепа на ЕС трябва в краткосрочен план да
доведе до намаляване на използването на изкопаеми горива за отопление и
охлаждане с най-малко 25 GWh годишно. Значително въздействие трябва да се
измерва по отношение на инвестициите, направени от заинтересованите страни в
устойчива енергия; брой на повлияните политици; брой хора с повишени умения
или брой хора с промени в поведението.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

В - Индустрия и продукти
За да предоставят иновативни, достъпни и приложими технологии за енергийна
ефективност в преработващата и производствената промишленост, публичночастното партньорство SPIRE и публично-частното партньорство Factories of the
Future (FoF), създадено по силата на LEIT Pillar на Хоризонт 2020, ще насочат
тяхната
покана
към
редица
предимно
технологично
свързани
научноизследователски и развойни теми в областта на енергийната ефективност.
За SPIRЕ, темите ще включват подобренa по-нататъшна преработка надолу по
веригата, методологии и инструменти за междусекторнa оценка на устойчивостта
на енергията и ефективно използване на ресурсите, нови адаптивни методологии
на каталитични реактори за интензификация на преработката и системи за
управление на енергията и ресурсите за подобрена ефективност. FoF темите ще
включват производствени процеси за сложни структури и геометрии с ефективно
използване на материалната и глобалната енергия и други ресурси в
производствените предприятия.
Настоящата покана ще допълни поканата на SPIRE и FoF с технологично свързани
и (основно) нетехнологични теми с акцент върху премахването на
съществуващите пречки чрез мерки за налагане на пазара с цел изграждане на
капацитет, осигуряване на подкрепа за прилагане на устойчивоенергийна
политика и насърчаване на налагането в индустрията на технологиите, свързани с
енергийната ефективност.

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

EE 15 – 2014/2015: Осигуряване на ефективно прилагане на
законодателството на ЕС за продуктова ефективност
Специфично предизвикателство: До 2020 г. пълното прилагане на
законодателството на ЕС за продуктова ефективност трябва да бъде един от найважните приноси към целта на ЕС за енергийна ефективност. Само Директивата
за екодизайн трябва да донесе годишни икономии в размер до 600 TWh
електроенергия и 600 TWh топлоенергия през 2020 г., както и нетни спестявания
за европейските потребители и предприятия от 90 милиарда евро годишно - 1% от
текущия БВП на ЕС - през 2020 година (което означава нетни спестявания от 280
евро на домакинство годишно)43. Предишни инициативи са доказали полезността
на дейности по надзор на пазара. 44 Въпреки това, за да се гарантира пълното
прилагане на законодателството в областта на продуктовата ефективност, също
така е доказано, че тези дейности трябва да бъдат подобрени.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху изграждането на
мониторинг, проверка и изпълнение на политиката на ЕС за продукти, свързани с
енергопотреблението, по-специално за тези продукти, които са с най-висок
потенциал за енергийни икономии (например електродвигатели, оборудване за
отопление и охлаждане на вода и помещения, осветление). Предложенията
следва да поддържат по-високо ниво на дейностите по наблюдение и да отиват
отвъд дейностите по изпитване на продукта. Те не трябва да заместват дейности,
които са под отговорността на държавите членки 45 , а да добавят европейска
стойност към тези дейности (например за изпълнение на съвместни дейности,
обмен на информация, разработване на общи методи, протоколи или контролни
списъци и др.). Действията трябва да включват съответните органи за надзор на
пазара и потребителски асоциации (или други крайни потребители) при
целесъобразност и да демонстрират висока транснационална добавена стойност.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: За представяне на предложения за надзор на пазара, всеки
милион евро от финансовата подкрепа на ЕС се очаква да генерира поне 15 GWh
енергийни загуби годишно, избегнати от несъответствие 46 . В допълнение,
предложенията следва да доведат до увеличаване на доверието сред купувачите,
производителите и търговците на дребно. Те трябва също да допринесат за
прилагането на законодателството на ЕС за продукти.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
43

Molenbroek, E. Cuijpers, M. & Blok, K. (2012) Economic benefits of the EU Ecodesign Directive.
Improving European economies.
44

Например чрез тестване на паневропейското съответствие на продукти, свързани с енергопотреблението
(вж. http://www.eaci- projects.eu / IEE / страница / Page.jsp? оп = project_detail & prid = 2613), с изискванията
на закона.
45
Член 18 от Регламент (ЕО) N ° 765/2008, член 3 (2) на Директивата за екодизайн 2009/125/ЕО и член 3 от
Директива 2010/30/ЕС за етикетиране.
46
Консервативна оценка въз основа на проучването на Paul Waide (Navigant), цитирано по-горе.
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Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
приложения.

EE 16 - 2014/2015: Организационни иновации за повишаване
на енергийната ефективност в промишлеността
Специфично предизвикателство: Между 2000 г. и 2010 г., енергийната
ефективност в индустрията се е подобрила средно с 1.3% годишно 47 . Въпреки
това, чрез използване на съществуващите икономически ефективни енергийни
решения, индустриалният сектор би могъл допълнително да намали
потреблението си най-малко с 13% 48 , като по този начин ще спечели
конкурентоспособност и ще спести близо 40 милиона тона нефтен еквивалент
годишно. По-големи икономии в промишлеността могат да бъдат направени чрез
въвеждането на нови достъпни интелигентни енергийни решения, които да
осигурят повече време на активна експлоатация в производствените вериги.
Обхват: Дейностите трябва да се фокусират върху премахването на пазарните
ограничения, по-специално върху липсата на опит и информация за управлението
на енергията. Предложенията трябва да се отнасят предимно за усвояването на
междусекторните иновативни технологии (например енергийно ефективни
електрически системи с моторно задвижване и генериране на пара/гореща вода),
тъй като те представляват 75% от потенциалните икономии в индустрията 49 .
Трябва също така да се разглеждат схемите за цялостно управление на енергията
и методологиите за оптимизиране на системите с цел идентифициране на
потенциала за спестяване, следене на напредъка и проектиране на решения за
възстановяване и съхранение на енергия. Предложенията трябва да въведат
механизми за осигуряване на финансиране за инвестиции в енергийната
ефективност и да улесняват продължаването на дейността извън времетраенето
на проекта. Когато това е икономически ефективно, трябва да се насърчава
използването на възобновяеми енергийни източници и на отпадна топлина.
Енергоемките промишлени отрасли трябва да бъдат приоритет, тъй като те
представляват 70% от промишленото потребление на енергия. Процеси (напр.
сушене), които представляват относително висок дял от потреблението на
енергия в промишлеността, следва да бъдат разгледани, където е уместно.
Следните зони или комбинация от тях могат също да бъдат финансирани:
• Сравняване на ефективността на индустриални системи: Изработват се
методи и инструменти, включително ИКТ, за сравнение и съпоставителен анализ
на енергийната ефективност на промишлени системи и процеси, а също се
разработват насоки за адаптирани мерки, по-специално в енергоемките
промишлени отрасли. Когато е приложимо, такива методи и инструменти трябва
да се основават на съществуващи стандарти.

47

Проект Odyssee-MURE (http://www.odyssee-indicators.org/)
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/e/de/publikationen/BMU_Policy_Paper_20121022.pdf
49
Това обаче може да зависи от индустриалния сектор. Електрически двигатели, например, биха могли да
бъдат интегрирани в процесно специфични машини.
48
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• Разработване на пътища за секторно специфични технологии до 2050 г.,
насочени към най-енергоемките промишлени сектори.
• Управление на енергията в МСП и промишлеността: Подобряване на
наличността на квалифицирани енергийни одитори и енергийни мениджъри и
разпространение на системи за управление на енергията и на най-добрите
практики. Разработване на инструменти за осигуряване на достъп до актуална,
изчерпателна и полезна информация за енергийната ефективност за отделните
индустрии. Да се разглежда въпросът за достъп до финансиране с цел реално
внедряване на подобрения на енергийната ефективност.
•Човешки и организационни предизвикателства: Анализ на мотивацията,
поведението, възприятията и пречките пред участващите действащи лица (от
вземащите решения до служителите) в сектора, както и знания относно
организационните фактори, влияещи върху енергийната ефективност.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: За проекти за изграждане на капацитет, всеки милион евро
финансова подкрепа на ЕС се очаква да повиши уменията на стотици хора, които
работят в този сектор, което води до икономии в размер на най-малко 25 GWh
годишно. Всички предложения трябва да демонстрират значително въздействие
по отношение на подобряване на конкурентоспособността; по-големи инвестиции,
направени от заинтересованите страни в устойчива енергия; спестяване на
първична енергия; по-добро прилагане на политиките за енергийна ефективност;
брой на повлияните политици; брой хора с повишени умения и/или брой хора с
променено поведение
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 17 - 2015: Задействане на енергийни иновации чрез
големи групи от купувачи
Специфично предизвикателство: Купувачите на продукти, свързани с
енергопотреблението, могат да насърчат иновациите чрез определяне на нива на
енергийна ефективност, които са по-високи от най-добрите нива на разположение
на пазара. Колкото по-голяма е групата на купувачите, толкова по-висок е
потенциалният пазар и следователно толкова по-голям е интересът на
производителите да отговорят на по-амбициозни продуктови спецификации и да
доставят нови, по-енергийноефективни продукти. Този инструмент за пазарна
трансформация,
общо
наричан
по-нататък
публични доставки на технологични решения, е бил приложен успешно към
няколко продукта като копирните машини, електродвигателите и хладилните
уреди, но той може да се прилага и към много други продукти, свързани с
енергопотреблението, ако повече купувачи знаят как да го използват.
Обхват: Действия, при които групи от купувачи (например търговци на дребно)
се установяват и заедно налагат по-високи от наличните нива на ефективност, на
които производителите на устойчиви енергийни продукти са призовани да
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отговорят чрез продуктова иновация. Продуктите трябва да представляват голям
потенциал за постигане на целите на енергийната политика на ЕС и да имат
потенциал за голямо търсене на пазара. Групите купувачи трябва да са големи и
влиятелни и/или съставени от пазарните лидери. Техническите спецификации
трябва да бъдат амбициозни, но постижими, без големи инвестиции в
научноизследователска и развойна дейност и без да се нарушава конкуренцията
между производителите на продукти с едно и също ниво на енергийна
ефективност. Важно е процесът на публични доставки на технологични решения
да е свързан с комуникационните дейности за насърчаване на производителите да
участват и да правят резултатите от дейността си по-видими.
Предложенията за снабдяване с продукти, които вече съществуват на пазара,
следва да бъдат представени в рамките на тема EE8.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Нови енергоемки или енергопроизвеждащи продукти с най-малко
25% по-добра ефективност в сравнение с най-добрите налични продукти.
Подобряване на конкурентоспособността на производителите. Създаване на
влиятелни групи от купувачи, които са в състояние да трансформират пазара на
уреди.
Тип действие: Действия за координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 18 - 2014/2015: Нови технологии за оползотворяване
отпадната топлина в големи промишлени системи, като
има предвид пълният енергиен цикъл от производството
топлинна енергия до трансформацията, доставката
крайното й потребление

на
се
на
и

Специфично предизвикателство: Оползотворяването на отпадна топлина
предоставя важни и неизследвани възможности за намаляване на потреблението
на енергия в промишлените процеси, а също за отопление и охлаждане. Излишък
от топлина се произвежда в големи количества в много промишлени процеси, но
той до голяма степен остава неоползотворен поради различни технологични,
пазарни и регулаторни пречки. Огромният потенциал на използване на излишъка
от индустриална топлина трябва да се оценява не само в контекста на повишената
промишлена ефективност, (когато тази топлина се оползотворява за по-нататъшно
използване във вътрешни процеси и за отоплението или охлаждането на
пространството и за нуждите от топла вода на специфични предприятия), но също
така и в контекста на намаляване на въглеродните емисии; ресурсната
ефективност на електрозахранването и потенциала за значително намаляване на
потреблението на първична енергия. Много от възможните решения за
оползотворяване на отпадната енергия могат да бъде приложени в различни
промишлени сектори (например технологии за хранителни екзотермични
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ферментации и топлинно дисипативни технологии) или могат да бъдат
приспособени към особеностите на различните индустриални сектори. За
използване на този потенциал обаче от решаващо значение в да се увеличи
икономическата конкурентоспособност на оползотворяването на отпадната
топлина и да се разработят готови практически решения, позволяващи
интегрирането й в нормалните оперативни практики на промишлените
предприятия. За да се сведат до минимум икономическите разходи за
оползотворяване на топлината и да се подготви интегрирането й в процесите и
организацията на предприятията, следва да бъдат разработени технологии, ново
оборудване и адаптивни решения за интеграция, които да бъдат тествани в
реални условия. Това става чрез изследване и разработка на прототипи и
промишлени процедури. Също така в настоящата покана се разглеждат решения
за оползотворяване на топлина, които включват ъпгрейд на потоци отпадна
топлина за обработване на топлинни потоци при по-високи температурни нива и
решения за оползотворяване на топлина, които включват превръщането на потоци
отпадна топлина в електричество от механична енергия.
Отговорите на тази покана ще включват предложения за доказване на
възпроизводими технологии за възстановяване и използване на технологична
топлина, които са приспособими към различни видове промишлени процеси, или
оползотворяване на топлина от материалните потоци от промишлени процеси
(например потоци от отпадъци, вторични продукти, междинни продукти) или от
излишната топлина в периметъра на предприятия.
Обхват: Изследвания и демонстрация на технологии, технически и оперативни
подходи за оползотворяване на отпадната топлина от промишлени процеси, от
материални потоци, произхождащи от промишлени процеси (например потоци от
отпадъци, вторични продукти, междинни продукти) или заводски периметри и
превръщането й в полезни форми на енергия. Тяхната интеграция ще доведе до
нови и иновационни решения, системи, оборудване и методологии, организация и
оперативни практики и приложения, които са полезни в няколко промишлени
сектора с възможно най-висока ефективност и качество. За да се постигне тази
цел, за предпочитане е да се направи пълно валидиране в реални производствени
условия с демонстрационни площадки, където пилотни системи ще бъдат
тествани в промишлени съоръжения. Освен това разработеното оборудване ще
трябва да бъде адаптирано към нивото на готовност на пазара. Основните теми за
разработване включват:
•
Технически, организационни и оперативни решения, насочени към
оползотворяването на отпадната топлина за вътрешно технологична употреба,
машини за вътрешно ползване и за външна употреба, включително и адаптивни
решения за процесен интерфейс;
•
Интеграция и оптимизация на топлинната верига, включително смяна на
гориво и ефективно използване на топлината, възстановена от материалните
потоци от промишлени процеси (например отпадъчни потоци, вторични продукти,
междинни продукти);
•
Оценка на потенциала за използване на отпадната топлина вътрешно и
външно; планиране, моделиране, оптимизиране и прилагане на опции за
оползотворяване на топлина в енергийния баланс на предприятието и на местно
ниво;
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•
Усъвършенствани техники за управление и действие, мерки и протоколи
за автоматизация и безопасност;
•
Приспособими модули за оползотворяване на топлината в различни
процеси и от различни източници, оборудване за използването на топлина,
проектиране на площадки и процеси, експлоатационна организация;
•
Усъвършенствана когенерация и тригенерация, енергийна каскада;
•
Оценка на приспособими и възпроизводими решения на нетехнологични
проблеми, които пречат на топлинното оползотворяване и повишаване на
употребата на рециклирана топлина, като процесна и бизнес организация,
експлоатация и проектиране на предприятия, механизми за сътрудничество,
договорни и финансови споразумения.
Целта е да се постигне широко репродуциране и адаптивност към особеностите на
различни сектори. Очаква се да се идентифицират и комбинират най-добрите
технологии и най-иновативните решения за намаляване на общото потребление на
енергия и на разходите за експлоатация на предприятието. Методиките и
оборудването трябва да бъдат подложени на валидиране в пълен мащаб чрез
дейности на демонстрационни площадки. Предложенията трябва да показват
голям потенциал за репликация.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
3 до 4 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Дейностите се очаква да бъдат изпълнени на НТГ 4-7 (моля, вижте част Ж на
Общите анекси).

Очакван ефект:
Разработване на проект и демонстрация на икономически жизнеспособни решения
и технологии, които позволяват възстановяване на най-малко 15% от обработената
топлина, което води до значителни икономии на енергия в сравнение с
настоящата практика.
Приспособими технически, организационни и оперативни модули, водещи до
вътрешно и външно използване на отпадната топлина.
Успоредно с това ще бъдат намалени установените техническите и търговски
рискове, което ще доведе до широко разпространено налагане на техническите
решения с голямо влияние в няколко промишлени сектора.
Разработените технологии трябва да се интегрират добре в настоящия
индустриален пейзаж, което в крайна сметка да доведе да ключови решения с
време на възвращаемост, подходящо за промишлени приложения.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.
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Г- Финансиране за устойчива енергия
EE 19 – 2014/2015: Подобряване на финансируемостта и
привлекателността на инвестициите за устойчива енергия
Специфично предизвикателство: Недостатъчно оптималните нива на инвестиции
в устойчивата енергия (по-специално на енергийната ефективност) са свързани с
липсата на доверие на инвеститорите и финансистите във финансовата
жизнеспособност на устойчиво енергийните мерки, липсата на капацитет в
обществения и частния сектор за структуриране на проектите, в разделението на
стимулите (например сгради под наем), както и в липсата на мащабни успешни
водещи проекти. Новите изисквания за банков капитал50 са намалили капацитета
на кредитиране и желанието за инвестиции в сектора за устойчива енергия, който
все още се счита от мнозина за рисков.
Финансовият сектор трябва да бъде убеден да разработи нови финансови
продукти и практики, които могат да отговорят на ограниченията на пазара.
Обхват: Предложенията и дейностите по проекта следва да насърчават диалога
със и между участниците на финансовите пазари, инстанциите за стандартизация
и оценка, представители на промишлеността, обществените органи, потребители
и собственици на имоти. Предложенията би трябвало да доведат до развитието
на нови бизнес модели и финансови продукти, като осигурят синергия между
публичното и частното финансиране.
•
Предложения, насочени към развитието на рамки за стандартизация и
сравнителен анализ на инвестиции, като например етикетиране и стандартизация
на устойчиви енергийни инвестиции/портфейли или техники за оценка,
интегриращи "зелената стойност" на сградите. Предложения, интегрирани в поширок подход, като “социално отговорна инвестиция” или "зелени сгради", трябва
да се фокусират върху енергийния компонент.
•
Предложения, насочени към обществено-институционални инвеститори
(например обществени или полуобществени пенсионни схеми) с цел да се
увеличи делът на техните средства, инвестирани в устойчива енергия, или да се
разработят специфични фондове или инвестиционни продукти.
•
Предложения, които имат за цел създаване на европейски и национални
платформи за финансиране на устойчивата енергетика, за да се установи диалог
със съответните заинтересовани страни и (между другото) да се разработят пътни
карти, да се предложат подобрения в правните рамки и да се създадат шаблони
за документи и договори, което да доведе до по-добро разбиране на пазара.
Предложенията трябва да включват ясен план за действие, за да комуникират в
Европа към потенциални репликатори. Механизъм за споделяне на знания между
страните ще бъде създаден от службите на Комисията.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
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За всички предложения, най-малко три юридически лица трябва да участват в
дейността. Всяко от трите юридически лица следва да е установено в различна
избираема страна, като трите юридически лица трябва да бъдат независими едно
от друго. Въпреки това предложенията, насочени към създаване на национални
платформи за финансиране на устойчивата енергия, могат да бъдат подавани от
едно лице.
Очакван ефект: Предложенията трябва да доведат до намаляване на
несигурността по отношение на инвестициите в устойчива енергия от гледна точка
на увеличена сигурност и доверие у инвеститорите. Освен това съответните
проекти следва да предоставят иновативни (и релевантни) методи за оценка на
активите, одобрени от пазара, и/или стандартизирани описания на инвестициите
в устойчива енергия, или мерки/договори, и/или схеми за етикетиране, или
хармонизирани рамки за устойчиви инвестиции в енергетиката, и/или национални
стратегии за финансови инвестиции в устойчивата енергетика.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 20 – 2014/2015: Съдействие при разработването на проекти
за иновативни единни и рентабилни инвестиционни схеми и
проекти в областта на устойчивата енергия
Специфично предизвикателство: Необходими са значителни усилия за
мобилизиране на всички съответни заинтересовани страни, за изготвяне на
инвестиционни описи, разработване на предпроектни проучвания, инструменти за
финансов инженеринг и за разглеждане на правни въпроси и проблеми с
възлагането на обществени поръчки.
В този контекст е нужно да се подпомогнат организаторите на проекти чрез
специализирани съоръжения за съдействие при разработването на проекти и чрез
изграждане на капацитет и по този начин да се демонстрира жизнеспособността и
положителното въздействие на мащабни инвестиции в устойчивата енергия.
Обхват: Подкрепа при съдействието за разработване на проект ще бъде
предоставена на обществени и частни организатори на проекти, като например
обществени/частни оператори на инфраструктура, търговски вериги, градове и
малки и средни предприятия/индустрия, което води до новаторски единни и
рентабилни инвестиционни схеми и проекти в областта на устойчивата енергия за
6 милиона - 50 милиона евро. Подкрепата ще бъде зависима от мобилизиранитe
инвестиции. Фокусът трябва да бъде върху обществени и частни сгради,
инфраструктурата на енергийния пазар за продажби на дребно, търговски и
логистични имоти и обекти. Основната цел на подкрепените проекти ще бъде да
демонстрират финансовата жизнеспособност и устойчивостта на мащабни
инвестиции в устойчивата енергетиката. Предложенията трябва да имат
пътеводно измерение, както и да осигуряват организационни иновации в
мобилизирането на инвестициите и/или финансовия подход. Иновациите трябва
да бъдат демонстрирани, като се вземе предвид ситуацията в целевата страна.
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Предложенията трябва да включват ясен план за действие, за да комуникират в
Европа към потенциалните репликатори. Освен това ще се изисква подкрепените
проекти да участват в осъществяване на мониторинг и оценка, управлявани от
Комисията (виж частта за "Други дейности" на тази работна програма, т. Б.1.1.14
за повече подробности).
Дейности за подпомагане на развитието на проекти, изпълнявани чрез тази тема,
ще бъдат допълнени от продължаването на Facility ELENA51, осъществявано от ЕИБ
(виж Други действия, т. Б.1.4 за подробности).
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Разработване на надеждна система с банково кредитируеми
мащабни проекти и финансови схеми и показване на иновативни решения за
финансиране, които водят до увеличено доверие у инвеститорите. Всеки милион
евро подкрепа от Хоризонт 2020 трябва да предизвиква инвестиции на стойност
най-малко 15 милиона евро.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

EE 21 - 2014/2015: Развитие и пазарно разгръщане на
иновативни енергийни услуги и финансови схеми за
устойчива енергия
Специфично предизвикателство: Общественият сектор има да изиграе
изключителната роля (по-специално по отношение на управлението на публичните
активи) в справянето с пазарните дефицити 52 чрез създаване на стабилна
регулаторна среда и чрез участие в диалог с основните заинтересовани страни за
подобряване на правната и финансова рамка и за въвеждане на новаторски схеми
за финансиране. Въпреки това разгърнатите публични средства трябва да бъдат
съчетани и умножени от капитала на частния сектор, за да се реши въпросът с
недостига на финансиране.
Индустрията за енергийни услуги заедно с финансовия сектор също трябва да
разработи нови бизнес модели, с цел по-добро остойностяване на бъдещите
икономии на енергия и справяне с нови сектори за постигане на потенциален
оборот от около 25 милиарда евро на година53.
Обхват:
• Предложения, насочени към въвеждане на бизнес модели за иновативни услуги
за енергийна ефективност (например Договор за енергоспестяване с гарантиран

51

www.eib.org/elena
План за енергийна ефективност, 2011 г. (COM (2011) 109 финал) и Директива за енергийната ефективност
2012/27/EU
53
JRC 2007, EEP
52
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резултат), които дават възможност да се остойностят изцяло получените
енергийни спестявания.
• Предложения, реплициращи успешни иновативни решения за финансиране,
вече приложени в рамките на ЕС, както и успешни иновативни енергийни услуги.
Особено внимание следва да се обърне на иновативните решения, които
позволяват агрегиране, секюритизация, проектно групиране, структуриране на
клирингови къщи или разработване на нови механизми за инвестиции (напр.
пряко групово финансиране на проекти или предприятия в областта на
устойчивата енергетика).
• Предложения за прилагане на мащабно изграждане на капацитет за публичните
власти и МСП, за да се създадат и използват новаторски схеми за финансиране на
устойчивата енергетика.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1,5 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очаквани въздействия: Всеки милион евро от подкрепата на ЕС, инвестиран в
релевантни дейности, се очаква да доведе до икономии в размер най-малко 25
GWh на година. Всички предложения трябва да демонстрират значително
въздействие по отношение на по-големите инвестиции, направени от
заинтересованите страни в областта на устойчивата енергия; спестяване на
първична енергия; генерирана възобновяема енергия; по-добро прилагане на
политиките за енергийна ефективност; брой на повлияни политици; брой хора с
повишени умения и/или брой хора с променено поведение.
Тип действие: Действия на координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

Условия за тази покана
Дата на публикуване: 11 декември 2013г.
Крайни срокове54,55:
20/03/201456
05/06/2014

Тема EE 1, 3,18
Тема EE 4, 5 7-16, 19-21
Тема EE 2, 18

09/12/20145757

Тема EE 5-7,9-11, 13-17, 19-21

[10/06/2015]

54

Отговорният генерален директор може да отложи тези срокове с до два месеца.
Сроковете, предвидени в скоби, са ориентировъчни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015г.
56
Крайната дата е синхронизирана с темите от PPP на LEIT.
57
Крайната дата е синхронизирана с темите от PPP на LEIT.
55
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Ориентировъчен бюджет:
·

97.50 милиона евро от бюджета за 2014 г.58

·

98.15 милиона евро от бюджета за 2015 г.59

Теми EE1 и EE2
(реализирани под EeB PPP)

2014

2015

8 милиона евро

9 милиона евро

Всичко на един
етап

8 милиона евро

Всичко на един
етап
Всичко на един
етап
Един етап

Тема EE3 (реализирана под 5 милиона евро
EeB PPP)
Тема EE 18 (реализирана под 8 милиона евро
SPIRE PPP)
Тема 6; 12 и 13
8.5 милиона евро

13.35 милиона евро

Тема EE11

8.5 милиона евро

8.5 милиона евро

Тема EE 4, 5, 7-10, 14-17

34.5 милиона евро

32.8 милиона евро

Тема EE 19-21

25 милиона евро

26.5 милиона евро

Всичко на един
етап
Всичко на един
етап

Допустимост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите анекси към работната програма.
Критерии за оценка, оценяване и праг: Критериите, оценяването и прагът са
описани в част З от Общите анекси към работната програма.
Допустимост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите анекси към работната програма, със следните изключения:
EE 5, EE 7, EE 8, EE 9, EE 10, EE
14, EE 15, EE 16, EE 17, EE 21

В допълнение важат също следните
условия за допустимост:
1.Поне 3 юридически лица трябва да
участват в дадената дейност;
2. Всяко от 3-те юридически лица
трябва да е установено в различна
страна-членка или в асоциирана
страна;
3. И трите юридически лица трябва
да са независими едно от друго по
смисъла на член 8 от Правилата за
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Бюджетните суми за 2014 година зависят от наличността на отпуснатите суми, осигурени в
проектобюджета за 2014г, след приемане на бюджета за 2014 година от бюджетния орган или ако бюджетът
не е приет, както е предвидено в системата за временни суми от една дванадесета.
59
Бюджетните суми за 2015г. са ориентировъчни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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участие.
Критерии за оценка, оценяване и праг: Критериите, оценяването и прагът са
описани в част З от Общите анекси към тази работна програма.
Процедура по оценяването: Процедурата за определяне на приоритетния ред за
предложения, получили една и съща оценка, е описана в част З от Общите
анекси.
Пълната процедура по оценяването е описана в съответното ръководство,
свързано с тази покана.
- Ориентировъчно разписание за оценка и споразумение за отпускане на
безвъзмездна помощ:
Информация
за
резултата
от
оценката
(един
етап или първи
етап)
Всички теми

Информация
за
резултата
от
оценката (втори
етап)

Максимум
5 Не е налична
месеца
от
крайната дата за
подаване
на
предложението

Ориентировъчна
дата
за
подписване
на
споразумение за
отпускане
на
безвъзмездна
помощ
Максимум
3
месеца от датата
на информиране
за кандидатите

Консорциумни споразумения: В съответствие с Правилата за участие и модела за
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участниците в дейностите с
изследвания и иновации или с иновационни действия се изисква да сключат
споразумение с консорциум преди сключването на споразумението за отпускане
на безвъзмездна помощ.

ПОКАНА - КОНКУРЕНТНА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЯ H2020LCE-2014/2015
H2020-LCE-2014/2015
Едно от най-големите предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа
през следващите десетилетия, е да направи своята енергийна система чиста,
сигурна и ефективна, като същевременно осигури водещи позиции на
промишлеността на ЕС в областта на енергийните технологии с ниски емисии на
въглероден диоксид.
За да помогне за постигането на тези амбициозни цели, настоящата покана е
насочена към развитие и ускоряване на времето за налагане на пазара на
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достъпни, разходно-ефективни технологични решения с ефективно използване на
ресурсите; към декарбонизация на енергийната система по един устойчив начин;
обезпечаване на енергийни доставки и окончателно оформяне на вътрешния
енергиен пазар в съответствие с целите на Стратегическия план за енергийни
технологии (план SET) и на свързаното с темата енергийно законодателство (поспециално Директивата за възобновяемите енергийни източници и Директивата
относно улавянето и съхранението на въглероден диоксид) и енергийни
политики, насочени към постигане на целите за 2020 г. и към оформяне на
рамките на енергийния пазар за 2030 г. и 2050 г.
Мащабът и амбицията на необходимите научни изследвания и иновации изискват
засилено сътрудничество между всички заинтересовани страни, включително
Европейската общност, администрациите на държавите членки на национално,
регионално и местно равнище, индустрията, изследователската общност и
обществото като цяло.
До 2020 г ЕС се ангажира да намали емисиите си на парникови газове с 20% под
нивата от 1990 г, а по-нататъшно намаление с 80-95% е предвидено до 2050 г. В
допълнение, през 2020 г. възобновяемите енергийни източници трябва да
покриват 20% от крайното потребление на енергия и голяма част от него до 2050
г., както е определено в Енергийната пътна карта за 2050 г. Намаляване с поне
60% на парниковите газове до 2050 г. спрямо 1990 г.се изисква от транспортния
сектор, а до 2030 г. целта в областта с транспорта ще бъде намаляване на
емисиите на парникови газове с до около 20% под нивото им от 2008 г.
Времето налага незабавни действия. Решенията, които ще бъдат разработени и
изнесени на пазара през следващите десет години, ще оформят гръбнака на
енергийната система за много години напред. Освен това енергийната система
трябва да се развива, за да се възприемат, наред с останалото, много по-високи
нива на интеграция на енергията от възобновяеми източници. От съществено
значение е заинтересованите страни на енергийния пазар (както от публичния,
така и от частния сектор) да разбират, приемат и прилагат мерки и процедури за
налагане на пазара по разходно-ефективен начин, на национално, регионално и
местно равнище. Също така е важно за обществото да разбере съществуващите
предизвикателства и последиците от техните възможни решения, така че да се
изгради доверие сред инвеститорите и да се гарантира устойчиво обществено
одобрение.
Поканата се отнася за предложения по следните теми:

LCE 1 - 2014: Нови знания и технологии
Специфично предизвикателство: Технологиите, които ще са гръбнакът на
енергийната система до 2030 г. и 2050 г., са все още в процес на разработка.
Обещаващи технологии за преобразуване на енергията се разработват на
лабораторно ниво и трябва да се внедрят в по-широк мащаб, за да се докаже
тяхната потенциална стойност в нашата бъдеща енергийна система. Тези нови
технологии следва да осигуряват по-голяма гъвкавост на енергийната система и
биха могли да спомогнат за адаптиране към променящите се климатични условия.
В дългосрочен план са необходими нови познания и по-ефективни и ценовоконкурентни енергийни технологии, включително свързани с тях вериги за
доставка. От решаващо значение е тези нови технологии да демонстрират
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доказателства за перспективни разработки и да не представляват опасност за
обществото. Разработки в сектори, различни от енергийния, могат да осигурят
идеи, опит, технологични приноси, знания, нови подходи, иновативни материали
и умения, които са релевантни към енергийния сектор. Междусекторната обмяна
предлага взаимополезни ефекти.
Обхват: Дейностите ще се съсредоточат върху ускоряване на развитието на
преобразуващите енергийни технологии или ще дадат възможност за развитие на
технологии, които са достигнали НТГ2 (моля, вижте част Ж от Общите анекси).
Предложенията трябва да извеждат предложените технологични решения от НТГ
2 до НТГ 3-4. Мултидисциплинарен подход, (привеждащ експертен опит от
различни научни дисциплини и/или различни технологични сектори (различни от
енергетиката или в рамките на различни области на енергетиката) с цел
пресичане на традиционните граници), се очаква да внесе тези технологии,
изменящи правилата на ситуацията. Ще бъдат подкрепяни също иновативни
решения и техните снабдителни вериги като материали и усъвършенствано
производство, доколкото приложението е явно енергийно. Допуска се
използването и на нови подходи към съществуващи технологии с потенциал за
значителни подобрения в цялостната им работа. Дейностите трябва да се
фокусират и върху ранното установяване и изясняване на потенциални проблеми
(например проблеми на околната среда, ресурсната ефективност и безопасността)
или опасения на обществото, а също върху определяне на целенасочена и
количествено измерена пътна карта за развитие. Предложенията следва също
така да посочат текущото НПГ (виж Допълнението към тази работна програма),
както и дейности, необходими, за да се запази НПГ съобразено с бъдещите
постижения в НТГ на технологичното решение, предложено за обезпечаване
потенциала за експлоатация.
Нововъведени технологични решения за мрежова интеграция, съхранение (друго
освен това, което е неразделна част от разработеното технологично решение),
горивни клетки и водород, енергийна ефективност и интелигентни градове няма
да бъдат подпомагани по тази тема, а в съответните части на тази работна
програма.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
2 до 4 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Резултатите се очаква да спомогнат за развитие на технологията
към по-високо НТГ и да осигурят по-добро научно разбиране и насочване, като
предоставят възможност на съответните участници (например политици,
регулаторните органи, промишлеността, групи със специфични интереси,
представляващи гражданското общество) да оформят стратегически избори
относно бъдещите енергийни технологии и да ги интегрират в бъдещата
енергийна система. Очаква се появата също на нови, интегрирани или
усъвършенствани иновативни идеи, които ще дадат тласък на технологичните
пътища, на нови решения и на нови приноси към енергийното предизвикателство
в Европа или по света.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности.
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Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

Възобновяема електроенергия и отопление/охлаждане
Възобновяемите енергийни източници следва да покриват 20% от крайното
потребление на енергия през 2020 г. и голяма част от крайното потребление на
енергия в Европа до 2050 г., както е определено в Енергийната пътна карта за
2050 година. В този контекст Европа е свидетел на значителен ръст в дела на
енергията от възобновяеми енергийни източници в общия енергиен микс. Това се
насърчава чрез Директивата за енергията от възобновяеми източници, от
вътрешния пазар и от инфраструктурния пакет. В допълнение, Директива
2010/31/ЕС на ЕС относно енергийните характеристики на сградите (за бъдещи
сгради с нулево нетно енергопотребление) се очаква да бъде основната движеща
сила при отварянето на пазара за нови приложения на възобновяемата енергия в
жилищния сектор. Въпреки това, за да бъде този растеж устойчив и за постигане
на целите по отношение на енергетиката и изменението на климата на ЕС, а също
за да се осигурят водещи позиции на ЕС в промишлеността на енергийните
технологии с ниски нива на въглеродни емисии, като по този начин се допринесе
за растежа и заетостта в Европа, за енергийната сигурност и достъпност, а също
за намаляване на глобалните емисии на парникови газове, е необходимо да се
решат редица важни предизвикателства:
а) Технологичната ефективност трябва да се увеличи още повече, а разходите за
оборудване да се намалят в резултат на намаляване на общите разходи за
производство на възобновяема енергия, за да бъде възобновяемата енергия
атрактивна на пазара и да покрива голяма част от крайното потребление на
енергия до 2050 г.;
б) Ефективното използване на ресурсите и въздействието върху околната среда
трябва да бъдат разгледани от гледна точка на жизнения цикъл;
в) За да се повиши ефективността на енергийната система като цяло, специалните
устройства за преобразуване на възобновяема енергия или системите за
възобновяема енергия ще трябва да се справят с редица подобрения в
предоставянето на енергия за все по-интелигентната мрежа;
г) Трябва да бъдат разработени и консолидирани вериги за доставки от
възобновяеми енергийни технологии и производствени процеси, които могат да
се конкурират в световен мащаб.
Всеки пазар ще създаде своя собствена оптимална комбинация от възобновяеми
източници въз основа на решения, базирани, наред с другото, върху географията,
геологията, метеорологичните условия, приемането на пазара, схеми за
обществена подкрепа, достъпни индустриални възможности и ценови условия.
Целта на тази тема е да се подпомогне подготовката на технологии, свързаните с
тях бизнес казуси и индустрията за тези пазари и да се разгледат всички въпроси,
които са от значение с оглед доставките, включително и променящите се
изисквания на мрежите.
Всяка област на възобновяемите енергийни източници има своите
предизвикателства, потенциал, история, степен на зрялост, рискове и
конкурентна ситуация, която изисква специфични и обмислени подходи.
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Приоритетите на плана SET, заедно с производните технологични пътни карти и
плановете за изпълнение от европейските индустриални инициативи, програмите
за стратегически изследвания, разработени от Европейските технологични
платформи, както и предвидената интегрирана пътна карта, предоставят
допълнителни насоки за развитието на всички възобновяеми енергийни
източници. Енергийното предизвикателство ще се стреми да осигури подходяща
подкрепа за всички нови и съществуващи възобновяеми енергийни източници
през периода на рамковата програма, но не всичко във всяка година.
Ще се предостави подкрепа за широк набор от дейности, обхващащи различни
технологични зони за възобновяема енергия, като се вземат под внимание
потенциала, а също целевата ефективност, производителността и разходите. В
допълнение
ще
се
имат
предвид
елементи
на
промишлената
конкурентоспособност и сигурността на доставките.
С цел гарантиране на подкрепа на балансиран портфейл от дейности, обхващащи
различни технологични области за възобновяема енергия, се очаква делът на
приноса на ЕС, облагодетелстващ една единствена технологична област60 по теми
LCE 2 и LCE 11, да не надвишава 25% от общия бюджет, посветен на тези теми, а
делът на приноса на ЕС, облагодетелстващ една единствена технологична
област61 по теми LCE 3 и LCE 12, не трябва да надвишава 33% от общия бюджет,
посветен на тези теми.
Общият подход е да се разработи пакет за финансиране на научни изследвания и
иновации от фундаментални научни изследвания (разгледан в LCE 1),
технологично развитие (разгледано в LCE 2), технологична демонстрация и
готовност за предлагане на пазара с оглед доставките (разгледани в LCE 3),
внедряване на пазара с оглед търсенето (LCE 4), както и подкрепа за първата
пазарна репликация на предприятия за възобновяема енергия (B.2.11.).

LCE 2 – 2014/2015: Развитие на следващото поколение
технологии за електроенергия и отопление/охлаждане от
възобновяеми източници
Специфично
предизвикателство:
В
допълване
към
глобалните
предизвикателства, очертани по-горе, през 2014г. трябва да бъдат разгледани
следните технологично специфични предизвикателства:
а.
Фотоволтаика:
Разработване
на
следващото
поколение
високопроизводителни фотоволтаични клетки и модули - високоефективни,
нови фотоволтаични концепции трябва да бъдат разработени, например на базата
на усъвършенствани материали и процеси и/или иновативни подходи за
управление на светлината и ефективно усвояване/преобразуване на слънчевия
60

В този контекст под област се разбира едно от следните неща: 1) фотоволтаици, 2) концентрирана
слънчева енергия, 3) вятърна енергия, 4) океанска енергия, 5) водноелектрическа енергия, 6) дълбоката
геотермална енергия, 7) възобновяема енергия за отопление и охлаждане, 8) биогорива, 9) алтернативни
горива.
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В този контекст под област се разбира едно от следните неща: 1) фотоволтаици, 2) концентрирана
слънчева енергия, 3) вятърна енергия, 4) океанска енергия, 5) възобновяема енергия за отопление и
охлаждане, 6) биогорива.
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спектър.. Предизвикателството е да се доведе практическото изпълнение близо
до теоретичните граници.
б. Концентрирана слънчева енергия (КСЕ): Превръщане на предприятията за
КСЕ в по-конкурентни в разходно отношение - основните предизвикателства тук
са повишаване на ефективността и намаляване на разходите за изграждане,
експлоатация и поддръжка на предприятията за КСЕ. Иновативни решения и
концепции са необходими, за да се увеличи производителността на
предприятията и да се намалят разходите чрез по-добри компоненти,
подобряване на контрола и експлоатацията на предприятията, както и чрез
иновативни фабрични конфигурации.
в. Вятърната енергия: Разработване на стратегии за контрол и иновативни
субструктурни концепции – има нужда от стратегии за контрол и системи за нови
и/или големи ротори и вятърни паркове (до морето и в него); нови иновативни
субструктурни концепции, включително и плаващи платформи за намаляване
разходите за производство, монтаж, експлоатация и техническо обслужване за
водна дълбочина над 50 м.
г. Океанска енергия 62 : Разработване на нововъзникващи дизайни и
компоненти - Иновативни дизайни и компоненти са необходими, за да се осигури
ефикасно и ефективно намаляване на разходите в дългосрочен план, както и за
постигане на високи нива на надеждност и способност за оцеляване в тежки
условия в продължение на най-малко 20 години.
д. Водна енергия: Увеличаване на пиковата мощност чрез устойчива
хидромощност - съществуващите водноелектрически централи се нуждаят от
ремонт и тази възможност трябва да се използва за модернизирането им. Ето
защо следва да се разработят иновативни и подобрени турбини или генератори и
свързано основно оборудване с по-здрава конструкция, която позволява
експлоатация при по-широк диапазон на напора и натоварването за увеличаване
на изходната мощност, подобряване на ефективността и динамиката.
е. Дълбочинна геотермална енергия: Разработване на нови сондажни
технологии и концепции за геотермална енергия - нови сондажни технологии и
концепции са необходими, за да се увеличи броят на икономически
жизнеспособните геотермални ресурси (включително в твърди скали и условия на
висока температура /налягане). Във фокуса на вниманието трябва да са
технологии, които имат доказано по-малък отпечатък върху околната среда в
сравнение със съществуващите пробивни методологии. Трябва да бъде проучен
междусекторният обмен на идеи в сферата на хидротермалните нефтени и газови
технологии и операции.
ж. Възобновяема енергия за отопление и охлаждане:
Соларни системи за охлаждане 63 – надеждността на охладителните соларни
системи остава несигурна, което води до високи разходи за монтаж и
експлоатация и възпрепятства приемането им.
62

Морската енергия също е засегната в междусекторната фокусна област Син растеж, водена от
Предизвикателство 2 (продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство,
мореплавателски и морски изследвания и вътрешноводни изследвания и биоикономика), по-специално в
рамките на областта Нови офшорни предизвикателства.
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Проекти, избрани по тази точка, могат да бъдат считани за приносни към целите на публично-частното
партньорство SPIRE, в зависимост от центъра на техните дейности.
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

Иновативни решения са необходими за намаляване на сложността на
инсталацията, за подобряване на производителността и надеждността на
компонентите, а също за обезпечаване на намаляване на разходите.
Подобряването на ефективността на системите за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса при
разширяване на суровината база 64 - Микро- и маломащабните системи за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (с входна
мощност от 0.5-250 kW и 0.25-1 MW съответно) имат голям потенциал за
производство на топлинна и електрическа енергия за децентрализирани
приложения. Разходно-ефективни, стабилни и екологични микро- и маломащабни
когенерационни системи за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия с висока топлинна и електрическа ефективност трябва да
бъдат разработени, което позволява използване на твърда, течна или газообразна
устойчива биомасна суровина, като например селскостопански и горски остатъци,
модернизирани твърди или течни носители на биоенергия с по-висока енергийна
плътност, промишлени вторични продукти и биогаз/биометан.
За 2015г.. трябва да бъдат разгледани следните технологично специфични
предизвикателства:
а. Фотоволтаика: Разработване на много евтини фотоволтаични клетки и
модули – изисква се предложенията да разработват концепции с ниска цена, но с
висока ефективност, като или намаляват ограниченията върху търсенето на
природни ресурси (намалено използване на материалите), или използват евтини
материали, като в същото време предлагат ефективни производствени процеси на
клетките и на модулите и подобряват работата и издръжливостта на
апаратурата/устройствата за конкурентни енергийни разходи. Изисква се също
предложенията да проучват иновативни приложения.
б. Концентрирана слънчева енергия (КСЕ): Подобряване на екологичния
профил на КСЕ технологията - КСЕ предприятията разчитат на вода за
почистване на отразяващите повърхности, за производство на електроенергия и
за охлаждане. Необходими са новаторски решения, за да се намали значително
или да се замени консумацията на вода, при поддържане на общата ефективност
на КСЕ предприятията и при ограничаване на тяхното въздействие върху околната
среда.
в. Вятърната енергия: Значително намаляване на разходите за вятърна
енергия – има нужда от иновативни интегрирани специализирани офшорни
системи (например със значително по-ниска маса на единица инсталирана
мощност), за да се намалят разходите за производство, монтаж, експлоатация и
техническо обслужване за водна дълбочина над 50 метра.
г. Океанска енергия65: Осигуряване на ефективност и ефикасно намаляване на
разходите в дългосрочен план, а също обезпечаване на високи нива на
64

Доставката на биомаса е разгледана в LCE 11 и LCE 12. Препоръчава се също авторите на предложението
да се консултират с работна програма СТИ Биобазирани индустрии, която се очаква да бъде публикувана в
средата на 2014 година.
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Морската енергия също е засегната в междусекторната фокусна област Син растеж, водена от
Предизвикателство 2 (продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство,
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надеждност и способност за оцеляване - необходимо е да се събере опит в
открити морски условия за работа, структурна и мощностна ефективност и
оперативни данни от нововъзникващите пълномащабни вълнови и приливни
енергийни конвертори и компоненти в конфигурация с едно и/или множество
устройства. За цялостния цикъл на развитие е необходима също по-добра оценка
на ресурсите.
е. Хидроенергетика: Повишаване на гъвкавостта на водноелектрическата
енергия - хидроенергетиката все още е сред най-големите източници на
възобновяема енергия. Предизвикателството е обаче във възможно най-кратък
срок да се направи ВЕЦ в диапазон >100MW. Нужно е да се разработят нови
технологии, за да се увеличат капацитетите на натоварване и да е възможно
старт-стоп циклите да достигат до 30 пъти на ден в зависимост от натоварването и
обема, докато животът на компонентите и съответните методи за прогнозиране на
живота им при тежки условия на експлоатация бъдат значително подобрени, като
се избягват неблагоприятните ефекти върху течението на водите.
ж. Дълбочинна геотермална енергия: Разработване на нови технологии и
концепции за геотермална енергия - нови технологии и концепции за
геотермалната енергия са необходими, за да се увеличи броят на икономически
жизнеспособните геотермални ресурси, включително при условия на твърда скала
и висока температура /налягане, както и да се постигне видимо по-малък
екологичен отпечатък спрямо съществуващите технологии. Трябва да бъде
проучено междусекторното взаимодействие с хидротермални нефтени и газови
технологии и операции.
З. Възобновяема енергия за отопление и охлаждане:
Соларно отопление за промишлени процеси66 – Вече е потвърдена потенциалната
полза от използването на слънчевата топлина над 200°C в промишлени процеси.
За тези приложения са необходими новаторски концепции, процеси и технологии,
които могат лесно да бъдат интегрирани в съществуващите промишлени
предприятия и процеси.
Подобряване на ефективността на нискоемисионните когенерационни системи
с биомаса при разширяване на суровинната база67 - текущите жилищносградни
котли могат да горят само един вид суровина (например дървени стърготини,
дървесни пелети). Нови гъвкави и стабилни нискоемисионни жилищни котли за
топлинни приложения трябва да бъде разработени на базата на по-широк кръг от
устойчиви суровини (включително смеси) с високо съдържание на пепел (като
селскостопански и горски остатъци, модернизирани твърди или течни носители
на биоенергия с по-висока енергийна плътност и промишлени вторични
продукти).
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към едно или повече от
технологично специфичните предизвикателства, описани по-горе, включително и
между областите на възобновяеми енергийни източници, където нови иновативни
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идеи са добре дошли. Те трябва да извеждат технологичните решения към повисоко НТГ - от НТГ 3-4 към НТГ 4-5 (моля, вижте част Ж от Общите анекси).
Техническите въпроси, синергиите между технологиите, регионалните подходи,
социално-икономическите и екологичните аспекти от гледна точка на жизнения
цикъл (включително обществено одобрение, бизнес казуси, предварителни
нормативни и правни въпроси, замърсяване и рециклиране) трябва да бъдат
разгледани по подходящ начин, когато е уместно.
Въпроси, свързани с околната среда, здравето и безопасността, трябва да бъдат
взети предвид във всички разработки и да бъдат подходящо засегнати.
Важен елемент за цялата област на възобновяемите енергийни източници ще
бъде необходимостта от по-добро разбиране на рисковете във всяка област (дали
в технологично отношение, в бизнес процесите, за конкретни бизнес казуси или
по друг начин), собствеността на риска и възможното намаляване на риска.
Предложенията трябва да включват подходящи работни пакети по този въпрос.
Предложенията трябва да засягат изрично ефективността и разходните цели
заедно със съответните ключови показатели за ефективност, очакваните
въздействия, както и да предвиждат разработването на ясни планове за
експлоатация. Предложенията следва също така да посочват текущото Ниво на
производствена готовност (НПГ, виж Апендикса към тази работна програма), както
и дейности, необходими, за да се запази Нивото на производствена готовност в
съответствие с постиженията в НТГ, които ще бъдат предприети в
предложението, за да се обезпечи потенциала за експлоатация.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
3 до 6 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче възможност за представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Технологичните иновации, свързани с интеграцията на производството на
възобновяема енергия в промишлени и жилищни сектори, могат да бъдат
разгледани в поканата Енергийна ефективност или в поканата Интелигентни
градове и общности. .Подобряването на енергийната ефективност на районните
топлофикационни и охладителни мрежи е разгледано в поканата Енергийна
ефективност.
Очакван ефект: Предложенията се очаква да имат едно или повече от общите
въздействия, изброени по-долу:
•
Значително повишена технологична ефективност;
•
Намаляване на въздействието върху околната среда по време на жизнения
цикъл;
•
Подобряване на енергийната сигурност на ЕС;
•
Превръщане на производството на електрическа енергия от променливи
възобновяеми източници в по-предсказуемо и по-пригодно за мрежата, като по
този начин се позволява наличието на по-големи количества от разнообразни
източници на променлива възобновяема енергия в мрежата;
•
Повишаване на привлекателността на технологиите за отопление и
охлаждане с възобновяема енергия чрез подобряване на разходната
конкурентоспособност, намаляване на сложността и повишаване на надеждността;
•
Внасяне на единство, съгласуваност и стратегия в развитието на нови
технологии за възобновяема енергия;
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•
Култивиране на развитието на индустриалния капацитет с цел производство
на компоненти и системи и откриване на нови възможности;
•
Укрепване на европейската индустриално-технологична база, като по този
начин се създават растеж и работни места в Европа;
•
Намаляване на времето и разходите за инсталация на възобновяеми
енергийни технологии;
•
Повишаване на надеждността и живота, като в същото време се намаляват
разходите за експлоатация и поддръжка;
•
Съдействие за решаване на глобалните климатични и енергийни
предизвикателства.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 3 - 2014/2015: Демонстрация на технологии за
електроенергия и отопление/охлаждане от възобновяеми
източници
Специфично
предизвикателство:
В
допълнение
към
глобалните
предизвикателства, очертани по-горе, през 2014г.. трябва да бъдат разгледани
следните технологично специфични предизвикателства:
а. Фотоволтаика: Ускоряване на развитието на неорганична тънколистна
промишленост на ЕС - неорганичните тънкослойни технологии предлагат нови
възможности за приложение и допълнителни ползи като гъвкавост, ниско
натоварване, частична прозрачност, по-добра производителност с ниско
излъчване, кратък срок на възвращаемост за енергията и интегрирано
производство. За да се извлече максималното от тях обаче, тънкослойните
технологии трябва да постигнат модулна ефективност над 12-16 % (в зависимост
от технологията), като разработят нискоразходни мащабни производствени
маршрути.
б. Концентрирана слънчева енергия (КСЕ): Подобряване на гъвкавостта и
предсказуемостта на производството на КСЕ - основният актив на технологията
за КСЕ е да бъде в състояние да произвежда предсказуема мощност, която
осигурява гъвкавост за адаптиране към търсенето от страна на мрежата. Само
няколко КСЕ технологии, които позволяват тази предсказуемост, са достигнали
комерсиална зрялост. Предизвикателството е да се демонстрират решения, които
могат значително да подобрят експедитивността на КСЕ предприятията.
в. Вятърна енергия: Демонстриране и тестване на нови гондолни и роторни
прототипи – има нужда от демонстрация и тестване на нови гондолни и роторни
прототипи със значително по-малка интензивност на масата и материалите и
които да са приложими към няколко вида едромащабни вятърни турбини.
г. Океанска енергия 68 : Демонстрация на океански енергийни технологии демонстриране на усъвършенствани пълномащабни устройства в реални условия,
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за да се получи по-нататъшно разбиране и сигурност във връзка с разходите за
монтажа, експлоатацията и извеждането от експлоатация, както и високи нива на
надеждност и способност за оцеляване.
е. Възобновяема енергия за отопление и охлаждане
Повърхностна геотермална енергия: Усъвършенствани вертикални сондажнопробивни технологии за подобряване на безопасността и намаляване на
разходите - плитките геотермални енергийни системи са идеално пригодени да
отговорят на поставените амбициозни цели на ЕС за пестене на енергия. Те могат
да осигурят отопление или охлаждане или и двете. Необходими са още
подобрения в ефективността на повърхностните геотермални системи и
намаляване на разходите за монтаж, за да се увеличи разполагането на тези
геотермални системи на пазара за отопление и охлаждане.
През 2015г. трябва да бъдат разгледани следните технологично специфични
предизвикателства:
а. Фотоволтаика: Интегрирани фотоволтаични системи в архитектурна среда
– архитектурните интегрирани фотоволтаични системи (BIPV) ще станат основни
елементи при бъдещи сгради с нулево нетно енергопотребление, при условие че
редица предизвикателства бъдат решени, например интеграция с други
функционални компоненти на сградата, гъвкавост при проектирането на
системата, архитектурни и естетически съображения и стандартизация,
интелигентно взаимодействие с електрическата мрежа, удължаване на жизнения
цикъл на компонентите на системата, както и намаляване на разходите.
б. Вятърна енергия: Демонстриране на иновативна субструктура и концепции
за плаващи съоръжения - има нужда от а) демонстрация на новаторски концепции
за дънно фиксирани субструктури на водна дълбочина от 30 до 50м, с които могат
да се намалят разходите и б) демонстрация на новаторски концепции за плаващи
вятърни турбини.
в. Океанска енергия 69 : Демонстрация на океански енергийни технологии демонстрация на усъвършенствани пълномащабни устройства в реални условия,
за да се получи по-нататъшно разбиране и сигурност във връзка с разходите за
монтажа, експлоатацията и извеждането от експлоатация, както и високи нива на
надеждност и способност за оцеляване.
г. Дълбочинна геотермална енергия: Тестване на подобрени геотермални
системи в различни геоложки среди - широкото разпространение на геотермални
инсталации с принудително извличане на топлината изисква нови и подобрени
модели, като са необходими иновативни решения, за да се създадат рутинно
резервоари за такива системи, с достатъчна пропускливост, фрактурна
ориентация и разстоянието между тях. Могат да бъдат изследвани
междусекторният обмен с хидротермални полета и взаимното обогатяване с
тесните области на използване на нефт и газ.
мореплавателски и морски изследвания и вътрешноводни изследвания и биоикономика), по-специално в
рамките на областта "Нови офшорни предизвикателства ".
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д. Възобновяема енергия за отопление и охлаждане:
Демонстрация на соларни технологии за жилищни и нежилищни сгради –
трябва да се увеличи използването на слънчевата енергия за производство на
топла вода за битови нужди и за отопление на пространството, за да се
възползваме пълноценно от този източник на възобновяема енергия. Трябва да се
демонстрират иновативни и икономически ефективни решения по отношение на
компоненти и проектиране на системи, с по-висок дял на отоплението,
предоставено от слънчева енергия.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към едно или повече от
специфичните
предизвикателства,
описани
по-горе,
които
извеждат
предложените технологични решения на по-високо НТГ, насочвайки се към
демонстрация на тези решения, придружени, където е подходящо, чрез
подкрепящи изследователски дейности и дейности, насочени към налагане на
пазара. Предложенията трябва да привеждат предложените технологични
решения от НТГ 5-6 към НТГ 6-7 (моля, вижте част Ж от Общите анекси).
Когато е уместно, трябва да се засегнат по подходящ начин техническите
въпроси, синергиите между технологиите, регионалните подходи, социалноикономическите и екологичните аспекти от гледна точка на жизнения цикъл
(включително обществено одобрение, бизнес казуси, предварителни нормативни
и правни въпроси, замърсяване и рециклиране).
Въпроси, свързани с околната среда, здравето и безопасността, трябва да бъдат
взети предвид във всички разработки и да са отчетени по подходящ начин.
Важен елемент за цялата зона на възобновяемите енергийни източници ще бъде
необходимостта от по-добро разбиране на рисковете във всяка област
(независимо дали технологично, в бизнес процесите, за конкретни бизнес казуси
или по друг начин), собствеността на риска и възможното намаляване на риска.
Предложенията трябва да включват подходящи работни пакети по този въпрос.
Предложенията трябва да засегнат изрично ефективността и разходните цели, а
също съответните ключови показатели за ефективност и очакваните въздействия.
Предпоставка са индустриалното участие в консорциуми и наличието на ясни
планове за експлоатация. Всички предложения трябва да включват работен пакет
върху бизнес практиката на обсъжданото технологично решение. Този работен
пакет трябва да демонстрира икономическата обосновка на технологичното
решение и да идентифицира потенциалните проблеми на общественото
одобрение, пазарни и регулаторни пречки, включително нуждите от
стандартизация, финансиране и други релевантни въпроси, свързани с
доставките. Пакетът трябва също така да разгледа, при необходимост,
взаимодействието между технологиите (включително тези за съхранение),
регионални подходи и други социално-икономически и екологични аспекти от
гледна точка на жизнения цикъл (например замърсяване и рециклиране).
Предложенията следва също така да посочат текущото Ниво на производствена
готовност (НПГ, виж Апендикса към тази работна програма), както и дейности,
необходими, за да се запази Нивото на производствена готовност в съответствие с
напредъка в НТГ, които ще бъдат предприети в предложението, за да се обезпечи
потенциала за експлоатация.
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Насърчава се откриването на проектни площадки за изпитване, на пилотни и
демонстрационни съоръжения или изследователски инфраструктури за
практически ориентирано образование, обучение или обмен на знания.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
5 до 20 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Технологичните иновации, свързани с интеграцията на производството на
възобновяема енергия в промишлени и жилищни сектори, могат да бъдат
разгледани в поканата Енергийна ефективност или в поканата Интелигентни
градове и общности. Подобряване на енергийната ефективност на районни
топлофикационни и охладителни мрежи се разглежда в поканата Енергийна
ефективност.
Очакван ефект: Предложенията се очаква да имат едно или повече от общите
въздействия, изброени по-долу:
•
Намаляване на разходите за енергия от възобновяеми източници чрез
увеличаване на технологичната ефективност, като се намаляват разходите за
производство, времето и разходите за монтаж, разходите за експлоатация и
поддръжка, а се повишава надеждността и се осигурява дълъг живот;
•
Намаляване на въздействие върху околната среда през жизнения цикъл;
•
Подобряване на енергийната сигурност на ЕС;
•
Превръщане на производството на електрическа енергия от променливи
възобновяеми източници в по-предсказуемо и по-пригодно за мрежата, като по
този начин се позволява наличието на по-големи количества от разнообразни
източници на променлива възобновяема енергия в мрежата;
•
Повишаване на привлекателността на технологиите за отопление и
охлаждане с възобновяема енергия чрез подобряване на разходната
конкурентоспособност, намаляване на сложността и повишаване на надеждността;
•
Култивиране на развитието на индустриалния капацитет за производство на
компоненти и системи и откриване на нови възможности;
•
Укрепване на европейската индустриална технологична база, като по този
начин се създават растеж и работни места в Европа;
•
Намаляване на времето и разходите за инсталация на възстановяеми
енергийни технологии;
•
Съдействие за решаването на глобалните климатични и енергийни
предизвикателства.
Тип действие: Иновационни действия.
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 4 – 2014/2015: Налагане на пазара на съществуващи и
нововъзникващи технологии за електричество, отопление и
охлаждане от възобновяеми източници70
70

Мерките за налагане на пазара за всички видове биоенергия се разглеждат в LCE 14.
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Специфично предизвикателство: Правната рамка, създадена от Директивата за
възобновяемата енергия (2009/28/EО, Директива за ВЕИ), определя обвързващи
цели за всички държави членки, които следва да допринасят за общата цел от 20%
възобновяема енергия в крайното енергийно потребление на ЕС до 2020 г., а
Енергийната пътна карта за 2050 г. показва, че възобновяемите енергийни
източници ще трябва да играят много по-голяма роля във всички бъдещи
сценарии след 2020 г.. Освен да въвежда правни задължения, Директивата за ВЕИ
прави препоръки за конкретни действия, които да бъдат предприети от страна на
публичния и частния сектор в целия ЕС. Въпреки това в много области тя остава
отворена за начините, по които държавите членки могат да прилагат политики и
мерки за подпомагане, насочени към увеличаване на използването на енергия от
възобновяеми източници на национално, регионално и местно ниво.
Следователно, въпреки че някои държави членки вече са постигнали добър
напредък в стимулиране на енергията от възобновяеми източници, все още има
много възможности за обмяна на опит и споделяне на най-добри практики по
отношение на разходно-ефективно мобилизиране на нови инвестиции в енергията
от възобновяеми източници в целия ЕС. Нещо повече, тези инвестиции са
приносни към европейската стратегия за 2020 г. за растеж, създаване на работни
места, промишлени иновации и технологично лидерство и спомагат за намаляване
на емисиите, подобряване на сигурността на енергийните доставки и намаляване
на енергийната зависимост на ЕС от вноса на енергия.
След приемането на Директивата на ВЕИ през 2009г.. повечето държави членки
показват значителен растеж в потреблението на енергия от възобновяеми
източници. Въпреки това в момента ние сме свидетели на забавяне на този
растеж, отчасти поради икономическата криза, но и защото има редица пречки
пред навлизането на пазара, които остават или продължават да съществуват както
за установените, така и за новаторските технологии за възобновяема енергия.
Обхват: За да се обезпечи ниво на растеж, необходимо за постигане на целите на
ЕС за енергията от възобновяеми източници, както и за да се създаде подходяща
бизнес среда за водещи позиции на ЕС в промишлеността на енергийните
технологии с ниски емисии на въглероден диоксид, все още е нужно да се обърне
внимание на редица важни предизвикателства на пазарното налагане, а именно:
•
Осигуряване на устойчиво обществено одобрение на проекти за
възобновяема енергия и на енергията от възобновяеми източници като цяло, като
същевременно се вземат предвид последиците от значителното нарастване на
дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия;
•
Осигуряване на бързи и лесни разрешителни процедури;
•
Прилагане на политики, кодекси и законодателство за възобновяемата
енергия на европейско, национално, регионално и местно равнище по съгласуван
начин, като се използват най-добрите практики със значителен потенциал за
репликация;
•
Изграждане на капацитет и допринасяне за по-нататъшното развитие на
политика, законодателство и регулации за възобновяемата енергия, както и
принос към разгръщане на дебата за хоризонтите след 2020;
•
Изграждане на капацитет и улесняване на разгръщането на подобрени
бизнес модели и иновативни схеми за финансиране, за мобилизиране на
инвестиции в иновативни и утвърдени системи и услуги с възобновяема енергия.
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

Предложенията трябва да са насочени към едно или няколко от
предизвикателствата, посочени по-горе, за технологии и системи, които са на НТГ
7-9 (моля, вижте част Ж на Общите анекси). Трябва да се вземат предвид
регионалните
особености,
социално-икономическите,
териториалните
и
екологичните аспекти от гледна точка на жизнения цикъл. За всички действия,
консорциумите трябва да включат и/или да ангажират съответните
заинтересовани страни и участници на пазара, които са ангажирани с
приемането/прилагането на резултатите.
За електроенергия от ВЕИ, действията, които са насочени към обмен на
информация или сътрудничество между различните участници (например върху
бъдещите бизнес модели за агрегатори), трябва да демонстрират насърчаване на
най-добрите практики. Действията, които развиват нови препоръки или които
допринасят за дебата върху разходите и ползите от специфични опции, трябва да
предоставят количествени показатели за пазарното въздействие на бъдещите
варианти на политиката.
За ВЕИ за отопление и охлаждане, предложенията трябва да демонстрират, че
приемат интегриран подход, който напълно отговаря на изискванията и
препоръките, дадени в областта на енергийната ефективност и в Директивата за
енергийните характеристики на сградите. Действията, насочени към насърчаване
на използването на геотермална енергия, био и/или слънчево отопление за
индивидуални, промишлени или топлофикационни приложения, трябва да
ангажират политически отговорните и регулаторните органи, както и индустрията
и потенциалните финансиращи органи, и трябва да включват съответното
изграждане на капацитет и приемане на най-добрите практики.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
1 до 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Увеличаване на дела на електроенергията, отоплението и
охлаждането от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия.
Намаляване на времето, необходимо да се разреши строителството на инсталации
за възобновяема енергия, както и на свързаната с тях инфраструктура.
Значителни и измерими намаления на транзакционните разходи за
разработчиците на проекти, както и за издаващите разрешителните органи, като в
същото време все още се покриват напълно потребностите от оценяване на
въздействието върху околната среда и общественото одобрение. Развитие на подобра политика, регулаторни рамки, пазарна подкрепа и финансиране,
включително на регионално и местно ниво.
Тип действие: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.
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Модернизиране
мрежа

на

европейската

електроснабдителната

Бързо разрастващият се дял на електропроизводство от променливи и/или
децентрализирани възобновяеми източници изисква бързо адаптиране на мрежата
както на европейско, така и на местно ниво.
Новата мрежа трябва да бъде по-гъвкава, с увеличен капацитет, да включва
отговор на търсенето и активно участие на потребителя (чрез управление на
сложни взаимодействия между милиони активни потребители и микрогенерация),
като същевременно се минимизира въздействието върху околната среда. Новият
интегриран енергиен пазар ще бъде постигнат чрез интегриране на
възможностите за балансиране, предлагани от генерирането, с отговора на
търсенето и съхранението на енергия на различни нива и в различни мащаби.
Специфичните технологични предизвикателства са породени от спешно
необходимото развитие на офшорни мрежи в северните морета и на
електропреносни магистрали; от интегрирането на бързото нарастване на
доставката на променливи ВЕИ и от по-силните колебания в търсенето.
Нови бизнес модели ще бъдат необходими за разработването на нови пазарни
структури и правила и за да се предоставят информация, услуги и гаранции за
поверителност. Тези модели трябва да подкрепят отворените пазари за енергийни
продукти и услуги и да активират участието на потребители и нови участници на
пазара (например агрегатори), като същевременно се обезпечава справедливо
разпределение на новопридобитите облаги, включително и за гражданите.
Приоритетите на плана SET, заедно с получената технологична пътната карта от
Европейската инициатива за индустриална мрежа и предвидената интегрирана
пътна карта, предоставят допълнителни насоки за развитието на потенциала на
мрежовите технологии и за тяхната интеграция.
Интеграцията на най-новото поколение информационни и комуникационни
технологии и услуги се очаква да играе ключова роля в планирането,
оптимизацията, мониторинга, контрола и т.н. Научноизследователски и развойни
дейности за нови ИКТ компоненти и за ИКТ инструменти с общо предназначение
следва да се покриват от частта на програмата със заглавие Водещи позиции в
областта на главните базови и промишлените технологии (LEIT).
Избрани предложения по части LCE6 да LCE10 ще бъдат приканени да си
сътрудничат чрез редовни общи семинари, обмен на неповерителни доклади и
т.н.

LCE 5 - 2015: Иновации и технологии за внедряване на
затворени офшорни мрежи
Специфично предизвикателство: Регламент 347/2013 относно насоките за
трансевропейската енергийна инфраструктура определя разполагането на
няколко транснационални електрически мрежи сред приоритетните коридори на
енергийната инфраструктура. Дизайнът, разработката и внедряването включват
технически, финансови, управленски, регулаторни и политически гледни точки.
Първите търговски HVDC проекти (пренос на електроенергия с постоянен ток с
високо напрежение) са приложили връзки от точка до точка, мрежи от точка до
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точка и мултитерминални дълбочинни офшорни мрежи. Затворените офшорни
мрежи, свързващи няколко офшорни вятърни парка с мрежи на сушата в различни
страни и с други налични генериращи ресурси, са спешно необходими, за се
предостави допълнителна гъвкавост, ефективност, сигурност и пазарен достъп до
офшорните вятърни ресурси. Внедряването се забави поради редица пречки:
липса на съгласие между операторите и производителите на архитектури,
структури и интерфейси за контрол при осигуряване на оперативна съвместимост
и съвместимост на оборудването с множество продавачи, а също поради липсата
на пазарни правила и източници на приходи, които да позволяват изграждането на
подходящ финансов пакет (комбиниране, иновационни дейности с европейски
дългови инструменти и финансиране от други източници - национални,
регионални или местни), издаване на разрешителни и съвместимост с околната
среда, а също особености на експлоатацията и управлението на тези мрежи от
правна, техническа и пазарна гледна точка.
С цел да се постигне пълна оперативна съвместимост и да се наложат
последователни правила на пазара на европейско ниво, се насърчава широко
представителство на заинтересованите страни от мрежата и на оператори,
насочени към пълен европейски подход.
Обхват: Предложенията трябва да подготвят първия етап за внедряване на
иновативни компоненти на оперативно съвместими затворени офшорни HVDC
мрежови технологии, услуги и инструментни архитектури. Очаква се проектите да
покриват НТГ 6 или 7, като извеждат към НТГ 8, с път към НТГ 9 в последващи
проекти (моля, вижте част Ж на Общите анекси).
Първоначалните технологични елементи, водещи до затворени офшорни мрежи,
трябва първо да бъдат изпитани в пълен мащаб като допълнение към планираните
офшорни проекти (кабели и хъбове). Трябва да бъдат проучени подходящи
механизми, които да покриват рисковете и евентуалните загуби при
промишлената експлоатация на тези основни проекти.
Предложенията следва да се основават на резултатите от съществуващите
проекти, финансирани в рамките на Седмата рамкова програма за развитие на
иновативни компоненти на оперативно съвместими HVDC мрежови технологии,
услуги и инструментни архитектури, или да бъдат тясно синхронизирани чрез
активно сътрудничество с цел да се осигури гладък преход, без пропуски във
времето или технологията. В първата фаза вносителите на предложения трябва
да доставят подробно проучване за икономическата жизнеспособност, а след това
е необходимо да се разработи подробен план за разполагане за бъдещи проекти
не само в северните морета, но и във всички транснационални електроенергийни
мрежи, както е определено в регламент 347/2013 относно насоките за
трансевропейската енергийна инфраструктура.
Предложенията следва да включват също част за развитие на подходяща
политическа, регулаторна и финансова рамка. Проектът трябва да има една
кратка част, конкретно насочена към търсенето на съгласие между мрежовите
оператори и големите доставчици на оборудване относно техническата
архитектура и набор от различни оперативно съвместими технологии от различни
продавачи.
Предложенията следва да доразработват завършени и текущи проекти, свързани с
икономиката на затворените HVDC офшорни системи, чрез намаляване на
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типичната несигурност на такива икономически проучвания и като определят
възможните начини за намаляване на разходите и рисковете.
Проектът(ите) трябва да се разглежда като проект за фаза 1. Ето защо той трябва
да включва задължителен план, който ясно да определя всички елементи,
необходими за достигане до фаза 2, с резултат пълна промишлена експлоатация в
идеалния случай преди 2020 г. Консорциумите трябва да включват ограничен
брой ключови партньори от производителите, операторите на електропреносни
системи и възобновяеми енергийни източници и следва да сътрудничат също със
съответните регулаторни органи и власти.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
30 до 40 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Очаква се предложенията да обхванат всички основни
въздействия, изброени по-долу:
•
Ускоряване на внедряването на затворените HVDC офшорни мрежи, с
особен акцент върху партньорските страни на северните морета, като това трябва
да стане преди 2020 г.;
•
Осигуряване на гаранция, че технологията ще бъде готова за разполагане в
други региони на Европа за всички транснационални коридори, определени в
регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура, или ще бъде
съвместима (Plug-and-play) с други предстоящи технологии (напр. океанска
енергия, слънчева енергия, геотермална енергия и т.н), веднага след като тези
технологии са готови за подобни мощности;
•
Осигуряване на Plug-and-play съвместимост на цялото съответно
оборудване на ключовите доставчици;
•
Подготовка за съответните приоритетни инфраструктурни проекти,
определени в регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура;
•
Улесняване на ефективното свързване на офшорните вятърни ресурси с
натоварвания на сушата и с други налични генериращи ресурси за балансиране,
покриващи основните партньорски страни на северните морета.
Тип действие: Иновационни действия.
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 6 - 2015: Преносна мрежа и пазар на едро
Специфично предизвикателство: Демонстрационни, научноизследователски и
развойни дейности са необходими в оперативно съвместими технологии, услуги,
инструменти, системна интеграция, мрежова синхронизация, схеми за
координация, бизнес модели, анализи на разходите и ползите, пазарни структури
и правила и регулаторни режими, за да се планират, строят, наблюдават,
контролират и безопасно да се експлоатират мрежи тип “от край до край” отвъд
националните граници. Интеграцията на енергия от възобновяеми източници и
появата на нови електроенергийни услуги и приложения ще породи нужда от
значителни подобрения и укрепване на паневропейската енергийна система.
Реалистичното изпълнение на концепцията за интелигентни мрежи отвъд
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националните граници се превръща в изискване за продължаване на безопасната
експлоатация на мрежата.
Обхват: Интегриране и валидиране на решения на предизвикателствата на
мрежата, с фокус върху полевата демонстрация на системната интеграция,
разработване до промишлен мащаб и подкрепа на научноизследователски и
развойни дейности. Подготовка на първа репликация на решенията в различни
контексти и/или страни. Трябва да бъдат включени подходящи пазарни модели,
бизнес казуси, потребителско и широко обществено приемане, регулаторни
въпроси, свързани с налагането на пазара (например регулаторни въпроси,
изграждане на капацитет и достъп до финансиране), социални и екологични
въпроси и аспекти на ресурсната ефективност. Насърчава се откриването на
демонстрационни съоръжения за целево, ориентирано към практиката,
образование и обучение. Необходимо е прецизиране на оценката на жизнения
цикъл и на икономическите оценки.
Приоритетите за иновационни дейности са съсредоточени върху:
1. Демонстрация и валидиране на нови електроснабдяващи, преносни и ИКТ
технологии, включително например мрежова синхронизация с помощта на
европейската ГНСС (Глобална навигационна спътникова система), за да се
увеличи гъвкавостта, капацитета и оперативната сигурност на преносната мрежа
(включително устойчивостта й срещу бедствия).
2. Демонстрация на нови подходи за търговия на едро на пазара на
електроенергия, като тези подходи трябва да улесняват участието на
разнообразни възобновяеми енергийни източници.
3. Демонстрация на интеграцията на активен отговор на търсенето и на
генерирането на променлива възобновяема енергия, свързана на ниво
разпределение с операциите на нива разпределение и пренос.
Проучванията за налагане на пазара трябва да бъдат интегрирани в
демонстрационните предложения. Под внимание следва да бъде взет
потенциалният риск от блокиращите ефекти на ранното разполагане.
Обществените изследвания трябва да бъдат интегрирани в частта за налагане на
пазара. Общественото изследване трябва да отговори на загрижеността за
сигурността на данните, за общественото одобрение и да гарантира, че
гражданите виждат ясна финансова полза.
Конкретните приоритетни елементи за научни и иновационни дейности включват:
•
Съвместно моделиране и симулиране на електрически системи и базисната
ИКТ
инфраструктура.
•
Взаимодействие между операторите на преносни мрежи и операторите на
разпределителни мрежи, обмен на информация за наличие на ВЕИ, оперативни
параметри и ограничения между системите за пренос и разпределение.
•
Методи и средства за нововъзникващите технологии за пренос, за да се
увеличат гъвкавостта, капацитета и оперативната сигурност на преносната мрежа,
както и поддръжка и управление на активите на мрежата за ограничаване на
разходите за укрепване, експлоатация, поддръжка, подмяна, модернизация и
развитие на мрежата в присъствието на много голям дял на производството на
възобновяема енергия, като също така се вземе под внимание отговорът на
търсенето.
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•
Усъвършенствани архитектури и инструменти за паневропейски пазари за
допълнителни услуги и балансиране; интегриране на съвременни електронни
енерготехнологии в подсистеми, които подобряват капацитета и гъвкавостта на
наличната мрежа.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС със сума между
12 до 15 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложенията се очаква да имат едно или повече от общите
въздействия, изброени по-долу:
• Започване на разполагането на решения за подобряване на гъвкавостта и
наличния капацитет на европейските електропреносни мрежи при високи нива на
напрежение, за да се интегрират производителите и потребителите на
възобновяема енергия и на други нови видове електроенергия, като се
управляват енергийните потоци или се балансира, при запазване или повишаване
качеството на услугите, надеждността и сигурността на електроенергийната
система.
• Демонстрация на усъвършенствани мрежови технологии и системни
архитектури и по-нататъшно развитие на конкурентоспособността на
европейските индустрии.
• Разработване на нови пазарни структури и бизнес модели, разпространение на
ефективни архитектури и модели из цяла Европа, като се демонстрират
инфраструктурите, процедурите и управлението на информация за развиване на
активно участие на търсенето, както и нови играчи (като агрегатори) на
енергийните пазари.
• Намаляване на капитала и оперативните разходи за модернизация на мрежата,
необходима за енергийния преход, и свеждане до минимум на въздействието
върху околната среда.
• По-добро използване на ограничените ресурси чрез увеличаване на
усъвършенстването и репликацията на поуки от демонстрационни проекти в
Европа и чрез споделяне на знания и добри практики.
• По-добра координация между дейностите, подкрепяни от държави членки и на
европейско равнище.
Тип действие: Иновационни дейности и научни изследвания
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 7 - 2014: Разпределителна мрежа и пазар на дребно
Специфично предизвикателство: Демонстрации в реални потребителски среди
са необходими в системна интеграция, услуги, инструменти, мрежова
синхронизация, схеми за координация, бизнес модели, анализи на разходите и
ползите, пазарни архитектури и правила и в регулаторни режими за планиране,
изграждане, мониторинг и безопасно управление на мрежи тип от край до край с
увеличена оперативна гъвкавост, която позволява разходноефективна интеграция
на интермитентното разпределено производство и на активното търсене.
Интелигентните мрежи и интелигентното измерване изискват подкрепа от ИКТ
инфраструктура с най-строги изисквания за например наличност и ниска
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латентност. Възможни са различни варианти, по-специално дали да се използва
колкото е възможно повече телекомуникационната инфраструктура и нейните
бъдещи разработки, или да се разработи специфична телекомуникационна
инфраструктура за покриване на части от архитектурата. И в двата случая трябва
да бъдат направени важни инвестиции и ефективността на разходите трябва да
бъде един от основните двигатели. Няма убедителен анализ на различните
варианти и не е ясно дали двойната употреба на телекомуникационните мрежи ще
позволи икономии за потребителите в сравнение с разполагането на паралелна
инфраструктура. Предизвикателството обхваща и синергии с други видове
енергийни мрежи (газ, отопление или охлаждане).
Оперативната съвместимост е от решаващо значение за по-здрава и устойчива
мрежова архитектура и трябва да бъде доказана (например чрез стандарти,
протоколи, регулаторна рамка).
Обхват: Интегриране и изпитване на решения на предизвикателствата на
мрежата, с фокус върху полевата демонстрация на системната интеграция.
Подготовка на първа репликация на решенията в различни контексти и/или
градове чрез интегриране на пазарите на дребно, разпределена енергия от
възобновяеми източници, отговор на търсенето, нови бизнес модели,
усъвършенствани ИКТ. Следва да бъдат включени подходящи модели на пазара,
бизнес казуси, потребителска и обща обществена ангажираност, регулаторни
разпоредби, налагане на пазара, социални и екологични аспекти и ресурсна
ефективност. Насърчава се откриването на демонстрационни съоръжения за
целево, ориентирано към практиката, образование и обучение. Трябва да се
прецизират оценката на жизнения цикъл и икономическите оценки.
Подготовка на развитието на ИКТ инфраструктура от следващо поколение за
интелигентно отчитане и интелигентни мрежи, анализ на капиталови разходи,
оперативни разходи, бизнес модели и ползи от различните опции. Анализът
трябва да се извърши в контекста на настоящите регулаторни рамки
(едновременно за енергетиката и телекомуникациите) в държавите членки.
Иновационните действия следва да се съсредоточат върху:
1. Развитие на ИКТ инструменти, интеграция и новаторско използване на ИКТ за
интелигентни мрежови услуги, които да се предоставят на един отворен и
конкурентен пазар на електрическата енергия. Това включва услуги за
интеграция на разпределени източници на възобновяема енергия от следващо
поколение и системи за отговор на търсенето. Особено внимание следва да се
обърне на новите пазарни участници, включително фирмите за предоставяне на
енергийни услуги, агрегаторите и т.н., и на валидирането на нови бизнес модели.
Комисията смята, че принос от страна на ЕС в диапазона от 2,5 до 3 милиона евро
на предложение ще позволи този специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Очаква се да могат да бъдат подкрепени от 3 до 4
предложения. Това обаче не изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
2. Демонстрация на иновативни решения (иновативна интеграция на
съществуващите технологии в системата), предлагащи услуги за всички участници
на пазарите на дребно на електроенергийната система. Проектите трябва да
подобрят мониторинга и управлението на мрежите със средно и ниско
напрежение (интелигентен активен контрол, активна/реактивна поточна мощност,
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

управление на откази и прекъсвания, концепции за автоматично управление,
мрежова синхронизация чрез използване на активните натоварвания на
европейската ГНСС (Галилео) и равномерно разпределена интеграция на
съхранението по сигурен и икономичен начин. Проектите трябва да валидират
иновативни модели за местна експедиция на разпределено производство, както и
методи и средства за поддръжка и управление на активите на мрежата с цел
намаляване на разходите за поддръжка, подмяна и развитие на мрежата, в
присъствието на много голям дял на производството на възобновяема енергия.
Проектите трябва да валидират разпределени системи за възобновяема енергия и
за отговор на търсенето, които предлагат усъвършенствани услуги за всички
участници на пазарите на дребно на електроенергийната система (включително
фирмите за предоставяне на енергийни услуги, агрегаторите и т.н.), за да се
гарантира, че всички потребители (в промишления сектор и гражданите) ще се
възползват от по-ниски цени, по-сигурни и стабилни мрежи и доставка на
електроенергия с ниски въглеродни емисии. Отговорът на търсенето следва да се
демонстрира в действие в реалния свят, с по-дълъг срок за наблюдение с цел
валидиране на тези нови бизнес модели. Комисията смята, че принос от страна на
ЕС в границите на 9 до 12 милиона евро на предложение ще позволи посрещане
на това специфично предизвикателство по подходящ начин. Очаква се да могат да
бъдат подкрепени 3 до 4 предложения. Това обаче не изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
3. Разполагане на гъвкава архитектура за интелигентни измервателни системи,
отделяща метрологичната част от потребителските функционалности и
позволяваща да се добавят интелигентни функционалности към мрежата по време
на експлоатация на системата по стандарт Plug and play. Трябва също да се
включи връзка към системите за управление на сгради, интелигентни уреди,
местно производство и складиране. Решенията трябва да бъдат такива, че
разходите за просуматор (монофазен метър + функционалности за крайния
потребител + предоставяне на услугата) да не надвишават 100 евро за големи
количества (като 10,000 поръчки). Комисията смята, че принос от страна на ЕС в
диапазона от 2,5 до 3 милиона евро на предложение ще позволи това специфично
предизвикателство да бъде посрещнато по подходящ начин. Очаква се да могат
да се поддържат от 3 до 5 предложения. Това обаче не изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Всички предложения, които разглеждат 1, 2 и 3, трябва да включват част за
мерките за налагане на пазара, ускоряващи прилагането на нови политики,
пазарни правила, законодателство и/или стимулни схеми, различни тарифи,
които ще намалят общите разходи за доставка на електроенергия от
възобновяеми източници до крайните потребители. Обществени изследвания
трябва да бъдат интегрирани в частта за налагане на пазара, като се обърне
внимание на опасенията за сигурността на данните, а също на общественото
одобрение, и се гарантира, че гражданите ще виждат ясна финансова полза.
Действие на координация и подкрепа: Подкрепата от подходяща ИКТ
инфраструктура с изключително строги изисквания за например наличност и
ниска латентност е от съществено значение за широкомащабното внедряване на
интелигентни мрежи и интелигентни измерватели. Възможни са различни
варианти, по-специално относно това, дали да се използва колкото е възможно
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повече телекомуникационната инфраструктура и нейните бъдещи разработки или
да се разработи специфична телекомуникационна инфраструктура за покриване
на части от архитектурата. В двата случая трябва да бъдат направени значителни
инвестиции. Липсва обаче убедителен анализ на различните варианти и относно
това, дали двойната употреба на телекомуникационните мрежи ще позволи
икономии за потребителите в сравнение с разполагането на паралелна
инфраструктура. В този контекст действията 71 на координация и подкрепа се
фокусират върху анализа на разходите и ползите при различните варианти за
разполагане на интелигентна ИКТ мрежова инфраструктура. Елементите, които
трябва да се вземат предвид, са намаляване на капиталовите и оперативните
разходи, включително и иновативни бизнес модели и ползи за различните
участници. Анализът следва да се извършва в контекста на настоящите
регулаторни рамки (за енергетиката и за телекомуникациите) в държавите членки
на ЕС и следва да се проучат възможните нарушения в текущи компенсации и
стимули при различните варианти. Комисията счита, че предложение с принос от
страна на ЕС в рамките на 1 млн. евро ще позволи това специфично
предизвикателство да бъде посрещнато по подходящ начин.
Очакван ефект: От предложенията се очаква:
•
Да демонстрират активен отговор на търсенето в условията на реалния свят
при търговска експлоатация, с активното участие на потребителите, агрегаторите,
фирмите за предоставяне на енергийни услуги и т.н., въз основа на нови бизнес
модели;
•
Предоставяне на иновативни ИКТ-базирани услуги и инструменти за още поусъвършенствани и високоефективни решения;
•
Значително увеличение на дела на микропроизводството и производството
на възобновяема енергия в рамките на локалната мрежа;
•
Отваряне на нови пазари за усъвършенствани мрежови технологии и
системни архитектури с цел насърчаване на конкурентоспособността на
европейската промишленост;
•
Активно участие на професионални потребители, както и на нови играчи в
областта на енергийните пазари;
•
Намаляване на капиталовите и оперативните разходи за модернизация на
мрежата, необходима за енергийния преход, и свеждане до минимум на
въздействието върху околната среда, като по този начин се гарантират по-ниски
цени на електроенергията за всички. Следва да се генерират нови облаги, като
тези облаги бъдат споделени по справедлив начин между всички участници - от
агрегаторите до крайните потребители в промишлеността и гражданите;
•
По-добро използване на ограничените ресурси чрез увеличаване в
максимална степен на мащабируемостта и репликацията на поуките, изведени от
демонстрационни проекти в различни държави членки, и чрез споделяне на
знания и добри практики;
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•
Ускоряване на прилагането на нови политики, пазарни правила,
законодателство и/или стимулни схеми за инфраструктура на интелигентни
мрежи;
•
Ускоряване на процеса на внедряване на иновации в електропреносните
мрежи, за да се намалят разходите за внедряване на интелигентно отчитане и
интелигентни мрежи и да се реагира по своевременен начин на
предизвикателствата, пред които са изправени операторите на мрежата и
потребителите с оглед на целите, договорени за 2020 г.;
•
Активиране на отворен пазар за внедряване на услуги;
•
Разработване на общи техники и по-добро използване на дефицитните
ресурси чрез увеличаване на мащабируемостта и репликацията на поуките,
изведени от демонстрационни проекти в различни държави членки, и чрез
споделяне на знания и добри практики.
Тип действие: Иновационни действия, действия на координация и подкрепа.
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

Осигуряване на гъвкавост на енергийната система чрез
подобрени технологии за съхранение на енергия
С бързото нарастване на дела на електроенергията, произведена от променливи
възобновяеми източници, необходимостта от съхранение се увеличава
значително, ако другите алтернативи за гъвкавост за мрежите не са достатъчни
или са твърде скъпи. Съхранението само по себе си не е цел - това е една нова
връзка на нашата много сложна енергийна верига. Следователно всички
предложения в близост до пазарната фаза следва да разглеждат този сложна
интеграция, включително пазарите на едро или на дребно, обществените
проблеми, новите бизнес модели, регулаторните и правни проблеми или
аспектите на енергийната политика. Целта на всички предложения е да се
гарантира, че съхранението заема правилно място в енергийната система на
бъдещето, с много големи дялове от променливи възобновяеми енергийни
източници и от двете страни на енергийната верига, с ръст на потреблението на
електроенергия и по-динамична вариация на бъдещото търсене.
Съхранението на енергия в този контекст включва не само съхранението на
електроенергия, но и съхранението на всички енергийни вектори:
• пряко съхранение на електричество (входящо-изходящо електричество) или
• непряко съхранение на електричество (входящо електричество - топлина, студ,
водород, синтетичен метан или други изходящи енергийни вектори);
• гъвкавост, осигурена чрез интегрирането на пряко и непряко съхранение и
други технологии.
Научноизследователски и развойни дейности, насочени към по-добри резултати
от химическото съхранение с водород, не са в обхвата на тази област на
дейности. Тук може да се покрие интеграцията на енергийни системи за
превръщане на електричество в газово гориво.
Дейности, насочени към съхранение на топлина, без взаимодействие с
електрическата мрежа, ще бъдат подпомагани под темите за енергийната
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ефективност и отопление/охлаждане на тази работна програма. Избрани
предложения по теми LCE6 до LCE10 ще бъдат приканени да си сътрудничат чрез
редовни общи семинари, обмен на неповерителни доклади и т.н. Предложенията
следва да заделят част от средствата за тази дейност и да предложат как
възнамеряват да си сътрудничат.

LCE 8 - 2014: Локално/маломащабно съхранение
Специфично предизвикателство: Тази тема ще е насочена към необходимостта
от постигане на напредък при съхранението на енергия и намаляване на
пречките, свързани с нови концепции за съхранение, интегрирани в
електроразпределителната мрежа и на ниво сграда/къща. За местни приложения
за съхранение, разгледани под тази тема, е желателно да се включва
взаимодействие между електрическата мрежа и останалите видове енергийни
приложения, такива като районна мрежа за отопление/охлаждане, комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, микрогенерация, местни
възобновяеми енергийни източници, и да се включат най-усъвършенстваните ИКТ
за оптимизиране на цялата система. С оглед на най-разнообразните пречки, пред
които е изправено съхранението на енергия, дейностите по тази тема трябва да
засягат предвиждането на потенциалните пазарни и регулаторни въпроси, с
дължимо внимание към социалните и социално-икономическите аспекти и
подобрени модели за демонстриране на системи за съхранение на енергия.
Обхват: Дейностите трябва да се съсредоточават върху интегрирането на
решения, които са достигнали вече НТГ 5, към НТГ 6 и по-високо НТГ (вижте част
Ж от Общите анекси).
Директното/индиректното съхранение трябва да вземе предвид мрежовите
интерфейси и синергиите между електричество, отопление/охлаждане и
крайните приложения, когато те дават възможност за валидиране на ясна полза в
този контекст. Когато е необходимо, могат да се използват синергиите между
технологии. Трябва да се прецизират оценката на жизнения цикъл и
икономическите оценки на изследваните системи.
Приоритетни са:
•
Демонстрация и проверка на ефективността на електрохимични и други
технологии за съхранение, които са свързани с нисковолтажни подстанции или
променливо разпределено или разпределено в отделни къщи производство на
електроенергия. Това включва обществени системи за съхранение в жилищни
райони или съхранение в индустриални паркове. Дейностите следва да включват
въпроси относно безопасността, социално-икономически теми и бизнес модели.
За острови с недостатъчна или никаква мрежова връзка, аспектите на
интеграцията с всички енергийни вектори/мрежи трябва да имат много висок
приоритет.
•
Демонстрация и проверка на ефективността на компактни, свързани с
електрическата мрежа, системи за топлинно и студово съхранение с подобрена
производителност. Това ще включва интегрирани системи с например
термопомпи и/или микросистеми за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия или интегриране на съществуващото съхранение на
енергията от отоплителната/охладителната мрежа с електрическата мрежа.
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•
Демонстрационните предложения следва да включват мерки за налагане на
пазара за интегриране на съхранението на енергия в електрическата мрежа и за
управление на електроенергийната система и приходно-разходни анализи на
възможните приложения на технологията, разгледани от гледна точка на
системата.
•
Всички проекти трябва да предоставят подробен анализ на разходите и
ползите и оперативна оптимизация на съхранението.
Тази тема се занимава със стационарно/движимо съхранение, а интеграцията на
електрически превозни средства в мрежата се очаква да бъде разгледана в
рамките на други покани. Ефективността на готовите за пазара технологии, с НТГ
7 или по-високо, може да се верифицира чрез схеми за удостоверяване на
технологиите като пилотната програма 72 Проверка на екологичните технологии.
Комисията счита, че предложения с искане за помощ от ЕС на стойност между 8
до 12 милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложенията се очаква:
•
Да демонстрират техническата и икономическата синергия между
локалното съхранение (в идеалния случай на няколко енергийни вектора),
управление на интелигентна мрежа, отговор на търсенето и тяхната интеграция с
усъвършенствани ИКТ.
•
Демонстрация на интеграцията на услуги по енергийното съхранение в
управлението на мрежата, по-специално използване на съхранение с електронен
интерфейс за улесняване на интеграцията и подпомагане на генерацията на
изключително променливи възобновяеми източници и дисперсиран отговор на
търсенето.
•
Увеличаване на сигурността и стабилността на мрежата, както и
намаляване на претовареността на мрежата, например чрез подходяща
интеграция с ИКТ инструменти за контрол и управление на електрическите
мрежи.
•
Повишаване на потенциала за нови мрежови поддържащи услуги
(балансиране и допълнителни услуги), свързани с наличието на хранилища.
•
Засилена независимост на доставките до отдалечените райони с помощта
на местно производство и съхранение на енергията от възобновяеми източници.
•
Очаква се въздействията да бъдат обвързани с енергийно балансиране,
повишаване на сигурността и стабилността на мрежата или с подобряване на
управлението на претоварването на мрежата на местно ниво.
•
Покриване на по-широко използване на технологии за съхранение в
енергийната система чрез валидиране на решения с намалена стойност,
увеличена ефективност и по-малко въздействие върху околната среда.
•
Ускоряване на иновации и бизнес модели за разгръщане на съхранение на
местно ниво.
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•
Отложени инвестиции за укрепване на мрежата и по-ниски социални
разходи, свързани с широкото проникване на разпределени променливи
възобновяеми енергийни ресурси.
Въздействието се очаква да бъдат свързани или с енергийното балансиране, или
с подобряване на управлението на претоварването на мрежата на местно ниво.
Тип действие: Иновационни действия.
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 9 - 2015: Едромащабно съхранение на енергия
Специфично предизвикателство: Високите темпове на налагане на променливи
ресурси за възобновяема енергия водят до необходимост от по-мащабно
съхранение на енергия за балансиране на производството и потреблението на
големи количества електроенергия и по време на по-дълги периоди от време.
Демонстрационните дейности в тази тема ще имат за цел постигане на напредък в
едромащабното съхранение на енергия и намаляване на пречките, свързани с
нови концепции за съхранение. Важно предизвикателство пред налагането на
пазара на възобновяемите енергийни ресурси е да се намалят пречките
(технологични, икономически, регулаторни, свързани с околната среда,
обществени и свързани с друго одобрение и т.н.), свързани с внедряването на
съществуващи или нови концепции за съхранение.
Обхват: Дейностите трябва да се фокусират върху системите за съхранение,
които са достигнали вече НТГ 5, и да извеждат тези системи до НТГ 6-7 (моля,
вижте част Ж на Общите анекси). Това включва предвиждане на потенциален
пазар и регулаторни въпроси, с дължимо внимание към екологичните и социалноикономическите аспекти, а също подобрени модели за демонстриране на системи
за съхранение на енергия.
Дейностите трябва да се стремят към пряко електричество или към непряко
съхранение (електроенергия с други енергийни вектори). Дейностите следва да
са насочени към интерфейсите за интегриране на съхранението в управлението
на мрежата. Където е уместно, трябва да се вземат под внимание синергиите
между електропреносната мрежа, други енергийни мрежи, съхранението и
крайното потребление на енергия.
Допустими са интегрирани концепции за преобразуване на електроенергия в
газово гориво, позволяващи съхранение на електроенергия чрез производството
на синтетичен газ, който се съхранява в газопроводната мрежа под формата на
синтетичен/зелен метан. Предложения, включващи електролиза, и такива с
инжектиране на чист водород в мрежата за природен газ не са в обхвата на тази
дейност и трябва да бъдат представени под съвместното предприятие
Водородни/горивни клетки.
Приоритетни са демонстрацията и валидирането на:
- Помпено хидросъхранение на нови места, като например концепции за подземно
съхранение, складиране чрез използване на морска вода или други подобни
концепции с фокус към голямомащабни приложения, насочени към GWh скалата.
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- Съхранение със сгъстен въздух, течен въздух и подобни концепции, насочени
към голям мащаб (в идеалния случай> 100 MWh скала, ако е подходящо);
- Оборудване на съществуващи водноелектрически язовири с помпено или друго
съхранение, което да позволи гъвкаво управление, голямомащабно балансиране и
съхранение в комбинация с екосъобразно проектиране и експлоатация;
- Интегрирано управление на съществуващи или модернизирани съоръжения за
помпено хидросъхранение (с помпи/турбини с променлива скорост) и извън
националните граници (например интелигентни мрежови концепции през
алпийските (или други) граници и ограждане на много съществуващи
съоръжения);
- Може да се предвижда свързването на такива проекти за съхранение с
развитието на северните морета, на средиземноморския пръстен и на други
трансевропейски концепции за мрежовата инфраструктура.
Демонстрационните предложения следва да включват мерки за налагане на
пазара за интегриране на съхранението на енергия в електрическата мрежа и в
управлението на електроенергийната система. Предложенията трябва да се
съсредоточат върху ограничен набор от специфични въпроси, които понастоящем
пречат на усъвършенстването или реализацията на концепцията. Те трябва също
така да включват изследвания върху икономически, правни и социални въпроси и
обществено приемане и препоръки за бъдещата енергийна политика от
ангажираните индустриални заинтересовани страни. Тези резултати трябва да
бъдат сравнени с резултатите от изследователски ориентирани проекти по
същите или подобни теми.
Всички проекти ще трябва да предоставят подробен анализ на разходите и
ползите и на оперативната оптимизация на съхранението.
Насърчава се организирането на целенасочени практически ориентирани
дейности за образование и обучение в пилотни или демонстрационни съоръжения
на проекта.
Комисията смята, че предложения с искане за финансова помощ от ЕС в рамките
на 20 до 25 милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да
бъдат посрещнато по подходящ начин. Въпреки това не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложенията се очаква да засягат общите въздействия,
изброени по-долу, които са от значение за предложената демонстрация:
•
По-широко използване на технологии за съхранение в енергийната система
чрез утвърждаване на решения с по-ниска цена, по-голяма ефективност и пониско въздействие върху околната среда;
•
Предоставяне на услуги за по-голяма интеграция на възобновяемата
енергия, което освен всичко друго дава като резултат намаляване на
необходимостта от съкращаване на ресурсите на вятърна, соларна и друга
променлива възобновяема енергия;
•
Отложени инвестиции за подсилване на преносната мрежа и по-ниски
социални разходи, свързани с по-широкото използване на променливите ресурси
за възобновяема енергия;
•
Интеграция с ИКТ инструменти за контрол и управление на електрическите
мрежи.
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Очаква се въздействието да бъде свързано или с балансиране на енергията, или с
подобряване на управлението на претоварването на мрежата на равнище пренос.
Тип действие: Иновационни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 10 - 2014: Следващо поколение технологии за съхранение
на енергия
Специфично предизвикателство: Необходимо е да се разработят нови или
усъвършенствани технологии за съхранение на енергия, които да се отличават с
висока производителност, надеждност, дълготрайност, ефективност, безопасност
и по-ниски разходи. Тези нови и усъвършенствани технологии за съхранение
трябва да допринасят за разходноефективно интегриране на разпределени и
променливи възобновяеми енергийни източници.
Освен това следва да се прецизират оценката на жизнения цикъл и
икономическото моделиране за използване на технологии за съхранение на
енергия. Като цяло съхранението на енергия трябва да отбелязва напредък по
иновационната верига, така че да се намалят пречките, свързани с новите
концепции за съхранение. Това може да включва адаптиране на нови материали и
разработки за повишаване на безопасността.
Обхват: Дейностите трябва да се фокусират върху разработването на следващото
поколение технологии за съхранение чрез привеждането им от НТГ 2 или повисоко към НТГ 5 (моля, вижте част Ж на Общите анекси). Тук се включват
технологии с всякакви размери, свързани с енергийните приложения, и всички
видове местоположения.
Дейностите трябва да вземат предвид мрежовия интерфейс и когато е уместно,
да използват синергията между технологиите. Изследванията трябва да
разглеждат въпроси, свързани с околната среда, а също икономически проблеми
и проблеми на общественото приемане или да разработват препоръки за
бъдещата енергийна политика.
Комисията смята, че предложенията с молба за помощ от ЕС между 6 до 9 млн.
евро ще могат да посрещнат това специфично предизвикателство по подходящ
начин. Не се изключва обаче представяне и подбор на предложения, изискващи
други суми.
Очакван ефект: Предложенията се очаква да покриват изброените по-долу общи
въздействия, които са от значение за предложеното изследване и развитие:
•
Увеличаване на портфолиото от ефективни технологии за съхранение с
потенциал за общоевропейска употреба;
•
При намаляване на разходите да се повишават ефективността и
дълготрайността, да намалява въздействието върху околната среда и да се
намаляват ограниченията на системите за съхранение на енергия, свързани с
местоположението;
•
Да допринасят за решения с навлизане с високи темпове на разпределени
енергийни ресурси и периодично възобновяема енергия;
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•
Да интегрират съхранението в управлението на разпределителните мрежи,
за да се осигури по-голяма сигурност и стабилност на мрежата, например чрез
подходяща интеграция с ИКТ инструменти за контрол и управление на
електрическите мрежи;
•
Да отлагат инвестиции от подсилване на мрежата и да намаляват
социалните разходи, свързани с широкото налагане на променливите
възобновяеми енергийни източници;
•
Очаква се въздействията да бъдат свързани с едромащабно енергийно
балансиране или с подобрено управление на пренатоварванията на мрежата или
собствено потребление на местно ниво.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

Устойчиви биогорива и алтернативни горива за европейската
смесица от транспортни горива73
През 2020 г възобновяемите енергийни източници следва да покриват 10% от
крайното потребление на енергия в транспорта. Намаляването на емисиите от
транспортния сектор е основно предизвикателство в Енергийната пътна карта за
2050 г. Това може да се постигне по различни начини, най-вече чрез
електрификация на транспортния сектор, както и чрез използване на
алтернативни, неизкопаеми горива.
В дългосрочна перспектива електрификацията или водородните и горивните
клетки могат да предоставят решения за намаляване на въглеродните емисии от
транспортния сектор. Някои подсектори обаче, като авиацията и в по-малка
степен тези на тежкотоварните автомобили и на морския транспорт, все пак ще
разчитат на течни горива, които все по-често ще трябва да бъдат произведени от
устойчиви ресурси.
Биоенергията ще играе решаваща роля при постигане на целите за 2020 г. В
момента тя осигурява повече от 2/3 от енергията от възобновяеми източници в
ЕС, а през 2020 г. се очаква да възлиза на повече от половината от
възобновяемите енергийни източници в ЕС и на около 11% от общото потребление
на енергия в ЕС. Въпреки това все още има необходимост от всеобхватни
действия, за да се насърчи разработването на съвременни биогорива и
алтернативни горива в този ключов сектор, да се гарантира тяхната устойчивост и
да се комерсиализират биогоривата, базирани на лигноцелулозата и на други
нехранителни суровини.
В същото време трябва да бъдат разработени нови технологични концепции, за да
се позволи въвеждането на алтернативни горива, които не са базирани на
биомаса, нито на изкопаеми горива и които ще намерят приложение във всички
транспортни сектори.
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Мобилизацията и логистиката на биомаса за други цели, различни от използването й за биогорива, могат
да бъдат разгледани в рамките на Обществено предизвикателство 2 (продоволствена сигурност, устойчиво
земеделие, мореплавателски и морски изследвания и биоикономика). Препоръчва се също авторите да се
консултират с работната програма на СТИ Биобазирани индустрии.
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С цел да се гарантира, че ще бъде подкрепено едно балансирано портфолио от
дейности, обхващащи различни технологии области за възобновяема енергия, се
очаква приносният дял на ЕС, облагодетелстващ една единствена технологична
област74 по теми LCE 2 и LCE 11, да не надвишава 25% от общата бюджетна сума,
посветена на тези теми, а приносният дял на ЕС, облагодетелстващ една
единствена технологична област75 по теми LCE 3 и LCE 12, да не надвишава 33% от
общия бюджет, посветен на тези теми.

LCE 11 – 2014/2015: Развитие на следващо поколение
технологии за биогорива и устойчиви алтернативни горива
Специфично предизвикателство: Европа разполага с ограничени ресурси от
биомаса и земни площи, за да се справи с повишеното им търсене за горива и
други употреби. Поради това в дългосрочна перспектива е необходимо да бъдат
разработени нови технологии за устойчиви биогорива и алтернативни горива,
които радикално да подобряват състоянието на нещата, най-вече по отношение на
следните
под-предизвикателства:
а) подобряване на КПД на преобразуване и/или разширяване на базата за
захранване със суровинна биомаса;
б) разработване на алтернативни горива чрез използване на нови и устойчиви
ресурси от небиомасни, нефосилни източници.
в) подобряване на икономическите, екологичните и социалните ползи в сравнение
със същите при изкопаемите горива и наличните в момента биогорива, поспециално по отношение на намаляване на разходите, намаляване на търсенето
на природни ресурси (земя и вода в частност), засилен енергиен баланс,
намаляване на емисиите на парникови газове (включително изменения във
въглеродните запаси) и развитие на селските райони.
Обхват: Предложенията с фокус върху дългосрочна перспектива следва да са
насочени към развиване на следващата вълна от алтернативни и устойчиви горива
чрез придвижване на технологиите от НТР 3-4 към НТГ 4-5 (моля, вижте част Ж от
Общите анекси). Във всеки случай те следва да се разглеждат в подпредизвикателство в), описано по-горе.
Въпроси, свързани с околната среда, здравето и безопасността, с регионалното и
социалното измерение, трябва да бъдат взети предвид във всички разработки и
да бъдат подходящо засегнати. Трябва да се направи оценка на алтернативните
употреби на използваните суровини извън биоенергийния сектор.
Изключват се биогоривата, произведени от нишесте, захар и петролни фракции от
хранителни/фуражни култури.
Важен елемент ще бъде по-доброто разбиране на рисковете (дали в технологично
отношение, в бизнес процесите, за конкретни бизнес казуси или по друг начин
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В този контекст под област се разбира едно от следните неща: 1) фотоволтаици, 2) концентрирана
слънчева енергия, 3) вятърна енергия, 4) океанска енергия, 5) водноелектрическа енергия, 6) дълбоката
геотермална енергия, 7) възобновяема енергия за отопление и охлаждане, 8) биогорива, 9) алтернативни
горива.
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слънчева енергия, 3) вятърна енергия, 4) океанска енергия, 5) възобновяема енергия за отопление и
охлаждане, 6) биогорива.
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във всяка област), собствеността на риска и възможното намаляване на риска.
Предложенията трябва да включват подходящи работни пакети по този въпрос.
Предложенията трябва да засягат изрично ефективността и разходните цели
заедно със съответните показатели за ефективност, очакваните въздействия,
както и да предоставят ясни планове за експлоатация. Предложенията следва
също така да посочват текущото Ниво на производствена готовност (НПГ, виж
Апендикса към тази работна програма), както и дейности, необходими, за да се
запази Нивото на производствена готовност в съответствие с постиженията в НТГ,
които ще бъдат предприети в предложението, за да се обезпечи потенциала за
експлоатация.
Насърчава се откриването на проектни съоръжения за изпитване и на пилотни
съоръжения или изследователски инфраструктури за практически ориентирано
образование, обучение или обмен на знания.
Комисията счита, че предложения с искане за помощ от ЕС между 3 до 6 милиона
евро ще могат да отговорят на специфично предизвикателство по подходящ
начин. Не се изключва обаче представяне и подбор на предложения, изискващи
други суми.
Очакван ефект: Новите разработени технологични пътища следва да позволяват
използването на нови източници на суровини, които не се конкурират пряко или
косвено с производството на храна или фураж за ресурси, или да осигуряват поефективна реализация на текущите суровини. Очаква се благоприятен енергиен
баланс, както и значителен потенциал за намаляване на разходите, което би
позволило на тези горива в крайна сметка да се конкурират успешно с
изкопаемите горива или с еквивалентни такива от по-старо поколение. Развитието
на нови технологии ще позволи стабилна и надеждна оценка на ползите за
околната среда и на социалните облаги по отношение на настоящите технологии,
по-специално по отношение на емисията на парникови газове, енергийния баланс,
ефективното използване на природните ресурси, децентрализираното
производство на енергия, както и създаване на работни места в селските райони,
а също сигурни и достъпни енергийни доставки в Европа или по света.
Тип действие: Изследователски и иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 12 - 2014/2015:
технологии за биогорива

Демонстриране

на

съвременни

Специфично предизвикателство: В краткосрочна и средносрочна перспектива
поради различни проблеми (като например ограничена дистрибутивна
инфраструктура на опцията за електрификация или поради непригодността на
такава възможност за някои видове транспорт), биогоривата се очаква все повече
да допринасят за декарбонизиране на транспортния сектор. За да се постигнат
целите на ЕС по отношение на енергията от възобновяеми източници в транспорта
и намаляване на CO2 (заложени в директивите за ВЕИ и в Директивата за
качеството на горивото), както и да се отговори на загрижеността за евентуални
преки и непреки въздействия на биогоривата върху околната среда, на пазара
трябва да се предлагат нови и съвременни биогорива, използващи устойчива
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суровина. За тази цел следва да бъдат разгледани следните подпредизвикателства:
•
Да се докаже, че съвременните биогорива и технологии за биоенергийни
носители, както са определени в плана за прилагане на Европейската промишлена
инициатива за биоенергия 76 , са технически жизнеспособни, екологично и
социално устойчиви и предлагат потенциално конкурентни цени в търговски
мащаб;
•
Да се разработят логистични системи за стабилно, безопасно и устойчиво
снабдяване със суровини.
Обхват: Предложенията трябва да обърнат внимание на средносрочните
предизвикателства пред налагането на пазара на съвременните биогорива, както
са представени по-горе. Във всеки случай предложенията следва да обхванат
едно от съответните под-предизвикателства или комбинация от няколко от тях.
Предложенията трябва да извеждат технологичните решения на по-високо НТГ
(моля, вижте част Ж от Общите анекси), в съответствие с Плана за прилагане на
Европейската промишлена инициатива за биоенергия77. Предложенията трябва да
имат за цел чрез индустриални демонстрационни проекти 78 да придвижат
технологиите, достигнали вече НТГ 5-6, към НТГ 6-7.
Въпроси, свързани с околната среда, здравето и безопасността, с регионално и
социално измерение, трябва да бъдат взети предвид във всички разработки и да
бъдат подходящо засегнати. Трябва да се направи оценка на алтернативните
употреби на използваните суровини извън биоенергийния сектор.
Изключват се биогоривата, произведени от нишесте, захар и петролни фракции от
хранителни/фуражни култури.
Важен елемент ще бъде по-доброто разбиране на рисковете (дали в технологично
отношение, в бизнес процесите, за конкретни бизнес казуси или по друг начин
във всяка област), собствеността на риска и възможното намаляване на риска.
Предложенията трябва да включват подходящи работни пакети по този въпрос.
Предложенията се отнасят изрично до ефективността и разходите цели заедно
със съответните ключови показатели за ефективност и очакваните въздействия.
Индустриално участие в консорциума и експлицитни планове за експлоатация са
необходимо условие.
Всички предложения трябва да включват работен пакет върху бизнес практиката
на разглежданите технологични решения. Този работен пакет трябва да покаже
икономическата обосновка на технологията и да идентифицира потенциалните
проблеми, свързани с общественото одобрение, пазарните и регулаторните
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Планът за осъществяване на Европейската промишлена инициатива за биоенергия може да бъде намерен
на следния интернет адрес: http://setis.ec.europa.eu/set-plan- implementation/european-industrial-initiativeseiis/eii-implementation-plans
77
Имайте предвид, че критерият за допустимост определя минимално съдържание на биоенергия: наймалко 70% от търгуемите биопродукти, произведени от предприятието, трябва да бъде биоенергия
(биогорива, биоенергийни носители, топлинна и електрическа енергия), изчислена на базата на енергийното
съдържание.
78
Предвижда се координация за избягване на дублирането на усилия в рамките на работната програма за
енергетиката и СТИ за биобазираните индустрии във връзка с доставките и логистиката на биомаса, които
биха могли да бъдат разгледани по двете схеми за подпомагане, а също по отношение на
енергийнозадвижваните биорафинерии, т.е. тези с най-малко 70% изходна биоенергия, в случай че подобни
биорафинерии са избрани за финансиране в рамките на СТИ Биобазирани индустрии.
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пречки, включително нуждите от стандартизация. При необходимост пакетът
трябва също така да разглежда взаимодействието между нови и съществуващи
технологии, регионални подходи и други социално-икономически и екологични
аспекти от гледна точка на жизнения цикъл.
Предложенията следва също така да посочат текущото Ниво на производствена
готовност (НПГ, виж Апендикса към тази работна програма), както и дейности,
необходими, за да се запази Нивото на производствена готовност в съответствие с
постиженията в НТГ, които ще бъдат предприети в предложението, за да се
обезпечи потенциала за експлоатация.
Насърчава се откриването на проектни съоръжения за изпитване и на пилотни
съоръжения или изследователски инфраструктури за практически ориентирано
образование, обучение или обмен на знания.
Комисията смята, че предложения с искане за помощ от ЕС от 5 до 20 милиона
евро ще могат да отговорят на това специфично предизвикателство по подходящ
начин. Не се изключва обаче представяне и подбор на предложения, изискващи
други суми.
Очакван ефект: Тестването на усъвършенствани технологии за биогорива в
голям промишлен мащаб намалява технологичните рискове, като проправя пътя
за следващите първи по рода си търговскомащабни индустриални
демонстрационни проекти. За тази цел мащабът на предложенията трябва да
позволява получаването на данни и опит, които са необходими, така че като
следваща стъпка да може да се предвиди първи по рода си търговскомащабен
индустриален демонстрационен проект. Демонстрираните индустриални
концепции трябва да имат потенциал за значително социално и икономическо
въздействие, особено по отношение на създаване на работни места,
икономически растеж и безопасни и достъпни доставки на енергия в Европа и
извън нея.
Тип действие: Иновационни действия
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

LCE 13 - 2015: В партньорство с Бразилия по въпроса за
съвременните биогорива
Тази тема е предмет на сключване на споразумение с бразилското правителство,
поради което текстът търпи възможни промени.
Специфично предизвикателство: Намаляването на емисиите от транспортния
сектор е основно предизвикателство в глобалната борба срещу изменението на
климата. Поради това този проблем е изключително важен елемент в Енергийна
пътна карта на ЕС за 2050 г. и в бразилската национална политика за изменение
на климата.
В краткосрочна и средносрочна перспектива биогоривата се очаква да бъдат
основните фактори за декарбонизацията. За да се постигнат целите на политиката
на ЕС и Бразилия в тази област, както и да се отговори на загрижеността по
отношение на въздействието на биогоривата върху околната среда, до пазара
трябва да достигат нови и съвременни биогорива, използващи устойчива
суровина.
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Бразилия е важен партньор в този сектор, тя има изключителен опит, с добре
изградена и силно конкурентна индустрия от първо поколение и разполага с
оптимални условия за развитие на модерна биогоривна индустрия.
Следователно в рамките на споразумението за научно-техническо сътрудничество
между ЕС и Бразилия, Европейската комисия като представител на Европейския
съюз и Министерството на науката, технологиите и иновациите на правителството
на Бразилия работят заедно, за да се възползват от взаимното допълване в
областта на изследванията и иновациите, с цел да се насърчи развитието на
съвременни биогорива и да се ускори тяхното налагане на пазара както в
Бразилия, така и в Европа.
Най-усъвършенстваните технологии за биогорива, които ще достигнат първи
търговска зрялост, най-вероятно ще бъдат свързани с и ще намерят своя основа
върху съществуващите производствени системи с висока икономическа и
екологична ефективност (като производството на етанол от захарна тръстика). Ето
защо съвместната работа трябва да се съсредоточи върху разработването на
модерни технологии за биогорива, които могат да бъдат интегрирани в
съществуващите биогоривни процеси, базирани на захарна тръстика.
За тази цел е нужно да бъдат разгледани следните подпредизвикателства:
• Използване на полезните взаимодействия между Бразилия и Европа по
отношение на научни експертни познания, индустриален капацитет и ресурси;
• Доказване, че интеграцията на съвременни биогоривни технологии в
съществуващите предприятия за производство на етанол от захарна тръстика е
технически осъществима, ценово конкурентоспособна, а също екологично и
социално-икономически устойчива в промишлен мащаб. Съвместната работа
следва да се основава на бразилския модел за производство на етанол от захарна
тръстика и да използва бразилския и европейския опит в областта на
биогоривата;
• Разработване или подобряване на логистични системи за стабилно и устойчиво
снабдяване със суровини.
Обхват:
Предложенията
трябва
да
се
занимават
с
първото
подпредизвикателство, представено по-горе, и поне с едно от другите две. Те
трябва да извеждат технологичните решения на по-високо НТГ.
Предложенията трябва да са насочени към извеждането на технологии,
достигнали вече НТГ 4-6, към НТГ 5-7 (моля, вижте част Ж от Общите анекси)
чрез промишлени демонстрационни проекти, които при необходимост могат да
включват подкрепящи научноизследователски и развойни дейности.
Изключват се биогоривата, произведени от нишесте, захар и петролни фракции от
хранителни/фуражни култури.
Всички предложения трябва да включват работен пакет върху бизнес практиката
на разглежданите технологични решения. Този работен пакет трябва да покаже
икономическата обосновка на технологията и да идентифицира потенциалните
проблеми, свързани с общественото одобрение, пазарните и регулаторните
пречки, включително нуждите от стандартизация. При необходимост пакетът
трябва също така да разглежда взаимодействието между нови и съществуващи
технологии, регионални подходи и други социално-икономически и екологични
аспекти от гледна точка на жизнения цикъл.
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Предложенията трябва да разглеждат по подходящ начин използването на
резултатите, включително и правата върху интелектуалната собственост. Освен
всичко останало това включва гарантиране на балансирана роля на бразилските и
европейските партньори в такава експлоатация.
Комисията смята, че предложения с искане за помощ от ЕС на стойност от 5 до 10
милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде
посрещнато по подходящ начин. Това обаче не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Тестването на усъвършенствани технологии за биогорива в
предпромишлен индустриален мащаб намалява технологичните рискове и
проправя пътя за последващото пускане на пазара. За тази цел мащабът на
проектите трябва да позволява получаването на данни и опит, така че като
следваща стъпка да може да се предвиди първи по рода си търговскомащабен
индустриален демонстрационен проект. Демонстрираните индустриални
концепции трябва да имат потенциал за значително социално и икономическо
въздействие, особено по отношение на възможностите за работа и създаване на
богатство в селските райони на Бразилия или Европа. Трябва също да бъде
получено ясно положително въздействие върху околната среда.
Предложенията следва да се възползват по подходящ начин от взаимното
допълване между ЕС и Бразилия и да проправят пътя за значително подобряване
на сътрудничеството между ключови изследователи, институции и предприятия,
които са активни в областта на изследванията и иновациите на биогорива в ЕС и
Бразилия.
Тип действие: Иновационни действия
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.
LCE 14 – 2014/2015: Налагане на пазара на съществуваща и нововъзникваща
устойчива биоенергия79
Специфично предизвикателство: Все още са необходими действия, за да се
насърчи развитието на биоенергийния сектор и да се гарантира неговата
устойчивост (Доклад за прогреса на навлизането на енергия от възобновяеми
източници [COM (2013) 175]). Един от начините за постигане на това е да се
използва все повече устойчива биоенергия. Необходимо е обаче ЕС да разшири
предлагането на биоенергия, произведена в ЕС, чрез насърчаване на
земеделските производители и горските стопани от ЕС да произвеждат също
енергия и чрез насърчаване на енергийните посредници.
В краткосрочна и средносрочна перспектива устойчивата биоенергия във
всичките й форми се очаква да бъде основният фактор, допринасящ за
декарбонизиране. За да се постигнат целите на ЕС, определени в директивите за
ВЕИ и в директивата за качеството на горивото, както и да се отговори на
загрижеността по отношение на евентуалните преки и непреки въздействия върху
околната среда, на пазара трябва да се наложат още устойчивите биоенергийни
технологии (както съществуващи, така и нови).
79

В контекста на тази тема терминът биоенергия обхваща сурова или преработена биомаса, биогаз,
биогорива (в газообразно или течно състояние) и течни горива от биомаса. Биогоривата, произведени от
нишесте, захар и петролни фракции от храна/фуражни култури, се изключват
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Обхват: Предложенията трябва да са насочени към едно или към няколко от
следните основни точки, като използват технологии и системи, които вече са на
НТГ 7-9 (моля, вижте част Ж от Общите анекси):
•
Създаване или укрепване на местни вериги за доставка на устойчива
биоенергия, които отговарят на най-високите екологични критерии и стандарти за
качество, включително разглеждане на непреките въздействия и енергийни
баланси;
•
Осигуряване на развитие и/или изпълнение на стандарти за качество и
стандарти за устойчива биоенергия във всичките й форми;
•
Създаване на пазар за устойчиви междинни биоенергийни носители, за да
се даде възможност за по-висока технологична конкурентоспособност чрез
икономии от мащаба;
•
Насърчаване на европейските земеделски производители и горски стопани
да произвеждат нехранителна биоенергия или носители на биоенергия заедно с
храни, фуражи и други продукти;
•
Разработване на методологии за проследяването на ресурсите на биомаса,
от които се произвежда биоенергия (например да се разграничат биогоривата от
първо поколение от съвременните биогорива);
•
Отстраняване на нетехническите пречки пред широкото производство и
използване на биогаз/биометан от оборски тор и други отпадъци като едно от
най-устойчивите горива, които са на разположение днес за използване в
транспорта и за включване в електрическата мрежа;
•
Обезпечаване на продължително обществено приемане на съвременните
устойчиви биогорива;
•
Обмен на информация относно най-добрите практики в областта на
биоенергийната политика, а също относно подзаконовите разпоредби и схеми за
подпомагане, за да се даде възможност за най-устойчиво и енергийноефективно
използване на биоресурсите;
•
Сътрудничеството между различните области на политиката на
национално/регионално ниво (например в енергетиката, селското стопанство,
околната среда, отпадъците, транспорта и т.н.) трябва да бъде увеличено, за да
се оптимизира регулаторната рамка и да се въведат биоикономически мерки чрез
обмен на информация и на най-добрите практики;
•
Всички държави членки трябва да притежават необходимия капацитет да
въведат законодателството на ЕС, а фирмите трябва да се възползват пълноценно
от възможностите, които тези нови пазари създават за тях. Поради това са
необходими специфични дейности по изграждане на капацитет, насочени към
основните
заинтересовани страни (например доставчици и потребители на биомаса,
вземащите решения, финансови институции, одитори и органи за проверка);
•
Трябва да се въведат адаптирани финансови схеми за подпомагане на
инвестициите в иновативни и установени биоенергийни технологии, като найуспешните схеми следва да се репликират.
Трябва да се имат предвид регионалните особености, социално-икономическите и
екологичните аспекти от гледна точка на жизнения цикъл.
Комисията смята, че предложения с искане за финансиране от ЕС на стойност
между 1 и 2 милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да
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бъде посрещнато по подходящ начин. Не се изключва обаче представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Увеличаване на дела на устойчивата биоенергия в крайното
потребление на енергия. Значително и измеримо намаляване на разходите за
разработчиците на проекти, както и за издаващите разрешителни органи, като в
същото време все още се покриват напълно потребностите от оценяване на
въздействието върху околната среда, включително съображенията за непреки
въздействия и за енергийния баланс и обществената ангажираност. Развитие на
по-добра политика, пазарна подкрепа и финансови рамки, особено на
национално, регионално и местно ниво.
Тип действие: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са изложени в края на тази покана и в Общите
анекси.

Разрешаване на декарбонизация използването на
горива при прехода към ниско въглеродна икономика

изкопаеми

LCE 15 – 2014/2015: Разрешаване на декарбонизация на сектора на
производство на енергия от изкопаеми горива и енергоемката индустрия чрез
CCS
Специфично предизвикателство: ЕС е поел ангажимент за цялостно намаляване
на емисиите на парниковите газов от поне 80% до 2050 г. Независимо от това,
изкопаемите горива ще продължат да се използват в производството на
електроенергия в Европа, както и в други промишлени процеси за десетилетия
напред. Следователно, целта за 2050 г. може да бъде постигната, само ако
емисиите от изгаряне на изкопаеми горива в сектора за производство на енергия
и енергоемките отрасли бъдат елиминирани от системата. Това ще изисква
прилагането на Улавяне и съхранението на въглерод (CCS). Оценките, направени
в контекста на пътната карта на ЕС за преминаване към конкурентоспособна
икономика с ниски въглеродни емисии през 2050 г. и Пътната карта Енергия 2050
виждат CCS като важна технология допринасяща за сценарии за декарбонизация в
ЕС, като 7% до 32% от цялото производство на електроенергия ще използва CCS
към 2050 г. Прилагането на CCS в промишлени сектори, различни от
електроенергия (напр. стомана, цимент, вар, химическата промишленост,
рафиниране) се очаква да достави половината от намаляването на глобалните
емисии от CCS до 2050 година. В близко бъдеще, тези индустриални приложения
ще отворят нови възможности и пътища за CCS, които могат да ускорят
въвеждането му. За всички приложения, демонстрацията на съхранение на CO2 е
от голямо значение. Ето защо, две ключови предизвикателства в краткосрочен
план за привеждане на CCS за въвеждане са съхранение в геоложки формации и
прилагане на CCS за промишлените сектори, различни от енергетика,
включително био-CCS.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към едно от съответните ключови
предизвикателства, представени по-горе, или комбинация от тях. Фокусът трябва
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да бъде върху напреднали технологии, които вече са достигнали НТГ 4 -5 до 6
НТГ (моля, вижте част G от Общите приложенията). За съхранение в геоложки
обекти, проектите трябва да дават възможност, в "реални условия", за развитие и
демонстрация на най-добрите практики за целия цикъл на съхранение, от
характеризиране на площадките до операциите, оценка на риска, контрол и
ограничаване / отстраняване на течове, включително и образование и обучение.
Споделянето на знания, както и по-ранно и продължително ангажиране на
местната общност е от съществено значение. В съответствие със стратегията на
Съюза за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите 80 международното сътрудничество се насърчава, и по-специално
сътрудничество между дейностите на проект(и) на ЕС по тази тема и проекти
извън ЕС (напр. от Австралия и/или Северна Америка). За промишлени
приложения, предложенията трябва да бъдат насочени към интегриране на
технологията CCS по възможно най-добрия начин, така че да се оптимизира
използването на енергия в процеса на улавяне, свеждане до минимум загубите на
ефективността на процесите, да се постигне подходяща CO2 чистота за транспорт
и съхранение, както и за поддържането на качеството на индустриалния краен
продукт. Управление при реалистични условия, е необходимо за да се намалят
значително разходите за улавяне на енергия. Сътрудничеството с промишлените
крайни потребители е от съществено значение. Споделянето на знания, както и
по-ранно и продължително ангажиране на местната общност е от съществено
значение.
За геологическото съхранение, Комисията счита, че предложения, които искат
финансова помощ от ЕС в диапазона от 9- 16 милиона евро ще позволят това
специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин.
За индустриални приложения, предложения, поискали помощ от ЕС между 4-9
милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Демонстрация на безопасно и екологосъобразно съхранение на
CO2 ще играе ключова роля за оптимизиране на безопасната експлоатация на
обектите за съхранение и за фино регулиране на регулаторни въпроси, за
насърчаване на доверието в съхранение на CO2 и за изграждане на обществената
осведоменост за CCS. Ценово и ресурсо-ефективното прилагане на CCS в
промишлени операции ще разшири наличните опции за CCS и ще осигури
трамплин за нейното по-широко разгръщане. Пилотни-мащабни демонстрационни
проекти следва да допринесат за ускоряване на разработването и внедряването
на CCS чрез засилено и ефективно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите между различните заинтересовани страни и държавичленки, като по този начин позволява по-ефективно използване и по-силно
влияние на финансовите ресурси и насърчаване на обмена на знания.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
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Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
LCE 16 – 2014: Разбиране, предотвратяване и намаляване на възможните
въздействия върху околната среда и рисковете от проучването за и
експлоатация на шистов газ
Специфично предизвикателство: Газови шисти имат много ниска порьозност и
пропускливост, и трябва да бъдат разбити, за да се създадат пътища с висока
пропускливост за газта, която да мигрира към кладенците. Процесът на разлом е
предмет на обсъждане, тъй като той изисква инжектиране на големи количества
вода и химикали, част от които в крайна сметка се връщат обратно към
повърхността. Има и опасения, че пукнатините могат да доведат до това,
природен газ да изтече в плитките водоносни хоризонти, които се използват за
питейна вода. В допълнение, процесът на разбиване може да предизвика
микросеизмична активност, която - когато се усети на повърхността - може да
доведе до обществени притеснения. Затова първото предизвикателство за добива
на шистов газ е да се отговори на опасенията, свързани с околната среда, поспециално чрез по-добро разбиране и наблюдение на процеса на раздробяване и
неговите въздействия върху околната среда (включително в дългосрочен план),
обработката и рециклиране на обратния поток и произведената вода, и
смекчаване на индуцираната сеизмичност и емисиите във въздуха (включително
на парникови газове).
Обхват: Събиране на данни (което може да включва спътникови данни за
наблюдение), развитие на модел и определяне/оценка на въздействието върху
околната среда и рисковете от различни техники за проучване и експлоатация,
както и създаване на научни препоръки за най-добри практики. В съответствие
със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в областта на
научните изследвания и иновациите 81 международното сътрудничество се
насърчава, по-специално по отношение на обмена на знания и сътрудничество със
съответните партньори в САЩ и Канада.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 1 - 3 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Получените базови знания и научни препоръки за най-добри
практики ще допринесат за усилията, насочени към свеждане до минимум на
екологичния отпечатък на добива на шистов газ върху околната среда.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
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LCE 17 – 2015: Силно гъвкави и ефективни електроцентрали с изкопаеми
горива
Специфично предизвикателство: Делът на енергията, произведена от
възобновяеми източници, нараства бързо. Производителността на вятърната и
слънчевата енергия е силно променлива и зависи от фактори като климатични
условия и времето на деня. С този нарастващ дял на възобновяемата енергия, поспециално, когато имат приоритетен достъп до мрежата, електроцентралите,
работещи с изкопаеми горива, ще трябва все повече да изместя своята роля да
предоставят базово натоварване към мощности за осигуряване на променливото
резервно захранване за посрещане непредвидим и краткосрочен пикове в
търсенето, за да се контролира и стабилизира мрежата. Централите ще трябва да
са в състояние да работи както при най-ниско възможно натоварване така и при
възможно най-висока ефективност. Нещо повече, от централите ще се изисква да
работят в целия диапазон на натоварване с високи скорости на промяна на
натоварването, и дори работа в старт / стоп режим с пълно спиране и много
бързо повторно стартиране, всичко при минимален разход на гориво. Това
принуждава централите, да работят по-близо до своите проектни предели и при
значително повече по-термични цикли, което води до повишена честота на
износване на компонентите. Затова оперативната гъвкавост представлява
значително предизвикателство за централи работещи с изкопаеми горива (и CHP)
централи.
Обхват: Съсредоточете се върху развиващи се решения, които вече са
достигнали НТГ 3 до НТГ 4-6 (моля, вижте част G от Общите приложения) и
предлагащи най-голям потенциал за пълна интеграция в една енергийна система
с все по-високи дялове на възобновяеми енергийни източници. Решения с найниски емисии на парникови газове на единица енергия са предпочитани.
Сътрудничество с операторите на електроцентрали и операторите на преносни
системи (ОПС) е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3 - 6 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Проектите следва да доведат до нови и рентабилни решения за
изключително гъвкави нови и съществуващи централи работещи на база
изкопаеми горива (включително тези, които използват управляеми възобновяеми
горива), които да могат да отговорят на пикове в търсенето и намалено
производство от възобновяеми , при минимален разход на гориво и емисии,
докато се смекчават последиците от цикличните операции, за да се избегнат
прекомерни разходи за експлоатационния им живот и да не се пречи на
потенциала за улавяне на CO2 на електроцентралите.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
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изследователско

LCE 18 – 2014/201582: Подкрепа за съвместни действия за демонстрации и
валидиране на иновативни енергийни решения
Специфично предизвикателство: Без технологична промяна в сегашната ни
енергийна система, ЕС ще се провали по отношение на амбициите до голяма
степен декарбонизира секторите на енергетиката и транспорта до 2050 г.
Необходимо е ЕС да ускори иновациите в авангардни ниско въглеродни
технологии и иновативни решения и да се преодолее пропастта между научните
изследвания и пазара. Европейски подход е от съществено значение за
реализиране на амбицията за нисковъглеродни технологии, ефективно
разработени с оглед на привеждането им до пазара: тя позволява на ключови
играчи да се обединят в континентален мащаб; тя помага да се идентифицират и
да се преодолеят пречките, които спъват иновативни продукти и услуги в рамките
на единния пазар; и позволява на различни източници на частно и публично
финансиране, за да се обединят. Днес, финансирането от ЕС остава ограничена
част от общото финансиране в цяла Европа. Изпълнението трябва да все повече
да се основава на партньорства, които да изградят необходимия мащаб и обхват,
и да постигнат по-голямо въздействие от ограничените обществени и частни
ресурси.
Обхват: Предложенията трябва да бъдат насочени към координиране на
изследователските усилия на участващите държави-членки, асоциираните
държави и региони в областта и предизвикателства, насочени в тази покана за
"Конкурентна нисковъглеродна енергетика" или в поканата за "Интелигентни
градове и общности" и за осъществяване на съвместна транснационална покана за
предложения, водещи до безвъзмездна помощ за трети страни, със съфинансиране от ЕС за да се финансират многонационални иновативни
изследователски инициативи в тази област. Предложенията е желателно да са
насочени към изпълнение на други съвместни дейности, включително и
допълнителни съвместни покани без съфинансиране от ЕС.
Дейностите трябва да се фокусират върху демонстриране и валидиране на
решения, които са достигнали вече НТГ 5 -6 и да ги довеждат до НТГ 6-7 (моля,
вижте част G от Общите приложенията). Изследователски дейности от по-ниско
техническо ниво, необходими за подкрепа на тази работа и които са неразделна
част от тези предложения, ще бъдат в обхвата за финансиране, при условие че
по-голямата част от дейностите в предложението продължава да бъде
съсредоточена върху демонстриране и валидиране на решения. Следва да бъдат
включени подходящи за потребителите и широката общественост, регулаторни,
навлизане на пазара (регулаторни въпроси, изграждане на капацитет и достъп до
финансиране), социални, екологични аспекти и ресурсна ефективност.
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Отварянето на демонстрационни съоръжения за практическа насоченост на
образованието и обучението се насърчава. Що се отнася до евентуална ERA-NET в
областта на "Интелигентни градове и общности", сътрудничество с развиващите
се страни (например Китай) се насърчава, без да се засяга тяхното участие като
партньори в други инициативи, като например в покана за Интелигентни градове
и общности.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 10 - 20 милиона евро ще позволят това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не
изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Ускорение от времето до излизане на пазара на достъпна цена,
ресурсно-ефективни технологични решения за намаляване на въглеродните
емисии в енергийната система по един устойчив начин, сигурност на енергийните
доставки и доизграждане на вътрешния пазар на енергия. Намаляване на
екологичния отпечатък и времето за енергийно изплащане. Укрепване на
европейската индустриална технологична база, като по този начин се създава
растеж и работни места в Европа.
Вид дейност: Съфинансиране ERA-NET
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
LCE 19 – 2014/2015 83 : Подкрепа
изследователски и развойни дейности

за

координация

на

националните

Специфично предизвикателство: Без технологична промяна в сегашната ни
енергийна система, ЕС ще се провали по отношение на амбициите до голяма
степен декарбонизира секторите на енергетиката и транспорта до 2050 г.
Необходимо е ЕС да ускори иновациите в авангардни ниско въглеродни
технологии и иновативни решения и да се преодолее пропастта между научните
изследвания и пазара. Европейски подход е от съществено значение за
реализиране на амбицията за нисковъглеродни технологии, ефективно
разработени с оглед на привеждането им до пазара: тя позволява на ключови
играчи да се обединят в континентален мащаб; тя помага да се идентифицират и
да се преодолеят пречките, които спъват иновативни продукти и услуги в рамките
на единния пазар; и позволява на различни източници на частно и публично
финансиране, за да се обединят. Днес, финансирането от ЕС остава ограничена
част от общото финансиране в цяла Европа. Изпълнението трябва да все повече
да се основава на партньорства, които да изградят необходимия мащаб и обхват,
и да постигнат по-голямо въздействие от ограничените обществени и частни
ресурси. Предизвикателството е да стимулира синхронизация на процесите на
финансиране чрез насърчаване на трансграничното сътрудничество между
партньорите, подкрепени от национални проекти и програми.
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Обхват: Като пилотен проект, обхватът ще бъде областите и предизвикателства,
посочени в тази покана за "Конкурентна нисковъглеродна енергия"
Научноизследователските и иновационни дейности в предложенията трябва да се
съсредоточат върху осъществяването на технологични решения от НТГ 3 до НТГ 5
(моля, вижте част Ж от Общите приложенията). Дейностите трябва да се
съсредоточат върху подкрепата на или:
·
Трансферът на знания между участниците и други дейности за
популяризиране и дейности, за да се насърчи използването на резултатите от
научните изследвания от страна на промишлеността от проект, произтичащи от
синхронизирани процеси на финансиране на най-малко три държави-членки, или
·
Координацията на покана за представяне на предложения от най-малко
три държави-членки, например чрез подкрепа на мрежови дейности на органите
за публично финансиране, което ще доведе до насърчаване на използването на
единни рецензирани оценки, разработване и използване на хармонизирани
методологии за мониторинг и преглед, подкрепа за подготовката на висок риск,
широкомащабни пилотни проекти с високи разходи за съвместни действия с или
без финансиране от ЕС и която свързва националните изследователски програми
и други механизми за финансиране и изграждане на партньорства с необходимия
мащаб и обхват, и т.н.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 0.1 - 0.5 милиона евро ще позволят това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не
изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
·
Засилване на европейското измерение на мултинационални проекти,
произтичащи от синхронизирани процеси на финансиране на най-малко три
държави-членки,
·
Подобряване на координацията и хармонизиране на националните
програми за научни изследвания и иновации, за преодоляване на пропуските,
дублирането и разпокъсаността, създавайки ефект на лоста, повишаване на
съгласуваността и ефективността на изследванията на енергията в Европа.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.

Социални, екологични и икономически аспекти на енергийната
система
LCE 20 – 2014: Човешкият фактор в енергийната система
Специфично предизвикателство: По добро разбиране на човешкия фактор:
Управлението на прехода към по-устойчива енергийна система е предизвикателна
задача, която отива отвъд просто технологичните аспекти. Осведомеността на
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потребителите и други участници, отношението, възприемането на риска,
поведението на потребление и инвестиционните решения имат силно влияние
върху развитието на нашата енергийна система и са ключов фактор в
разпространението на свързани с енергията технологии, но са от другата страна
оформяни от социалната среда. Ние трябва да изследваме факторите, водещи до
поведението на различните заинтересовани страни, включително потребители,
политици, промишлени стратези, регулатори, технологични разработчици,
инвеститори и др. Това включва въпроса дали аспекта пол играе важна роля в
развитието на енергийната система. Освен това ние трябва да разработим
подходящи средства, които да улеснят и активно да стимулират обществената
ангажираност в трансформирането на енергийната ни система и да се насърчи
диалогът с обществеността по този въпрос.
Разработване на необходимите умения: Амбициозните цели на SET плана
изискват мобилизирането на подходящи ресурси. Това се отнася по-специално за
наличието на квалифицирана работна ръка. Както е препоръчано от SET-плана за
образование и Пътната карта за обучение трябва да се насърчи европейското
сътрудничество в тази област, чрез изграждане на европейски мрежи, както в
областта на висшето образование така и в сектора на професионалното
образование и обучение, чрез създаване на тесни връзки с бизнеса и научните
изследвания.
Обхват: Предложенията следва да обхващат един или няколко от следните
аспекти:
·
Осъзнаване, възприятия, поведение и отношение към енергийни
технологии (включително ядрени) и пътища за преход към нисковъглеродна
икономика на участници в енергийната система, включително възприемане на
рисковете и ползите. Анализ на ролята и значението на аспекти на пола, свързани
с енергията и техните последици за развитието на ефективна и надеждна
енергийна система с ниски въглеродни емисии.
·
Обществена ангажираност в процеса на трансформация към по-ефективна,
нисковъглеродна енергийна система. Разработване на мерки, методи и
инструменти за откриване и стимулиране на диалог с обществеността по
отношение на енергийната политика и иновациите в енергетиката на европейско
ниво.
·
Развитие и подкрепа на а) мрежи за професионално образование и
обучение в области с потенциален недостиг / категории, които се нуждаят от
нова или усъвършенствана версия на съществуващите компетентности или б)
мрежи, които свързват съответните участници в областта на образованието и
обучението, свързани с енергетиката като университети, други изследователски
институции, бизнес т.н., за да се отговори на нуждите и пропуските в знанията,
уменията и компетенциите. И двата вида мрежи трябва да бъдат в съответствие с
обхвата, описан в SET-Плана за Образование и Пътна карта за обучение и
необходимостта от включване на съответните заинтересовани страни в
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технологичната верига на стойността 84 . (подходящ инструмент: Дейност по
координация и подкрепа)
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 - 4 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Подкрепа за изпълнението на Стратегическия план чрез по-добро
разбиране на сложните връзки, взаимозависимостта и взаимодействието на
различните участници в енергийната система, тяхната мотивация, нагласи и
възприятия. Развитие на възможности и стратегии за справяне с тези фактори, с
оглед улесняване и подпомагане на прехода към устойчива енергийна система.
Разработване на стратегии и мерки за повишаване на обществената ангажираност
в процеса на трансформация и установяване на структуриран диалог с обществото
по този въпрос, включително и европеизация на съществуващите национални
енергийни диалози.
Подкрепа за осигуряване на подходяща работна ръка за изпълнение на SET-Плана
чрез идентифициране на нуждите и пропуските, както и чрез подобряване и
ускоряване на съществуващите образователни и обучителни дейности в
професионалното и висшето образование.
Вид дейност: Дейности по изследвания и иновации, Дейности по координация и
подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
LCE 21 – 2015: Моделиране и анализ на енергийната система, нейната
трансформация и въздействия
Специфично предизвикателство: С цел да се гарантира ефективно проследяване
на интегрираната пътната карта, следвайки Съобщението за енергийните
технологии и иновациите, трябва да бъдат по-добре разбрани сложните връзки,
взаимодействия и взаимозависимости между различните участници, наличните
технологии и въздействието на различните мерки за намеса на всички нива, от
физическото лице до цялата енергийна система . Освен това, поради централната
роля на енергията за нашите общества, изборът на конкретен портфейл от
енергийни технологии има дълбоко въздействие не само върху енергийната
система, но също така и върху околната среда, икономиката и обществото.
Необходимо е да се осигури модел, основан на решения за инструменти за
подпомагане на различните участници в енергийната система, с цел да се улесни
обработката на сложна система.
Обхват: Предложенията следва да обхващат един или няколко от следните
аспекти:
84

Мрежи, финансирани по тази тема могат да обхващат всички видове енергийни технологии.
Въпреки това, техният център на тежестта трябва да е в областите, посочени в поканата за
представяне на предложения "Конкурентна ниско въглеродна енергия" и "Интелигентни градове и
общности
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·
Сравнителна оценка на въздействията и ефективността на устойчивостта
на всички съответни енергийни технологии, включително възобновяема енергия,
изкопаеми горива и ядрени технологии.
Сравнителна оценка на пътеките за преход към устойчива енергийна система и
свързаните с тях въздействия върху околната среда, обществото и икономиката.
·
Анализ и моделиране на въздействието на технологичното развитие и
иновациите в областта на енергийната система и нейната динамика. Анализ и
моделиране на технологични мерки в рамките на Стратегическия план за
насърчаване на прехода към устойчива енергийна система, оценка на
въздействието на тези мерки върху обществото, околната среда и икономиката,
включително безопасност и достъп до чиста, надеждна и достъпна енергия.
Където е подходящо, това ще включва разработването на
усъвършенстване на съществуващите инструменти за моделиране.

нови

или

Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 - 4 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Подкрепа за научната обосновка за изпълнението на SET-Плана
чрез укрепване на базата от знания за вземане на решения относно
възможностите за изпълнение, ефективността, разходите и въздействието на
съответните мерки и опции. Резултатите следва да подпомагат политиците при
идентифициране и анализиране на ефективни стратегии за преход към ефективна
нисковъглеродна енергийна система.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.

Междусекторни въпроси
LCE 22 – 2014: Насърчаване на мрежата от национални точки за контакт
Специфично
предизвикателство:
Улесняване
на
транс-национално
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 подкрепа за
кандидатите по програмата, като се вземе предвид разнообразието от участници,
които съставляват това обществено предизвикателство.
Обхват: Подкрепа ще се оказва на консорциум от официално номинирани НТК
покриващи предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна енергия". Дейностите
следва да бъдат съобразени в зависимост от характера на района, както и
приоритетите на заинтересованите национални точки за контакт. Могат да бъдат
включени различни механизми, като например сравнителен анализ, съвместни
семинари, подобрени трансгранични брокерски събития, специализирано
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обучение, свързани с това Обществено предизвикателство както и плановите
измерения на Изследвания и иновации и схеми за туининг. Трябва да се обърне
специално внимание, за повишаване на компетентността на националните точки
за контакт, включително подпомагане на по-малко опитните НТК за по-бързо
придобиване на ноу-хау, натрупано в други страни.
Центъра на вниманието през цялото време трябва да бъде върху въпроси,
специфични за Обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна
енергия" и не трябва да дублира действията, предвидени в мрежата на НТК за
стандартите за качество и хоризонтални въпроси по "Наука с и за обществото".
Където е уместно, връзки към други съответни части на Хоризонт 2020 г.
свързани с енергията, и за постигане на основната рамка на Стратегическия план
трябва да бъдат взети под внимание.
Само НТК от държавите-членки на ЕС, асоциираните държави и - ако тяхното
участие се счита за необходимо за изпълнение на дейността - трети държави,
които са официално назначени от съответните национални органи имат право да
участват и да получат финансиране за тази дейност.
Консорциумът трябва да има балансирано представителство на опитни и по-малко
опитни НТК. Насърчава се подаване на единствено предложение. НТК от
държавите-членки на ЕС или асоциирани Страните, които избират да не участват
като член на консорциума трябва да бъдат идентифицирани и причината да е
обяснена в предложението. Все пак тези национални точки за контакт са поканени
и насърчавани да участват в дейностите по проекта (например семинари), както и
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 Комисията.
Комисията ще финансира само едно предложение по настоящата тема.
Очакван ефект:
·
Една подобрена и професионализира услуга на НТК в цяла Европа, като по
този начин се помага да се опрости достъпа до поканите по Хоризонт 2020,
намаляват се бариерите за навлизане на нови участници, както и се повишава
средното качество на представените предложения.
· По-последователно ниво на услуги в подкрепа на НТК в цяла Европа.
Вид дейност: Дейност по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
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УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване:

11 Декември 2013 г.

85 86

Краен срок(ове) :
Тема

Крайни срокове
2014

2015

LCE 1

01/04/2014
(етап 1)

23/09/2014
(етап 2)

LCE 2, LCE 11

01/04/2014
(етап 1)

23/09/2014
(етап 2)

85

03/09/2014
(етап 1)

[03/03/2015]
(етап 2)

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

86

Сроковете, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г
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LCE 3, 12

10/09/2014

[03/03/2015]

LCE 4, 14

07/05/2014

[03/03/2015]

LCE 5, 6

[03/03/2015]

LCE 7

07/05/2014

LCE 8, 10

07/05/2014

LCE 9

[03/03/2015]

LCE 13

[05/05/2015]

LCE 15, 16

01/04/2014
(етап 1)

LCE 15, 17

03/09/2014
(етап 1)

LCE 18 [ERANET]

07/05/2014

LCE 19

10/09/2014

LCE 20

10/09/2014

LCE 21
LCE 22

23/09/2014
(етап 2)
[03/03/2015]
(етап 2)

[28/04/2015]

[03/03/2015]
01/04/2014

.
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Примерен бюджет:
·

359,40 милиона евро от бюджета за 2014 г. 87

·

372,33 милиона евро от бюджета за 2015 г. 88
2014

2015

млн. евро

млн. евро

LCE 1

20

0

Оценка на два етапа

LCE 2, LCE 11

60

59

Всички с оценка на два етапа

LCE 3, 12

73

80

Всички с оценка на един етап

LCE 4, 14

20

20

Всички с оценка на един етап

LCE 5 - 7

60

71.48

Всички с оценка на един етап

LCE 8 – 10

44.15

26

Всички с оценка на един етап

LCE 13

0

10

Оценка на един етап

LCE 15, 16, 17

33

35

Всички с оценка на два етапа

LCE 19

34.25
3

57.85
3

LCE 20

10.5

LCE 18 [ERA-NET]

LCE 21
LCE 22

Оценка на един етап
Оценка на един етап

10
1.5

Оценка на един етап

Оценка на един етап
Оценка на един етап

Условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите Приложения към работната програма, със следните изключения:
LCE 12 – 2014
LCE 12 – 2015

LCE 13-2015

Допълнителен критерий за допустимост
Най-малко 70% от търгуемите биопродукти, произведени от
инсталацията трябва да бъдат биоенергия (биогорива,
течните горива от биомаса, носители на биоенергия,
топлинна и електрическа енергия), изчислени на базата на
енергийното съдържание
Допълнителни критерии за допустимост:

87

Сумите в бюджета за 2014 са предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за
бюджет за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или, ако бюджетът
не е приет както е предвидено в системата за временните суми от една дванадесета
88
Сумите на бюджета за 2015 г., 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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Предложения, които не включват координация с бразилски
проект ще се считат за недопустими. Поради това
предложенията на ЕС трябва еднозначно да идентифицират
координираното бразилско предложението, което ще бъде
представено пред бразилските власти, и да включват
подробно описание на това предложение.
Участниците в Проект за сътрудничество с ЕС са задължени
да сключат договор за сътрудничество с бразилските
участници в координирания проект, представен пред
бразилските власти
Допълнителен критерий за подбор
Предложенията ще бъдат избрани само при условие, че
техния съответен координиран бразилски проект бъде
избран за финансиране от страна на бразилските власти.
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 ред за приоритета на
предложения със същата оценка е посочена в част З от Общите Приложения.
Пълна процедура за оценка е описана в съответното ръководство, свързано с тази
покана.
- Примерен график за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ:
Информация
относно
резултата
оценката

Информация
относно
от резултата
оценката

Ориентировъчна
дата за подписване
от на споразумения за
безвъзмездни
средства

или
LCE 3 – 10, 12, 13, (единичен
Максимално
5 (втори етап)
Максимално
първи
етап)
месеца
месеца
18 – 22
считано от крайната
от
датата
дата за подаване
уведомяване
кандидатите
LCE 1, 2, 11, 15 - Максимално
3 Максимално
5 Максимално
месеца
месеца
месеца
17
считано от крайната считано от крайната от
датата
дата за подаване
дата за подаване
уведомяване
кандидатите
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3
на
на
3
на
на

Споразумения за консорциум:
В съответствие с Правилата за участие и Типовото споразумение за безвъмеждна
помощ, участници в Дейности за научни изследвания и иновации или Дейности за
иновации са длъжни да сключат споразумение за консорциум, преди
споразумението за безвъмеждна помощ.
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ПОКАНА - ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ
H2020-SCC-2014/2015
Градове в цяла Европа са родоначалници на прехода към икономика с ниски
въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. 68% от населението на
ЕС живее в градски райони, пропорция, която се разраства като тенденцията за
урбанизация продължава, и използва 70% от енергията. За да се отговори на все
по-сложните предизвикателства в градските райони е необходим интегриран и
устойчив отговор. В контекста на този интегриран и устойчив градски подход има
изискване за нови, ефективни и лесни за ползване технологии и услуги, поспециално в областта на енергетиката, транспорта и ИКТ. Тези решения обаче
изискват интегрирани подходи, както на ниво научни изследвания и развитие на
съвременни технологични решения, така и на ниво внедряване. Първата част се
отнася за увеличаване на разработването и валидирането на технологията като
такава, докато втората част се отнася до необходимостта от утвърждаване на нови
бизнес дела и финансови модели, стандартизация, скалируемост и
репродуциране на решения, приемане от потребителите и ангажимент.
Фокусът върху технологии за интелигентни градове ще доведе до решения с
търговски мащаб с висок потенциал на пазара в области като енергийна
ефективност и интелигентни сгради, квартали и общности; интелигентни цифрови
услуги за по-добре информирани граждани; идентификация, оптимизация и
интеграция на потоци (данни, енергетика, хора, стоки); интелигентни и устойчиви
цифрови инфраструктури; интелигентни и устойчиви енергийни системи и услуги
за мобилност, включително чрез използване на космически базирани
приложения. Мощна комбинация от тази фокусна област и EIP като механизъм за
внедряване ще развие силен поток от дългосрочни и устойчиви урбанистични
решения в ЕС, ще се намалят емисиите на парникови газове, както и ще се получи
като цяло подобряване качеството на въздуха.
Както е посочено в съобщението относно европейското иновационно партньорство
за Интелигентни градове и общности
ЕИП има за цел да:
·
ускоряване на въвеждането на иновативни технологии и услуги,
организационни и икономически решения за градските приложения, които търсят
междусекторен подход за подкрепа на общоевропейското внедряване на решения
за интелигентни градове
·
разпространяване на резултатите от успешни решения за преодоляване на
пропуските за иновации и стимулиране на сближаването между вериги на
добавена стойност в областта на енергетиката, транспорта и ИКТ,
· подкрепа на пазарно ориентирани мерки за валидиране и ускоряване на
търговското внедряване; и
·
конструктивно да надгради съществуващия портфейл на инициативи за
"интелигентни градове", да ги рационализира и консолидира с цел да се осигури
съгласуваност между политиките за регулиране и стандарти и финансирането на
проекта.
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Предизвикателството за внедряване на решения, свързани с енергетиката,
транспорта и сектора на ИКТ, включително и тези, които са в пресечната точка на
тези три сектора, в градска среда е да се преодолеят местните особености.
Следователно действия и участници, които могат да осигурят възможността за
прехвърляне на решения и създаването на рамка за репродуциране на решения
трябва да бъдат приоритизирани и възнаградени.
Затова действията на ЕС за Интелигентни градове и общности, с помощ от
Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации за
Интелигентни градове и общности, ще се фокусират върху предоставянето на
подкрепа за партньорства създадени между общини и индустрии, които предлагат
решения, отговарящи на сложността на проектите, в пресечната точка на три
сектора и които предлагат действия за широкомащабно внедряване на тези
решения в други градове в цяла Европа.
Този фокусна област е част от обществените предизвикателства. Решенията,
предложени тук, трябва да бъдат задвижвани от участниците от страната на
търсенето, докато общите технологични платформи например за интелигентно
осветление, Интернет и кибер-сигурност се разработват със силно участие на
индустрията в Leit частта от програмата.
Проектите, финансирани в рамките на поканата "Интелигентни градове и
общности" на Работната програма 2014-15 ще участват в пилотен проект за
Открити изследователски данни в Хоризонт 2020 в съответствие с Отворения
достъп на Комисията за изследване на данни за политиката от научните
изследвания за улесняване на достъпа, повторната употреба и съхранението на
данни от изследвания. Проектите имат възможност да се откажат от пилотния
проект. Свързан нов елемент в Хоризонт 2020 е използването на планове за
управление на данни (ПУД) указващи подробно какви данни ще генерира
проектът, дали и как ще бъдат използвани или станали достъпни за проверка и
повторно използване, както и как ще бъдат обгрижвани и запазени. Използването
на План за управление на данните, за проекти, участващи в пилотния проект
Отворени изследователски данни е необходимо. Допълнителни насоки за
пилотния проект Отворени изследователски данни за предоставени в Портала за
участници.
Дава се покана за предложения по следните теми:
SCC 1 – 2014/2015: Решения за Интелигентни градове и общности
интегриращи секторите енергетика, транспорт и ИКТ чрез (голямо мащабни
демонстрации - първи по рода си) водещи проекти
Специфично предизвикателство: Политиката на ЕС и регулаторната рамка в
секторите на енергетиката, транспорта и ИКТ подкрепя развитието на секторни
решения, т.е. решения, с ограничена степен на интеграция. Въпреки това, за
успешна и ускорена реализация в реални среди като градските - това също трябва
да вземе предвид местните особености за изпитване на интегрирани мерки ще
проправи пътя за по-бързо пазарно разгръщане на технологиите. Основните
предизвикателства за Интелигентни градове и общности трябва значително да
увеличат общата енергийна ефективност на градовете и да използват по-добре
местния ресурс както по отношение на енергийните доставки, така и чрез мерки
за странично търсене. Това ще означава използването на мерки за енергийна
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ефективност, оптимизирани на ниво на области, използването на възобновяеми
източници на енергия, устойчиво развитие на градския транспорт, както и
необходимото драстично намаляване на емисиите на парникови газове в
градските райони - в рамките на икономически приемливи условия - като
същевременно се гарантира на гражданите по-добри условия на живот: по-ниски
сметки за енергия, по-бърз транспорт, създаване на работни места и като
последица по-висока степен на устойчивост на климатични въздействия
(например ефектите на градски топлинни острови) и т.н.
Обхват: Да идентифицират, развиват и разгръщат възпроизводими, балансирани
и интегрирани решения в енергетиката, транспорта и ИКТ чрез партньорства
между общини и индустрии.
Тези решения в пресечната точка на трите сектора ще имат по-холистичен подход
и все още са изправени пред риска от първо изпълнение. Те ще бъдат водещите
проекти, както са определени в съобщението за Интелигентни градове и
общности. Водещите проекти ще бъдат насочени предимно към мащабна
демонстрация на възпроизводими ИГО концепции в градски контекст, където
съществуващите технологии или технологии, в непосредствена близост до пазара
(ниво НТГ 7 и по-високо, вижте част Ж на Общите приложенията) ще бъдат
интегрирана по иновативен начин.
Предложенията трябва да са насочени в следните основни области:
·
(Почти нулеви) или ниско енергийни области: чрез интегрирането и
управлението на: i) доставката на енергия с преобладаващо използване на
местните ресурси (например отпадъчна топлина, възобновяемите енергийни
източници, съхранение), както и активното участие на потребителите (например
използване на агрегати); ii) разходно-ефективно саниране на съществуващи
сгради, без значимо неудобство за живущите (използване на устойчиви
материали) със специален фокус върху жилищни сгради iii) междусекторни ИКТ
решения за проектирането и цялостното управление на енергийни / транспортни
системи
·
Интегрирани инфраструктури: чрез интегриране на физическите
инфраструктури като основните мрежи, улични сцени, осветление, индустриални
обекти и т.н., за създаване на нови форми на стойност чрез повторна употреба и
промяна на целите. Това би трябвало да доведе до измерими ползи, като
например намаляване на капиталните / оперативни разходи, както и намаляване
на въглеродния / енергийни отпечатъци. Това може да означава и използването
на полезни взаимодействия между изискванията за интелигентни мрежи,
широколентови инфраструктури и в общи поли-мрежи (напр. централно
отопление и охлаждане).
·
Устойчива
градска
мобилност:
чрез
интегрирането
на
енергийни/зареждащи
инфраструктури
с
автопаркове,
задвижвани
от
алтернативни енергийни носители за публичния и частния транспорт,
включително логистика и разпределение на товари. Трябва да бъдат оценени
последиците за управлението на енергията, както и в случай на
електромобилност, влиянието на електропреносната мрежа, на разгръщането на
голям брой превозни средства и / или алтернативно гориво.
Предложените предложения трябва да са насочени в допълнение към основните
области, представени по-горе, стратегия, която е насочена към подходящи
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действия в подкрепа на търговската експлоатация на предложението. Това
включва (примерен списък): ангажимент на органи (дори и след промени на
политици / мнозинство, в хода на проекта); гражданска ангажираност и
овластяване; оптимизиране на политиката и регулаторни рамки; отворени,
последователни измервания на данни и постигнатите резултати; разпространение
и отключване на потенциала на пазара в световен мащаб.
Според Съобщението за Интелигентни градове и общности водещите проекти
трябва да търсят създаване на партньорства между промишлеността,
академичните среди и градове, да дават възможности на гражданите и да
гарантират възпроизводимостта на решения и да гарантират финансиране от
различни източници 89.
Затова всеки проект трябва да:
·
се реализира в 2 - 3 града или общности (водещи градове или
общности);
·
включва индустрията, градските власти по планиране, които също
трябва да отразяват мнението на потребителите организации,
изследователска общност, местни малки и средни предприятия (МСП) ;
·
В допълнение всеки проект трябва да включва допълнително 2-3 града
последователи т.е. градовете, които желаят да допринесат за процеса чрез
репликация на решенията в края на проекта, както и да имат достъп до ноу-хау и
резултатите от проекта, както и привилегирован контакт с партньорите по
проекта. Участието на градовете последователи трябва да бъде свързано (напр.
участие в определяне на изискванията на потребителите и методология за
прехвърляне на решения, събиране на данни и т.н.). Градове последователи
трябва да се стремят към подобряване на тяхната енергийна ефективност или
делът на използването на възобновяеми енергийни източници (например 60%
намаляване на първична енергия за сгради, 20 - 30% използването на ВЕИ за
производство на електроенергия, както и за отопление и охлаждане). Следва да
се прилагат също така и условия за географско покритие на ЕС.
·
Уверете се, че всички предложени дейности са част от амбициозен план
за градско развитие. Тези дейности следва също да доведат до развитието на
интегрирани градоустройствени планове. За водещи градове или общности тези
планове трябва да бъдат завършени(напр. тези, съставени за Споразумението на
кметовете, планове за действия за устойчива енергия, плановете, изготвени по
Зелената дигитална харта и т.н., но без да се ограничават до този списък с
инициативи). Градоустройственият план ще интегрира планиране на сгради,
енергийни мрежи, ИКТ, планиране на транспорта / мобилност; Допълнителни
въпроси могат да бъдат разгледани, както и ако е необходимо за града. Тези
планове се представят с предложението, като поддържащи документ(и).
·
С цел да се гарантира успехът на водещите проекти, финансирането за
другите части на програмата или инициативи, в която са включени водещите
проекти трябва да бъдат осигурени от други източници, за предпочитане
частни такива, но също и други източници на финансиране от ЕС, (напр.
Европейски структурни или инвестиционни фондове (ESI) , национално или
регионално финансиране.
89
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·
Проектите трябва да демонстрират и валидират атрактивни бизнес
планове които позволяват широкомащабна репликация на бързо икономическо
възстановяване в градове с различна степен на икономически условия (от много
бедни до много богат), различни по размери, но значителни градски райони и
различни климатични условия, за да се гарантира високо въздействие и
потенциал за възпроизвеждане.
·
Индустриалните партньори и общинските власти трябва да се ангажират да
възпроизведат успешна демонстрация в собствените си и други градове, най-вече
"градове последователи"; плановете за репликация са задължителни и са част от
оценката.
·
Консорциумите трябва да имат ясно дефинирана структура с роли и
отговорности правилно формулирани за всички заинтересовани лица.
Освен икономическа устойчивост, предложенията също трябва да се ангажират с
научни и технически изисквания в подкрепа на надеждността:
·
Отворени и последователна данни и оперативна съвместимост на решения,
за да се избегнат заключени клиенти.
·
Принос към общи системи за събиране на данни (например като тези,
разработени от Европейската комисия под SCC2 на тази работна програма),
измерване и методология на оповестяване, с цел улесняване на обща
методология за изчисляване на отпечатъци и други показатели (особено за
спестяване на енергия; намаляване на CO2, финансови спестявания , брой на
създадените работни места, въздействието върху околната среда и др.)
·
Мониторинга на дейността трябва да продължи за срок от най-малко 2
години. Ангажимент с по-дълъг срок (например 5 години) ще даде добавена
стойност на предложението. Консорциумите трябва да разработят интегриран
протокол за наблюдение на енергетиката, инфраструктурата, мобилността и
управленските практики във водещите проекти, което дава възможност за
документиране на подобрена производителност в краткосрочни и дългосрочни
периоди. Протоколът за мониторинг трябва да бъде стабилен и жизнеспособен и
след края на проекта, поддържащ и повишаващ капацитета на общините във
времето
Участниците могат да бъдат помолени да се въведат данни за
производителността в съществуващите бази данни (CONCERTO техническа база за
наблюдение на данни).
Безвъзмездната помощ ще се състои от комбинация от възстановими допустими
разходи и финансиране с единна ставка, определена въз основа на разходите за
единица продукт 90 90само за демонстрационни дейности, свързани с изграждане .
Изграждащите компоненти на предложенията ще бъдат подкрепени чрез
разходите за единица продукт/m².
Комисията счита, че предложенията, които искат финансиране от ЕС между 18 -25
милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин.
Въпреки това, това не изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
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Единичните цени за дейности по Енергийните социални предизвикателство са били установени в
съответствие с методологията, създадена с Решение на Комисията №C (2013) 8196
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Очакван ефект:
От предложенията се очаква да имат въздействията, описани по-долу:
·
разгръщане на широкомащабни, иновативни възпроизводими
интегрирани решения в областта на енергетиката, транспорта и ИКТ;

и

·
предизвикване на мащабни икономически инвестиции с изплащането на
разходите за изпълнение в приемливи времеви периоди (да се улесни финансова
стабилност на проектите);
·
увеличаване на енергийната ефективност на области и градове и
насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и
енергийната им системна интеграция и да се позволи активното участие на
потребителите;
·
повишаване на ефективността на мобилността с ниски емисии на
замърсители и CO2;
·

намаляване на разходите за енергия;

·
декарбонизация на енергийната система, като тя става по-сигурна и
стабилна;
·
създаване на по-силни връзки между градове в държавите-членки с
различни географски и икономически позиции чрез активно сътрудничество.
Предвижда се, че предложенията също ще донесат ползи за обществото:
·
намаляване на сметките за енергия за всички участници и най-вече за
гражданите и публичните органи;
·
Увеличаване на качеството на живот чрез създаване на работни места
(които не могат да бъдат делокализирани) в градовете;
·

Увеличаване на качеството на въздуха.

Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.

Повишаване на разгръщането на решения за Интелигентни градове
и общности, чрез стимулиране на пазарното търсене
Специфично предизвикателство: Да се задвижат структурни промени и да се
катализира развитието на нови пазари за решения за интелигентни градове, ще
бъдат предприети редица действия за подкрепа, за да се осигури въздействието
през "силози" от области на политиката, както и групи от заинтересовани страни.
SCC 2 – 201491: Разработване на рамка за общо, прозрачно събиране на данни
и измерване на резултатите, за да се осигури сравнимост и репликация
между решения и най-добри практики за идентификация
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Обхват: Да се разработи рамка за общи данни и измерване на
производителността на системата за събиране на измервания, която трябва да
бъде отворена, прозрачна и да позволява сравнимост на решения. Трябва да се
разгледат КПИ в енергетиката, ИКТ и транспорта, както и съвместни индикатори
за измерване възможни ефекти на рикоширане и системни стойности. Работата
трябва да се основава на резултати от CONCERTO, CIVITAS, Зелената дигитална
харта, както и пилотните проекти по ICT-PSP и може да обхване и други
инициативи като Зелен бутон на Департамента по енергетика в САЩ и 'The Social
Energy Collective' в Холандия. В допълнение към методологии и инструменти,
предложенията следва да създават рамка за сътрудничество на градовете за да
обменят най-добри практики и сравняват постижения.
Измерванията за изпълнението трябва да разглеждат въздействието върху
намаляването на емисиите на парникови газове, подобряването на енергийната
ефективност и по-голямата интеграция на ВЕИ в енергийния микс на един град.
Освен количествено определяне на икономическо, а вероятно дори и социално,
изпълнение, наличното решение трябва да бъде включено, за да се направи
оценка на потенциалната стойност за пари и ангажираност на потребителите.
Накратко, ключови показатели за изпълнение следва да бъдат разработени наймалко по протежение на екологичните и икономическите измерения на
устойчивостта.
Работата трябва да разгледа съществуващите европейски инициативи, като
референтна рамка за устойчиви градове и международното измерение, поспециално на CityProtocol и инициативите на ITU (Международен съюз по
далекосъобщения).
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 0,5 - 1 милиона евро ще позволят това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не
изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
·
Участието на обществото в процесите на управление на данни на
градовете според стойността на информацията и подобряване на нивото на
доверие на гражданите.
·
Стимулиране на пазара за данни с активирани услуги / решения (в
подкрепа на предприемачеството).
·

Подобрени териториално знания за интелигентно градско планиране.

·
Препоръки към лицата, изготвящи политиките за събиране на нови
източници на данни и евентуално формиране на основата за политически
препоръки за "индекс за умен град".
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
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SCC 3 – 2015 92 : Разработване на система от стандарти за решения за
интелигентни градове и общности
Обхват: Днес са разработени стандарти за специфични компоненти или области,
като например интелигентни измервателни уреди, интелигентни мрежи, ИКТ и
т.н. С развитието на интегрирани решения за Интелигентни градове и общности е
необходим системен подход. Освен това чрез стандартизация, решенията
установени от интелигентни градове и общности могат да предвиждат намаляване
на разходите. Очаква се, че тази дейност ще се извършва от промишлените
градове и общности, които допринасят за Европейското партньорство за иновации
Интелигентни градове и общности в сътрудничество с европейските организации
за стандартизация (CEN, CENELEC, ETSI), както и други развиващи стандарти
организации (SDOs), отговорни за техническите спецификации в областта на
Интелигентни градове. Социалното приемане на разработени решения може да
бъде взето под внимание.
Процесът на разработване на стандарти за интелигентни градове и общности
следва да гарантира,
·
оперативна съвместимост на решения, т.е. адаптивност на решенията за
новите изисквания на потребителите и технологични промени, както и избягване
на бариери за навлизане или блокиране на продавачи чрез насърчаване на общи
структури от мета-данни и оперативно съвместими (отворени) интерфейси вместо
патентовани такива;
·
открити и последователни данни, т.е. предоставяне на съответните данни,
като широко достъпни, доколкото е възможно - включително към трети страни за
целите на развитието на приложения - като в същото време с помощта на общи
стандарти, прозрачно измерване и събиране на данни се гарантира, смисленост и
съпоставимост на измерванията на изпълнение / резултати.
Тази дейност ще се пресича и ще си сътрудничи с дейностите по темата SCC 12014 / 2015 година.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 0,5 - 1 милиона евро ще позволят това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не
изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
Проектът трябва да доведе до
·
ускоряване на въвеждането на решения за Интелигентни градове и
общности, чрез осигуряване на увеличен мащаб на процеса и намаляване на
разходите,
·

позволява отварянето на пазара за множество участници,

·
осигурява предната позиция за европейски решения за интелигентни
градове в световен мащаб.
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Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.

SCC 4 – 201493: Създаване на мрежи от възложители на обществени поръчки в
местните администрации за решения за интелигентни градове
Обхват: Тези мрежи трябва да са насочени към изграждане на мрежи от органи
за обществени поръчки, с цел да се установят "групи купувачи" за иновативни
интелигентни градски решения, които подобряват потенциалното въздействие на
инвестицията в градове и техните граждани, както и подобряване на рамковите
условия за иновации. Тези мрежи ще помогнат на възложителите на обществени
поръчки да увеличат способността им да се извършва по-добре координиран и
съчленен диалог с доставчици за бъдещи нужди чрез обмен на опит в добри
практики и стратегии за възлагане на обществени поръчки и чрез предприемане
на съвместни или координирани действия. Мрежите трябва да имат основен
набор от резултати (може също да бъдат предложени допълнителни действия):
·
идентифициране на поръчки за общи нужди на европейски градове, за
които стоките и услугите в точката на пресичане на ИКТ, енергетиката и
транспорта в градските райони се закупуват като инвестиция;
·
подготовка на редица формати / сценарии за евентуални бъдещи
съвместни обществени поръчки; оценка на състоянието на потенциално
наличните решения чрез разработване на различни подходи за "пазарни
консултации" с участието на веригата за доставки (като се обръща специално
внимание на малките и средните предприятия и на местно базирания бизнес);
·
извършване на юридическа работа за да се гарантира, че осигуряването на
новаторски решения е в съответствие с европейското и националното
законодателство;
·
подобряване знанията и способностите на възложителите чрез съвместни
обучения, работни срещи и други мрежови дейности;
Предвижда се, че ще има доста малки консорциуми (около 10 организации), които
ще формират ядрото на консорциума на възложителите на обществени поръчки и
те ще се ангажират да организират дейности по разпространение за по-голяма
група от възложителите на обществени поръчки, с цел да се разпространят
резултатите във всички държави на ЕС.
Членовете на консорциума трябва да са възложителите на обществени поръчки,
т.е. възлагащите органи по смисъла на директивите за възлагане на обществени
поръчки на всички нива (местно, регионално, национално и наднационално),
които планират да създадат планове за подобряване на качеството и
ефективността на предлаганите публични услуги чрез възлагане на обществени
поръчки за иновативни решения за използване в градове и общности. Това
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включва и възлагащите органи по смисъла на директивата за обществените
поръчки за публичните органи (2004/18/ЕО) и за комуналните услуги
(2004/17/ЕО), например операторите на обществен транспорт, съответните
министерства, комунални услуги, общини и градове, полицията или пожарна
служба, администрация на електронно правителство и т.н.
Списъкът с резултати трябва да включва, между другото, анализ на примери за
обществени поръчки вече изпълнявани в държавите-членки на ЕС; оценка на найподходящите случаи за трансгранични действия; комплект от общи проекти на
поръчки готови за адаптиране към особеностите на градовете на ЕС;
икономически анализ на ползите от едновременни поръчки от различни градове.
Работата ще включва изготвяне на доклади, както и дейности по
разпространение, за да се предоставят тези доклади на разположение на всички
заинтересовани страни.
Тази дейност ще се пресича и ще си сътрудничи с дейностите по темата SCC 12014 / 2015 година.
Комисията счита, че предложенията, които искат финансиране от ЕС между 0,1 0,15 милиона евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин.
Въпреки това, това не изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Проектът трябва основно
· да стимулиране на търсенето на пазара за решения за интелигентни градове
чрез повишаване на осведомеността на потребителите за технологиите и
процесите, използвани при прилагането на решения за интелигентни градове.
· действа като лост, чрез възлагане на обществени поръчки и инструменти за
планиране на инвестициите за местните администрации и бизнеса,
· да създава по-добра обществена подкрепа и ангажираност.
· гарантира рамковите условия за участващите организации за организиране на
съвместни трансгранични обществени поръчки
· насърчава органите за обществени поръчки, работещи в градовете и общностите
чрез мрежови дейности, за да стават все повече "начални клиенти" за иновативни
интелигентни решения, които все още не са на разположение на мащабна
търговска основа, и които могат да доведат до по-висок риск от този при
закупуване на продукти, които са вече търговски широко достъпни.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
SCC 5 – 2015: Интелигентни решения за създаване на по-добри градове и
общности - помощ за участие в конкурс с награда
Стимулиращите награди стимулират нови и иновативни решения в отговор
на съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред
обществото, които иначе рядко се преследват чрез нормалните субсидии и
бизнес процеси в предприятията. Награди в ключовата област Интелигентни
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решения за създаване на по-добри градове и общности ще бъдат присъдени
въз основа на конкурс, след като предварително определената, дръзка, но все
пак осъществима цел е била достигната. Специфичните правила на конкурса
ще бъдат публикувани през 2015 г.

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

11 Декември 2013 г.
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SCC 1

07/05/2014

SCC 2, SCC 4

07/05/2014

SCC 3, SCC 5

[03/03/2015]
[03/03/2015]

Примерен бюджет:
·

92,32 милиона евро от бюджета за 2014 г. 96

·

108,18 милиона евро от бюджета за 2015 г. 97
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Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца

95

Сроковете, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г
96
Сумите в бюджета за 2014 са предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за
бюджет за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или, ако бюджетът
не е приет както е предвидено в системата за временните суми от една дванадесета.
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Сумите на бюджета за 2015 г., 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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Тема SCC1
Тема SCC2
Тема SCC3
Тема SCC4
Тема SCC5
[награда]

2014
млн.евро
90,32 млн.евро
1 млн.евро
1 млн.евро

2015
млн.евро
10.18 млн.евро
1 млн.евро
1 млн.евро

Всички
Всички
Всички
Всички
Всички

един
един
един
един
един

етап
етап
етап
етап
етап

Условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от Общите
приложения към работната програма.
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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 ред за приоритета на
предложения със същата оценка е посочена в част З от Общите Приложения.
Пълна процедура за оценка е описана в съответното ръководство, свързано с тази
покана.

- Примерен график за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ:

SCC1-SCC5

Информация
Информация
Ориентировъчн
относно
относно
а дата
резултата
от резултата
от за подписване
оценката
оценката
на
(единичен или (втори етап) споразумения
първи етап)
за
безвъзмездни
Максимум 5
Максимум
средства 3
месеца, считано
месеца
от
от
крайната
датата на
дата
за
информиране
подаване
на кандидатите

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Типовото
споразумение за безвъзмездна помощ, участници в Дейности за научни
изследвания и иновации или Дейности за иновации са длъжни да сключат
споразумение за консорциум, преди споразумението за безвъзмездна помощ.
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ПОКАНА - МСП И УСКОРЕН ХОД КЪМ ИНОВАЦИИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ
H2020-SIE-2014/2015
SIE 1 – 2014/2015: Стимулиране на иновационния потенциал на малките и
средни предприятия за нисковъглеродна и ефективна енергийна система
Специфично предизвикателство: МСП играят ключова роля в развитието на
ресурсно-ефективни и рентабилни и достъпни технологични решения за
намаляване на въглеродните емисии и по-ефективна системата на енергетиката по
устойчив начин. От тях се очаква силно да допринесат за едно или комбинация от
повече от едно от предизвикателствата, очертани в правната основа на Хоризонт
2020 обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна енергия"98, поспециално по отношение на
·
Намаляването на потреблението на енергия и въглеродния отпечатък чрез
интелигентна и устойчива употреба (включително енергийно ефективни продукти и
услуги, както и "Интелигентни градове и общности"),
·
Евтина доставка на нисковъглеродна електроенергия (включително енергия
от възобновяеми източници, както и CCS и повторна употреба),
·

Алтернативни горива и мобилни източници на енергия,

·

Единствена, интелигентна европейска електропреносна мрежа,

·

Нови знания и технологии, както и

·

вземане на решения и обществена ангажираност.

Обхват: Инструментът за МСП се състои от три отделни фази и услуги по коучинг и
менторство за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1, с
оглед прилагане на фаза 2 на по-късна дата, или директно към фаза 2.
Във фаза 1 ще се проведе предпроектно проучване за проверка на
технологичната/практическа, както и икономическата жизнеспособност на
иновационна идея/концепция със значителна новост за индустриалния сектор, в
който тя е представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или
нови пазарни приложения на съществуващите технологии). Дейностите могат,
например, да съдържат оценка на риска, проучване на пазара, участие на
потребителя, управение на интелектуална собственост, разработване на
иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и
други подобни, за да се установи солиден проект в големи потенциални иновации
нагодени към стратегията за предприятията и с европейско измерение.
Затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез
иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и адресирани
по време на фаза 2, за се да увеличи възвръщаемостта на инвестициите в
иновационни дейности. Предложението трябва да съдържа първоначален бизнес
план въз основа на предложената идея/концепция.
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Предложението трябва да даде спецификациите на разработен бизнес план, който
трябва да бъде резултатът от проекта и критериите за успех.
Финансиране 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 подкрепени иновационни проекти, които разглеждат решение
за специфичните предизвикателства очертани в правната основа на Хоризонт 2020
обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна енергия" и които
демонстрират висок потенциал по отношение на фирмената конкурентоспособност
и растеж, подкрепен от стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се
фокусират върху иновационни дейности като демонстрация, тестване, създаване на
прототипи, пилотни проекти, мащабиране нагоре, миниатюризация, проектиране,
пускане на пазара и подобни с цел внасяне на нови идеи (продукт, процес, услуга и
т.н.) до индустриална готовност и зрялост за представяне на пазара, но могат да
включват и малък обем изследвания. За технологични иновации се предвиждат
Ниво на технологична готовност 6 или по-висока (или подобно за нетехнологични
иновации); моля, вижте част Ж от Общите приложения.
Предложенията се основават на бизнес план разработен чрез фаза 1 или по друг
начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата и собствеността на
интелектуалната собственост; Кандидатите ще трябва да представят убедителни
мерки за гарантиране на възможността за търговска експлоатация ("свобода да
работят").
Предложенията трябва да съдържат спецификация за резултатите от проекта,
включително първи план за комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в диапазона
от 0,5 до 2,5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми. Проектите трябва да траят
между 12 и 24 месеца.
В допълнение, във фаза 3, малките и средни предприятия могат да се възползват
от косвени мерки за подкрепа и услуги, както и достъп до финансови механизми,
подкрепени по Достъп до рисково финансиране на тази работна програма.
На успешните бенефициенти ще бъде предложена подкрепа за коучинг и
менторство по време на фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще бъде достъпна
посредством Европейската мрежа за предприятия и ще се предоставя от специален
обучител чрез консултации и насочване към бенефициентите. Обучителите ще
бъдат наети от централна база данни, управлявана от Комисията и всички ще
отговарят на строги критерии по отношение на бизнес опит и компетенции. По
време на трите фази на инструмента, Мрежата ще допълни коучинг подкрепата
чрез предоставяне на достъп до своите иновации и предлагане на
интернационализиращи услуги. Това може да включва, например, в зависимост от
нуждите на малките и средни предприятия, подкрепа за идентифициране на
потенциала за растеж, развитие на план за растеж и увеличаване чрез
интернационализация; укрепване на лидерските и управленски умения на лица във
висшия мениджърски екип и развиване на капацитет за обучение на място;
разработване на маркетингова стратегия или повишаване на външно финансиране.
Очакван ефект:
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·
Повишаване на рентабилността и ефективността на растежа на МСП чрез
комбиниране и трансфер на нови и съществуващи знания в иновативни,
разрушителни и конкурентни решения с използване на европейските и глобалните
бизнес възможности.
·
Извеждане на пазара и разпространение на иновации за справяне с
конкретните предизвикателства, очертани в правната основа на Хоризонт 2020
обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна енергия" по устойчив
начин.
·
Увеличаване на частните инвестиции в областта на иновациите, значително
използване на частни съинвеститори и/или последващи инвестиции.
·
Очакваното въздействие трябва да бъдат ясно описано в качествено и
количествено отношение (например оборот, заетост, завземане на пазар,
управление на интелектуална собственост, продажби, възвръщаемост на
инвестициите и печалба).
Вид дейност: Инструмент за МСП (70%)
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в Общите
Приложения.
SIE 2 – 2015: Ускорено придвижване към иновации - Пилотно
Трябва да се отбележи, на този етап последващата информация е предоставена
само за улесняване на запознаването с тази тема. Комисията ще предостави
своевременно пълни подробности, заедно с обявяването на съответните покани, за
темата Ускорено придвижване към иновации.
Общите аспекти на тази тема са, както следва:
В рамките пилотната програма Ускорено придвижване към иновации (УПИ), ще
бъдат поканени предложения за иновационни действия, свързани с всяка
технологична област, въз основа на постоянно отворена покана (с първа крайна
дата през 2015 г.) и задвижвана-отдолу-нагоре логика.
Всяко юридическо лице може да участва и предложения могат да се подават по
всяко време. Комисията ще задейства три крайни дати годишно, за да направи
оценка на предложенията. Времето между крайна дата и подписване на
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ или уведомлението за
решението за отпускане на безвъзмездна помощ не може да надхвърля шест
месеца. Няма се допуска участие на повече от 5 юридически лица в една Дейност.
Размерът на безвъзмездната помощ не може да надвишава 3 милиона евро.
Предложенията се класират в зависимост от въздействието, качеството и
ефективността на изпълнение и постиженията, като на критерия за въздействие се
дава по-висока тежест. Фактори като чувствителност във времето и
международната конкурентна ситуация трябва да се вземат предвид в достатъчна
степен при оценката на въздействието на предложението, за да се даде
възможност за гъвкавост в съответствие с различните особености в различните
сфери на приложните изследвания.
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УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА

Дата на публикуване:
Отваряне99:

01/03/2014 за фаза 1 и фаза 2

Краен срок(ове)
Тема

11 Декември 2013 г.

100 101

Крайни срокове
2014

2015

SIE 1

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 1

Фаза 2

[МСП]

18/06/2014

09/10/2014

[18/03/2015

[18/03/2015

Открита покана 24/09/2014
крайни дати
17/12/2014

17/12/2014

17/06/2015

17/06/2015

17/09/2015

17/09/2015

16/12/2015]

16/12/2015]

SIE 2

Примерен бюджет:
99
100

Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца
Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца
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Сроковете, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г
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

·

33,95 милиона евро от бюджета за 2014 г. 102

·

37,26 милиона евро от бюджета за 2015 г.103
2014

2015

Млн. евро

Млн. евро

SIE 1

33.95

37.26

[МСП]

от които

от които

Бюджетът, наличен за
фаза 1 и фаза 2 ще
бъдат
32,79 за фаза 2
разделени
по
равно
0.68 за подкрепа 0.74 за подкрепа между
всяка
крайна
на
на
дата.
наставничество и наставничество и
обучение и фаза 3 обучение
и фаза 3 Оценка на един етап
p.m.

Открита покана 3,40 за фаза 1
крайни дати
29,89 за фаза 2

SIE 2

Един етап за фаза
1 и фаза 2.

3,73 за фаза 1

Условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите Приложения към работната програма, със следните изключения:
SIE 1
[Инструмент
МСП]

Предложенията за фаза 1 не са длъжни да представят
за проект на план за експлоатация и разпространение.
Предложение за
комерсиализация

Критерии за оценка, точкуване и праг:
описани в част З от Общите Приложения
изключения:
SIE
1
[МСП Предложенията ще
инструмент]
пристигнат. Те ще
крайни дати.

фаза

2

трябва

включва

план

за

Критериите, точкуването и прагът са
към работната програма, със следните
бъдат оценявани поотделно, когато
бъдат класирани след съответните

Критерият Въздействие ще бъде оценен на първо място,
след това отлични постижения и изпълнение. Ако
предложението не постигане прага за критерий, оценката
на предложението ще бъде прекратено.
За фаза 1, прагът за отделните критерии ще бъде 4. Общия
праг, включващ сбора на трите отделни резултати, ще бъде
13
За фаза 2, прагът за критерия Въздействие ще бъде 4.
Общия праг, включващ сбора на трите отделни резултати,
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Сумите в бюджета за 2014 са предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за
бюджет за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или, ако бюджетът
не е приет както е предвидено в системата за временните суми от една дванадесета
103
Сумите на бюджета за 2015 г., 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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ще бъде 12
Окончателната консенсусна оценка на предложение ще
бъде средно аритметичното на индивидуалните резултати
от отделните оценители; и консенсусния доклад ще
включва съпоставяне на отделните доклади, или
извлечения от тях. Когато е целесъобразно, ще бъде
организирани преглед от комисия от разстояние.
При електронно подаване на предложение, Кандидатите
могат да предоставят до три имена на лица, които не
трябва да действат като оценител в оценката на тяхното
предложение по потенциални конкурентни причини 104
Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на ред за приоритета на
предложения със същата оценка е посочена в част З от Общите Приложения.
Пълна процедура за оценка е описана в съответното ръководство, свързано с тази
покана.
- Примерен график за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ:

SIE 1
[Тема МСП]

Информация
Информация
Ориентировъчна
относно
относно
дата за подписване
резултата
от резултата
от на споразумения за
оценката (единичен оценката
(втори безвъзмездни
средства
или
първи
етап)
етап
Два месеца след
Един месец от
съответната крайна
датата
на
дата, посочена поуведомяване
на
горе за фаза 1 и
кандидатите
във
четири месеца след
фаза
1
и
два
съответната крайна
месеца, считано от
дата, посочена податата
на
горе за фаза 2.
уведомяване
на
кандидатите
във
фаза 2.

Споразумения за консорциум:
SIE 1 [МСП инструмент]: В случай на две или повече МСП, подаващи предложение, в
съответствие с правилата за участие и Модела на споразумението за безвъзмездна
помощ, участниците са длъжни да сключат споразумение за консорциум, преди
споразумението за безвъзмездна помощ.
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Ако някое от идентифицираните лица е независим експерт, участващи в оценката на предложенията по
въпросната покана, то може да бъде изключено от оценката на съответното предложение, при положение че е
възможно предложението да бъде оценено
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ105, 106
B.1. Енергийна ефективност
B.1.1: Сгради и потребители
Подкрепа за разработването на политики и прилагането на съответните
директиви и регламенти за енергийната ефективност, а именно Директивата за
енергийните характеристики на сградите (EPBD) и Директивата за енергийната
ефективност (ЕФД).
Енергийните характеристики на сградите (EPBD) е основният законодателен
инструмент на равнище ЕС за постигане на енергийна ефективност в сградите.
Съгласно тази директива, държавите-членки трябва да прилагат минимални
изисквания по отношение на енергийните характеристики на нови и съществуващи
сгради, да осигуряват сертифицирането на тяхната енергийна ефективност и да
изискват редовни проверки на котли и климатични системи в сгради или да
приемат еквивалентни алтернативни мерки.
Потребители: Правилното прилагане на Директивата за енергийна ефективност
изисква от Комисията да събира, анализира и оцени значителна част от пазарните
данни и сложни технически, екологични, икономически, правни и социални
аспекти.
За да се подпомогне изпълнението на преработената EPBD Комисията е
установила, индикативен списък на услугите, които тя възнамерява да закупи през
годините 2014 и 2015, главно проучвания, техническа и правна помощ 107:

Заглавие

1. Проучване и съответна техническа помощ за EPBD
(специфичен договор съгласно рамковия договор)

Индикатив Индикативна
ен
времева
бюджет
рамка за
(млн.
стартиране
евро)
на
процедура за
възлагане на
обществени
поръчки
0.45
2ро
тримесечие
2015 г.
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Сумите в бюджета за 2014 са предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за
бюджет за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или, ако бюджетът
не е приет както е предвидено в системата за временните суми от една дванадесета
106
Сумите на бюджета за 2015 г., са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за
финансиране за покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година
107
Всички дейности, посочени по-долу, с изключение на 7 ще се управляват от службите на
Комисията тъй като те са пряко насочени към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица. Следователно, те са изключени от делегацията на Изпълнителната агенция за
конкурентоспособност и иновации (EACI).
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

2. Техническа
поддръжка
на
работата
по
стандартизация в рамките на мандат 480: Мониторинг
на преработването на енергийните характеристики на
Директивата (преработка на EPBD) и техническа
подкрепа за Комитета за връзка по въпросите на
преработване
на
енергийната
ефективност
на
Директива (EPBD-преработена версия) (2 конкретни
договора съгласно рамков договор)

0.45

2ро и 4то
тримесечие
на 2014 г.

3. Ръководство
за
спазване
и
отчитане
на
мониторинга на
независими системи за контрол (1 договор пряка
4. Развитие на фондовата обсерватория за сгради на
услуга)
ЕС (1 пряк договор за услуги)

0.25

5. Потребителско приемане на дадените препоръки за
подобряване на сградния фонд (1 договор пряка услуга)

0.4

6. Създаване и функциониране на схема за
доброволно сертифициране на ЕС за нежилищни сгради
(1 договор пряка услуга)

0.45

2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
2014
3то
тримесечие
2015

7. Подкрепа за надграждащи умения ЕС обмен и
анализ на
строителни умения (1 договор пряка услуга)
8. Подробна техническа оценка на национално /
регионално енергийно изпълнение на сградните
изчислителни методологии и инструменти, като се
вземат предвид набора от стандарти ревизирани /,
разработени от CEN в рамките на мандат 480 (1 договор
пряка услуга)

0.45

1

0.45

2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
2015

Вид дейност: Обществени поръчки
Общ примерен бюджет:
·

2.55 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

1.35 милиона евро от бюджета за 2015 г.

9. Съгласувана дейност EPBD IV: подкрепа за държавите-членки и участващите
страни за прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите
(EPBD).
Съгласувани действия по отношение на прилагането на законодателството и
политиката на ЕС: Обхваща теми, в които координацията и / или хармонизирането
на подходи биха били от полза, но не се изискват от законодателството на ЕС.
Следователно съгласуваното действие има за цел да осигури добавена стойност в
сравнение с мерките, предприети от всяка държава-членка, действаща
самостоятелно и за постигане на оптимална комбинация от различни инструменти
на разположение на ЕС и държавите-членки.
Съгласуваното действие отговаря на условията, предвидени в член 190(1)(е) от
Правилата за прилагане на Финансовия регламент и ще се прилагат съответните
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процедури. Съгласуваните действия ще бъдат предприети от организации,
определени от държавите-членки и страните, участващи в CД. Държавите-членки
на Комисията (ДЧ) и страните-участнички (CУ) засягат ограничен брой конкретни
дейности във връзка с прилагането на законодателството и политиката на ЕС. Тя
има за цел да подпомогне обмяната на информация между ДЧ и участващите
страни, с ролята на координиращ този вид действия със заинтересованите страни.
Всяко съгласувано действие ще бъде разпределено на консорциум от организации,
определени и възложени от страните-участнички, под координацията на един от
членовете на консорциума.
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Юридически лица108: Органите, официално назначени от тяхното правителство
за прилагането на EPBD
Съкратено
Код
на
име
на държават
участника
а

Име на участника
Agência para a Energia
1

2

3

4
5
6

7

Rua Dr. António Loureiro Borges 5 – 6° andar,
Arquiparque - Miraflores, 1495-131 Algés, Portugal,
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstrasse 4, 1010 Wien, Austria,
Centre Scientifique et Technique de la Construction
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf
Rue du Lombard 40-42, 1000 Bruxelles, Belgium,
Energy Efficiency Agency
Ekzarh Josif Street, 37, 3rd floor, 1000 Sofia,
Bulgaria,
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Andrea Araouzou Street 13-15, 1421 Nicosia, Cyprus,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha, Czech Republic,
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva

ADENE

PT

OIB

AT

BBRI

BE

EEA

BG

MCIT

CY

MPO

CZ

MEPPPC

HR

DEA

DK

KENA

EE

MOTIVA

FI

DHUP

FR

Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, Croatia,
8
9
10

Energistyrelsen (DEA)
Amaliegade 44, 1256 Copenhagen, Denmark,
Krediidi
KredEx

ja

Ekspordi

Garanteerimise

Sihtasutus

Hobujaama 4, 10151 Tallin, Estonia,
Motiva Oy
Urho Kekkosen katu 4-6 A, 00101 Helsinki, Finland,

Ministère
de
l'Ecologie,
de
l'Energie,
du
Développement
11 durable et de la Mer – Direction Générale de
l'Urbanisme, de l'Habitat et des Paysages
La Grande Arche, Paroi Sud - DGUHC - QC1, 92055
Paris-La Défense, France,
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Списък на юридически лица, номинирани от правителството си да участват в текущата
EPBD Съгласувана Дейност III (2011-2015 г.). Този списък може да бъде изменяно, ако
правителството реши да назначи друг орган за изпълнение
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Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
12 im
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Deichmanns Aue 31-37, 53179 Bonn, Germany
Име на участника
Centre for Renewable Energy Sources and Saving
13 19th Km Marathonos Avenue, 19009 Pikermi, Attiki,
Greece,
14
15

Debreceni Egyetem
Egyetem tér 1, 4032 Debrecen, Hungary,
Sustainable Energy Authority of Ireland
Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland,

BBSR

DE

Съкратено
име на
участника

Код на
държават
а

CRES

GR

UD

HU

SEIA

IE

RENAEL

IT

ME

LV

SPSC

LT

BRO

MT

ANL

NL

NVE

NO

ITB

PL

TSUS

SK

Rete Italiana delle Agenzie Energetiche Locali
16 Via Parigi 11, 00185 Roma, Italy109

17
18

19

Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija
Brīvības Street 55, 1519 Riga, Latvia
Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Linkmenu Street 28, 08217 Vilnius, Lithuania
Building Regulation Office, Ministry for Resources &
Rural Affairs
Francesco Buonamici Street, Project House, 1st
floor, FRN 1700 Floriana, Malta
Agentschap NL

20 Juliana van Stolberglaan 3, 2595 CA Den Haag, The
Netherlands
21
22
23

Norges vassdrags- og energidirektorat
Drammensveien 211, 0301 Oslo, Norway
Instytut Techniki Budowlanej
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Poland
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
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Договорните дейности ще се извършват от RENAEL и нейните членове следващи членове, в
съответствие с член I.11.2 на Споразумението за безвъзмездна помощ: A.P.E.V.V.- Agenzia
Provinciale per l'Energia del Vercellese e della Valsesia; AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo
Sostenibile; ARE LIGURIA (the Liguria Regional Energy Agency).
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Име на участника

25

Съкратено
име на
участника

Код на
държа
вата

IDAE

ES

BCEI ZRMK
Boverket

SI
SE

AECOM

UK

MinEco

LU

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Calle
de la inštitut
Madera 8,
28004 Madrid, Spain
Gradbeni
ZRMK
24 Boverket
26 Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
Drottninggatan 18, Box 534, 371 23 Karlskrona, Sweden
AECOM Ltd
27 Victoria Street 63-77, Victoria House, AL1 3ER St
Albans, United Kingdom
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur
28 Boulevard Royal 19-21, 2449 Luxembourg,
Luxembourg
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
29 Apolodor Street 17, Latura Nord, sector 5, 010873
Bucharest, Romania

MRDT

RO

Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Примерен бюджет: 3 милиона евро (от бюджета за 2015 г.)
Индикативен график: 2

ро

тримесечие на 2015 г.

За да се подпомогне прилагането на съответните разпоредби на
Директивата за енергийната ефективност Директива 2012/27/EU,
Комисията възнамерява да закупи някои услуги, предимно проучвания,
техническа и правна помощ, събиране на данни, комуникационни дейности,
както е посочено в следния примерен списък 110110:
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Всички дейности, споменати по-долу, с изключение на номер 14, 16 и 18, за да се съхраняват
в Комисията. Тези дейности, пряко насочени към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица се изключват от делегацията на EACI и ще се изпълняват от службите на
Комисията.
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10. Проучване относно прилагането на различните
членове на ЕФД, - като член 7 и член 14, с оглед
постигане на съответствие с анализа и задълженията за
докладване по силата на ЕФД. (конкретни договори)

0.3

2ро
тримесечие
2014

0.5

2ро
тримесечие
2ро
2015
тримесечие
2014

11. Оценка на правното транспониране и прилагане на
ЕФД във всички държави-членки. (специфичен договор
съгласно рамковия договор)

0.4

12. Проучване, картографиращо технологичните нужди
(от изследвания до
внедряване на пазара) и
приоритети в подкрепа на изпълнението на политиката
на ЕС за енергийна ефективност до 2020 г. (и към 2030
г.) (специфичен договор съгласно рамковия договор)

0.4

2ро
тримесечие
2014

13. Проучвания и анализ на практическото прилагане на
ДЕЕ във всички държави-членки, включително и на
член 6, за мрежи за енергийна ефективност, на
членове 9-11 и на член 15 (2) и върху развитието на
националния пазар на енергийни услуги и неговото
въздействие върху разпоредбите на ДЕЕ. (4 конкретни
договори за услуги)
14. Преглед на въздействието на проекти, управлявани
от EACI (като проекти MLEI) (2 конкретни договора по
силата на рамков договор)

0.4

2ро и 3то
тримесечие
на 2014 г.

15.
Комуникационни
дейности,
свързани
с
енергийна ефективност
(4 специфични договора
съгласно рамковия договор)
16.
ЕС седмица на устойчивата енергия (1 договор
пряка услуга)
17.
Подкрепа на инициативата за устойчива енергия
в
защита на обмени, анализи и обучение на държавитечленки относно прилагането на политиките и
законодателството
в
областта
на
енергийната
ефективност, възобновяемите енергийни източници и
енергийната инфраструктура на ЕС. Проучване на
възможните
през комуникационни
2014 г. и развитието
на
18.
EACI опции
външни
дейности
инициативата
2015 г. (2 преки
договори
за услуги)
(публикации, през
аудиовизуални,
събития)
(включително
около 8 специални договора по силата на рамкови
договори)
Вид действие:

0.6
0.1
0.2
1
2.5
0.1

2ро и 3то
тримесечие
на 2015 г.
то
3
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
1 и 3то
2015
тримесечие
на 2015 г.
2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
2014

0.6

1 тримесечие
2015

0.5

2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие

0.5

Обществени поръчки

Общ примерен бюджет:
·

4.7 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

3.4 милиона евро от бюджета за 2015 г.
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2015

19.
Административно споразумение със Съвместния изследователски
център, за изпълнение на съответните разпоредби на директиви или
регламенти свързани с енергийна ефективност, като например Директива
2012/27/EU 111

Според заключенията на Съвета от 26.04.1994 (J.O. C 126 от 7.05.1994) за
ролята на Съвместния изследователски център на ГД, дейностите на СИЦ
включват институционални дейности за подпомагане като дейности за научна и
техническа помощ, необходими за формулирането и прилагането на
политиките на Общността и на задачите, отредени на Комисията по силата на
Договорите, които налагат неутралитета на СИЦ.
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Идентифициран бенефициент:
Европейска комисия
Съвместен изследователски център
1049 Брюксел - Белгия
Общ примерен бюджет: 2.1 милиона евро от бюджета за 2014 г.

B.1.2: Отопление и охлаждане
На 25 октомври 2012 г., ЕС прие Директива 2012/27/EU относно енергийната
ефективност (ДЕЕ). Настоящата директива установява обща рамка от мерки за
насърчаване на енергийната ефективност в рамките на Съюза, за да се
гарантира постигането д.о 2020 г на водещата цел на Съюза от 20% в областта
на енергийната ефективност и да проправи пътя за по-нататъшни подобрения
на енергийната ефективност след тази дата. Тя установява правила,
предназначени да премахнат бариерите на енергийния пазар и да се
преодолеят пазарните неуспехи, които пречат на ефективността в предлагането
и използването на енергия, и предвижда създаването на национални
индикативни цели за енергийна ефективност за 2020 г.
Правилното прилагане на Директивата за енергийна ефективност изисква от
Комисията да събира, анализира и оцени значителна част от пазарните данни и
сложни технически, екологични, икономически, правни и социални аспекти. За
111

Тази дейност е пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица. Затова тя се изключва от делегацията на Изпълнителната агенция за
конкурентоспособност и иновации (EACI) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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да се подпомогне прилагането на съответните разпоредби на Директива
2012/27/EU, Комисията възнамерява да закупи някои услуги, предимно
проучвания, техническа и правна помощ, събиране на данни, комуникационни
дейности, както е посочено в следния примерен списък:
20. Проучвания - включително планиране, анализ на разходите и ползите на
енергийната система - за развитието ЕС рамка за отопление и охлаждане
(включително и за вентилация) за прехода към ефективно отопление и
охлаждане в съответствие с дългосрочните (2050 г.) цели на ЕС. (2 договора за
пряка услуга) 112
112

Вид дейност: Обществени поръчки
Общ примерен бюджет:
·
·

0,3 милиона евро от бюджета за 2014 г. 2

ро

тримесечие 2014 г.;

0,6 милиона евро от бюджета за 2015 г. 2

ро

тримесечие 2015 г.;

Разработване на стандарти съгласно рамково споразумение за партньорство с
CEN-Cenelec113 :
21. Стандарти за отчитане на индивидуалното
1.5
2ро
потребление на отопление / охлаждане и битова гореща
тримесечие
вода в многофамилните жилищни и многофункционални
2014
сгради, захранвани от общ източник на отопление /
охлаждане - да се улесни прилагането на член 9(3) от
Директива 2012/27/EU
22.
Стандартизирани основни енергоспестяващи
0.2
2ро
изчисления, Стандарт Гарантирано от Произходи и
тримесечие
Сертификати PES/ Улесняване на прилагането и
2014
осигуряване на съгласуваност на прилагането на
законодателството на ЕС, по-специално Директива
2012/27/EU и Директива
2009/28/EC
Вид
дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Идентифициран бенефициент:
112

Тази дейност е пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица. Затова тя се изключва от делегацията на Изпълнителната агенция за
конкурентоспособност и иновации (EACI) и ще се изпълнява от службите на Комисията
113
Всички дейности, посочени по-долу са пряко насочени към подпомагане на развитието и
прилагането на доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица. Затова те се изключват от делегацията на Изпълнителната
агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) и ще се изпълнява от службите на
Комисията
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CEN-CENELEC Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
Белгия
Общ примерен бюджет: 1.7 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.1.3: Индустрия и продукти
Директивата за екодизайна и Директивата за енергийното етикетиране
представляват важните стълбове на политиката на ЕС за енергийна
ефективност. И двете директиви играят решаваща роля за постигането на 20%ната цел за енергийна ефективност на водещата инициатива за 2020. Освен
това, на Регламент ЕО (1222/2009) за етикиране на гуми и Програмата
енергийна звезда допринасят за тези цели като привеждат фокуса върху
ефективността на автомобилните гуми и офис оборудването.
Правилното прилагане и приемането на рамката на Директивите за енергийно
етикетиране и екодизайн изисква от Комисията да се събере и анализира
значително количество пазарни данни и да стартира сложни технически,
екологични, икономически, правни и социални аспекти. Законодателните
предложения на Комисията по-специално, трябва да се основават на
достоверни и актуални данни и трябва да отговарят на всички задължителни
критерии, определени в Директивите.
Да подкрепи развитието на политиката и прилагането на Директивата за
екодизайн, Директивата за енергийното етикетиране и Регламента за
етикетиране на гумите на Комисията възнамерява да закупи следния примерен
списък с услуги114:
23. Предоставяне на техническа помощ и / или
изследвания, за да се съберат
и анализират
свързаните с тях данни, както и да се оценят
правилно
сложните
технически,
екологични,
икономически, правни и социални аспекти на
различни продуктови групи, за да се информират
лицата, изготвящи политиките с обективна и
безпристрастна преценка на вероятните последици от
различните варианти на политиката и да се позволи
ефективен
мониторинг
на
съществуващото
законодателство
(специални
силата
24.
Техническата
помощ договорености
за Комисията поотносно
на рамкови договори) работа по продуктите, свързани
стандартизационната
с енергопотреблението (3 специални договора по
силата на рамков договор)

3.5

2ро
тримесечи
е
2014

5.56

0.3

0.4

2ро
тримесечи
е
2015
2ро
тримесечи
е
2014
2ро
тримесечи
е
2015

114

Всички дейности, посочени по-долу са пряко насочени към подпомагане на развитието и
прилагането на доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица. Следователно, те са изключени от делегацията на
Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI).
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25. Техническа поддръжка на заинтересованите
страни относно работата по стандартизация по
продуктите, свързани с енергопотреблението (1
специален договор по силата на рамков договор)
26.
Програма
Енергийна
звезда
на
ЕС:
Развитие и поддръжка на уеб сайт и
техническа поддръжка за развитието на нови
технически спецификации (2 договора за преки
услуги)
27. Подкрепа за оценка влиянието върху пазара на
Energy Star и проучване за проникване (1 договор за
пряка услуга)
28. Енергийната и ресурсна ефективност в
промишлеността,
селското
стопанство
и
производството на енергия: интегрирани и системни
подходи, технологични скокове и възможности за
изпълнение (1 договор за пряка услуга)
Вид дейност: Обществени поръчки

0.4
0.3

0.3
0.4

2ро
тримесечи
е
2014
1во
тримесечи
е
2014
1во
тримесечи
е
2014
2ро
тримесечи
е
2014

Общ примерен бюджет:
·

5.2 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

5.96 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.1.4: Иновативно финансиране за устойчива енергия
Механизмът EIB-ELENA (European Local Energy Assistance) е създаден през 2009
г. по силата на Интелигентна енергия - Европа програма II. Той е бил въведен
от Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Механизмът EIBELENA ще продължи във фокусната област на енергийната ефективност на
Хоризонт 2020 г., като инструмент за подкрепа за прилагането на Директивата
за енергийната ефективност. Изпълнението на механизма от страна на
Европейската инвестиционна банка, ще бъде предмет на специално
споразумение между Европейската инвестиционна банка и Комисията.
ЕИБ ще прилага механизма и ще гарантира, че Услугите за разработка на
проекта са възложени на правоимащи лица, в съответствие с принципите на
прозрачност, пропорционалност, добро финансово управление, равно
третиране и недопускане на дискриминация, липса на конфликт на интереси и
спазване на международно приетите стандарти.
Безвъзмездните средства за техническа помощ ще бъдат предоставени на
крайния бенефициент по отношение на проучвания за осъществимостта и
пазарни проучвания, структуриране на проекта, бизнес планове, енергийни
одити, подготовка на тръжни процедури и договорни споразумения и включват
всякаква друга помощ, която е необходима, за да се разработят Инвестиционни
програми, с изключение на субсидии за инвестиции (хардуерни) разходи.
Искане за Услуги за разработка на проекта се подават до ЕИБ съгласно
стандартната процедура за подаване на проекти за ЕИБ. Кандидатурите са
отворени за всички страни-участнички и не са ограничени от наличието на
местни финансови институции на ЕИБ в конкретна страна.
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29. EIB-ELENA Механизъм за помощ за развитие на проекта 115
Вид дейност: Споразумение за делегиране/FAFA
Индикативен график: 3то тримесечие 2014 г.
Общ примерен бюджет:
·

15 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

15 милиона евро от бюджета за 2015 г.

Освен това, в подкрепа на мобилизирането на инвестиции в област на
енергийната устойчивост, както и за да обърне внимание на свързаните с тях
пазарни бариери Комисията възнамерява да закупи следния примерен списък с
услуги116:
30. Оценка, мониторинг и бенчмаркинг, придружаващи
съоръженията за подпомагане на развитието на проекти
(2 преки договора за услуги)

1
0.7

31. Проучване за пътна карта на ЕС за устойчиво
финансиране на енергията (1 пряк договор за услуги)

0.45

32. Портал за устойчиво финансиране на енергията (2
преки договора за услуги)

1.6

2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
2015
2ро
тримесечие
2014
2ро
тримесечие
2015

Вид дейност: Обществени поръчки
Общ примерен бюджет:
·
·

1.45 милиона евро от бюджета за 2014 г.
2,3 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.2.: Конкурентни ниско-въглеродни енергийни технологии
B.2.1.: Подкрепа за разработване на политика и прилагане на Директивата
за възобновяема енергия 117
115

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица се изключва от делегацията на EACI и ще се изпълнява от службите на
Комисията.
116
Всички дейности, посочени по-долу, с изключение на 32 ще се управляват от службите на
Комисията тъй като те са пряко насочени към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица. Следователно, те са изключени от делегацията на Изпълнителната
агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI).
117
Всички дейности, посочени по-долу, с изключение на 1 и 2 ще се управляват от службите на
Комисията тъй като те са пряко насочени към подпомагане на развитието и прилагането на
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RED определя законодателната рамка на ЕС за изпълнение на целта за
възобновяемата енергия до 2020 г. , но е необходима работа от заинтересовани
лица от публичния и частния сектор за прилагане на новата рамка за земята.
Следните договори за техническа помощ и обучение ще допринесат за
прилагането на Директивата за възобновяемата енергия през 2014 г. и 2015 г..
Вид дейност: Обществени поръчки
Заглавие

1. Информационни и
комуникационни дейности

N° на брой
договори

Индикативен
Показателен
график
бюджет
за искане или
(милиона
открита процедура
евро)
3то тримесечие 2014
г.

2

3то тримесечие 2014
г.

0.3
0.3

Вид договор: Рамков договор
№ на
брой
договори

Заглавие

2. Преглед на био-енергийни проекти,
изпълнявани по IEE II

1

3. Техническа помощ за подготовка на
доклада за прогреса на възобновяемата
енергия 2016 г.

1

4. Техническа помощ за подготовка на
доклад относно оценените типични и
приети
стойности
за
биогорива
(приложение V) Директива 2009/28/ЕО (с
техническите изменения в Приложение V
на Директивата за ВЕИ) (Административно
споразумение
със
Съвместния
изследователски
5.
Оценка
нацентър)
доброволни схеми за
устойчивост на биогоривата

1

6. Проучване на алтернативни опции
за политика след 2020 г.
(техническа помощ за изготвяне на оценка
на въздействието за
Предложение за ВЕИ след 2020 г.)
7.
Инструменти за моделиране и
капацитет
(Административно споразумение с СИЦ)

1

1

Индикативен Индикативен
график за
бюджет
искане или
(милиона
открита
евро)
процедура
2ро тримесечие
0.25
2014
3то тримесечие
на
2014
то
3 тримесечие
на
2014

0.8

2 ро
тримесечие
2014
1во или 2 ро
тримесечие на
2014 г.

0.3

2 ро
тримесечие
2014

0.6

1

0.3

1

доказателствена основа за енергийната политика и подпомагане на различни групи от
заинтересовани лица. Затова те се изключват от делегацията на изпълнителни агенции
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8. Проучване за техническа оценка за
схема за подпомагане за целия ЕС

1

1во тримесечие
2015

0.5

9.
Прочуване за техническа оценка
оптимално използване на биоенергия след
2020 г.
10. Правна помощ при оценка на
съответствието
на
националното
законодателство.

1

1во тримесечие
2015

0.5

1

1во тримесечие
2014

1

Вид договор: Обществени поръчки
Общ примерен бюджет:
·

4.55 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

1.3 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.2.2.: Координация на развитието и прилагането на политиките за
възобновяема енергия чрез съгласувани действия с държавите-членки
Съгласувани действия по отношение на прилагането на законодателството и
политиката на ЕС: Обхваща теми, в които координацията и / или
хармонизирането на подходи биха били от полза, но не се изискват от
законодателството на ЕС. Следователно съгласуваното действие има за цел да
осигури добавена стойност в сравнение с мерките, предприети от всяка
държава-членка, действаща самостоятелно и за постигане на оптимална
комбинация от различни инструменти на разположение на ЕС и държавитечленки.
Съгласуваното действие отговаря на условията, предвидени в член 190(1)(е) от
Правилата за прилагане на Финансовия регламент, 118 и ще се прилагат
съответните процедури. Съгласуваните действия ще бъдат предприети от
организации, определени от държавите-членки и страните, участващи в CД.
Държавите-членки на Комисията (ДЧ) и страните-участнички (CУ) засягат
ограничен брой конкретни дейности във връзка с прилагането на
законодателството и политиката на ЕС. Те са насочени към насърчаване на
обмена на информация и опит между ДЧ и участващите страни, с ролята на
координиращ този вид действия със заинтересованите страни.
Всяко съгласувано действие ще бъде разпределено на консорциум от
организации, определени и възложени от страните-участнички, под
координацията на един от членовете на консорциума.
Съгласувано действие е адресирано само до националните органи за
транспониране и прилагане на конкретна точка на законодателството и
политиките на ЕС, или до органи, определени от националните власти за да
118

Член 190(1)(е): Безвъзмездните средства могат да се отпускат без покана за представяне на
предложения за действия със специфични характеристики, които изискват определен вид орган
в зависимост от неговата техническа компетентност, висока степен на специализация или
административни правомощия, при условие, че въпросните действия не попадат в приложното
поле на покана за представяне на предложения
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

прилагат специфично законодателство и политика на ЕС. Във всеки случай, тъй
като транспонирането в националното законодателство вече е започнала,
националните действащи лица, участващи в транспонирането и прилагането на
директивата са идентифицирани и националната работа е определена. Тези
национални участници, когато са номинирани за участие в съгласувани
действия отговарят на условията за приложение на чл. 190(1)(е) от Правилата
за прилагане.

Юридически лица:
1

Държава
Австрия

2

Белгия

3

България

4

Кипър

5

Чешка
република

6

Хърватия

7

Дания

Номинирана организация
Austrian Energy Agency

Адрес
Mariahilferstraße 136
1150
Vienna
Austria
Service Publique Wallonie
Place
Joséphine
Charlotte
2
5100
Namur
Belgium
Министерство
на
икономиката, ул.
Славянска беседа.
енергетиката и туризма
8
1040
София
България
Ministry of Commerce, Industry and 13-15
Andrea Araouzou
Tourism
Street
1421
Nicosia
Cyprus
Ministry of Industry and Trade
Na Františku 32
110 15
Praha
Czech Republic
Ministry
of economy, labour and Ulica grada Vukovara
78
entrepreneurship
10000
Zagreb
Croatia
Danish Energy Agency
Amaliegade 44
1256
Copenhagen K Denmark
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8

Естония

9

Финландия

10 Франция

11 Германия

12 Гърция

13 Унгария

Ministry
of Economic
Communications

Affairs

and Harju 11
15072
Talinn
Estonia
Ministry of Economy and employment
Aleksanterinkatu 4
00023
Helsinki
Finland
Ministère
de
l’Ecologie,
du Arche de la Défense,
Développement
paroi
Durable et de l’Energie
Nord
92055
La Defense
France
Federal Ministry of the Environment, Stresemannstrasse
128Nature
130
Conservation and Nuclear Safety
10117
Berlin
Germany
Centre of Renewable Energy sources
19th km Marathonos
Avenue
19009
Pikermi
Greece
Hungarian Energy and Public Utility 1081 II.
Regulatory Authority
János Pál pápa tér 7,
PF.
247. Budapest Hungary

14 Ирландия

Department of Communication, Energy & Adelaide Road 29-31
Natural Resources
2
Dublin
Ireland
15 Италия
Gestore dei Servizi Elettrici – G.S.E. S.p.a Viale Maresciallo
Pilsudski, 92
197
Roma
Italy
16 Латвия
Ministry of Economy
Brivibas street 55
1519
Riga
Latvia
17 Люксембург Ministry of Economy
Boulevard Royal 19-21
2449
Luxembourg
18 Литва
Ministry of Energy
Gedimino pr. 38
1104
Vilnius
Lithuania
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19 Малта

Ministry of Economy and External Trade

20 Холандия

NL Agency, the Dutch national energy
agency

21 Норвегия

Ministry of Petroleum and Energy

22 Полша

Polish
Agency

23 Португалия

National Energy
Conservation

Laboratório
Geologia
(LNEG)

Nacional

de

Energia

Berga ta' Kastilja, Triq
San Pawi
VLT 1061
Valletta
Malta
Croeselaan 15
3521 BJ
Utrecht
The Netherlands
Akersgt 59, PB 8148
33
Oslo
Norway
Ul. Nowowiejska 21/25
00-665
Warszawa
Poland
e Rua da Amieira
4466-901
S. Mameda de infesta
Portugal

24 Румъния

25

26

27

28

29

Ministry of Economy, Trade and Business Calea Victoriei 152
Environment.
10096
Bucharest
Romania
Словакия
Slovak Innovation and Energy Agency
Bajkalska 27
82799
Bratislava
Slovakia
Словения
Ministry of Infrastructure and Spatial Langusova ulica 4
Planning
1000
Ljunljana
Slovenia
Испания
Instituto para la Diversificación y el Calle de la Madera 8
Ahorro
28004
de la Energía (IDAE)
Madrid
Spain
Швеция
Swedish Energy Agency (STEM)
P.O. Box 310, SE-631 04
Eskilstuna,
631 04
Eskilstuna
Sweden
Великобритан Energy Saving Trust (EST)
Dartmouth Street 21
ия
SW1H 9BP London
United Kingdom
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30 Исландия

Ministry Energy Industry and Tourism

Skúlagötu 4
150
Reykjavik
Iceland

Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.

Индикативен Индикативен
график
бюджет
(млн. евро)

Заглавие

Съгласувани действия по възобновяеми енергийни
4 то
източници (ВЕИ CA-III):
тримесечие
подкрепа за държавите-членки при изпълнението на
2015
RED

5,5

Общ примерен бюджет: 5,5 милиона евро от бюджета за 2015 г.
B.2.3.: Подкрепа за научноизследователската и иновационна политика в
областта на енергията от възобновяеми източници, Геоложко съхранение
на въглероден диоксид и Чисти въглища 119
Техническа помощ и икономически и политически анализ в подкрепа на
различните аспекти на Политиката в областта на научните изследвания и
иновациите в една или повече области от сферата на енергетиката.
Засегнатите области са i) електроенергия от възобновяеми източници (напр.
вятърна енергия, фотоволтаици, концентрирана слънчева енергия, биоенергия,
подобрени геотермални системи, океанска енергия, хидроенергия), ii)
отопление и охлаждане чрез възобновяеми енергийни горива и изкопаеми, iii)
биогорива, iv) Геоложко съхранение на въглероден диоксид, включително
използване на въглероден диоксид и v) Чисти въглища.
Тези анализи могат да включват:
- Технологична визия и потенциал.
Анализ на посочените по-горе енергийни области на ЕС по отношение на
конкурентите в световен мащаб, както и по отношение на други технологии на
различните нива на захранващите линии: преглед и анализ на тенденциите в
119

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
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различните сектори за възобновяема енергия и възможните взаимодействия с
геоложкото съхранение на въглероден диоксид Ключови фактори за
поддържане на глобалното технологично лидерство.
Стратегии на научни изследвания и иновации стратегии на големи
международни играчи, включително инвентаризация, въздействия и най-добри
практики на подкрепата въведена във водещите страни.
Влияние на различни европейски и национални, регионални и местни
политики (енергетика, индустриална и МСП политика, фискална, околната
среда, заетостта, изследователска и развойна дейност и т.н.) Икономически
анализ например бизнес казуси, икономика тип пиния на доставка, анализ на
добавената стойност.
- Въпроси за печелене на пазари.
Въздействия от проекти свързани с опазване на околната среда и здравето
в по-горе посочените области и възможни области за намаляване на риска,
които трябва да бъдат предприети от научните изследвания и иновациите.
- Общественото мнение и запознатост
- Анализ на капацитети и умения.
Вид действие: обществени поръчки
Вид на договора/Ориентировъчен брой: Рамков договор с повторно откриване
на конкурс, с 20 конкретни договора, планирани да бъдат сключени през 2014
г. и 2015 г.
График: 2ро-3то тримесечие на 2014 г. за стартирането на процедурата по
рамков договор.
Примерен бюджет:
·

7 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

10 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.2.4.: Помощ от Съвместния изследователски център, чрез специална
административна договореност за политиката за научни изследвания и
иновации 120
Според заключенията на Съвета от 26.04.1994 (J.O. C 126 от 7.05.1994) за
ролята на Съвместния изследователски център на ДГ, дейностите на СИЦ
включват институционални дейности за подпомагане като дейности за научна и
техническа помощ, необходими за формулирането и прилагането на
политиките на Общността и на задачите, отредени на Комисията по силата на
Договорите, които налагат неутралитета на СИЦ.

120

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
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Заглавие

Индикативен график за искането

Обсерватория
на
Възобновяеми
енергийни проекти осъществявана под IIE
II и Седмата
Рамкова програма.
Бъдещи и нововъзникващи технологии:
Материални запаси на нововъзникващите
технологии (НТГ
1-3) и анализ на
потенциалния им принос към пазара на
възобновяема енергия след 2025 година.

2014-2015

2014-2015

Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Идентифициран бенефициент:
Европейска комисия
Съвместен изследователски център
1049 Брюксел - Белгия
График: 3то тримесечие 2014 г.
Общ примерен бюджет:
·

3 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

5 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.2.5.: Тестове на двигателите с нови видове биогорива и разработването
на стандарти за биогорива по силата на рамково споразумение за
партньорство с CEN-CENELEC 121
Нови видове биогорива и по-високи смеси от биогорива с дизел и бензина са
обект на проучване от страна на производителите на биогорива, автомобилната
индустрия и технологични разработчици. Всички нови видове горива и смеси се
нуждаят от продължително тестване на няколко машини, за да се гарантират
работата на двигателя и емисиите на изгорели газове. Целта е да се изследва
ефективността на различни видове двигатели с различни видове биогорива и
нови приложения на съществуващи биогорива (като Euro 6 валидиране над B7,
определяне на B10 - B30 еталонно гориво за изпитване на емисиите за
валидиране за евро 6 и т.н. ).

121

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
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Необходими са стандарти за нови видове биогорива, които да улеснят
въвеждането на нови видове биогорива и на междинни продукти, като
пиролизни масла за стационарни и мобилни приложения, както и водорасли.
Друг тип стандарти се отнасят до по-високи смеси на биогорива с бензин и
дизел, като E25 и B30. Стандартите улесняват пазарното разполагане на нови
биогорива и био-течности и по този начин изпълнението на RED от държавитечленки.
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане за този вид действия са предвидени в части D и H на Общите
приложения.
Идентифициран бенефициент:
CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17,
1000 Brussels
Белгия
Степен на съ-финансиране: Ставките за финансиране са в съответствие с
условията, определени в рамковото споразумение за партньорство с CENCENELEC, по-специално в зависимост от мащаба на разходите за единица
продукт за допустими разходи за персонал, установени в него и до 100% за
други допустими преки разходи.
Индикативен график: 4то тримесечие 2014 г.
Общ примерен бюджет: 3.0 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.6.: Реализиране на надеждни и стабилни системи за доставка на
енергия, интегриращи увеличаващ се дял от разнообразни възобновяеми
източници и съхранение
122

Бъдещата система за енергийни доставки в ЕС може да бъде построена на
интегриран и увеличаващ се дял на възобновяемите енергийни източници. За
тази цел, вече са разработени различни ключови технологии достигащи
функционална зрялост, като вятър, слънчева енергия, био-енергия. В момента,
задачите за научноизследователска и развойна дейност се намират в поголямата част от по-нататъшно намаляване на разходите и разработване на
нови подходи.
Въпреки това, осъществяването на надеждни и стабилни системи за доставка,
интегриращи по-висок дял на енергията от възобновяеми източници при
променливите сложни технологични, икономически и екологични гранични
условия все още е много предизвикателно.
От една страна, технологията на енергийната система, трябва да цели
оптималната смес от компоненти за производство и потребление, които са
необходими за доброто функциониране на системата като цяло. Нови
122

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
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изисквания за проектиране и контрол на отделните подсистеми и компоненти
могат да възникнат в резултат от проучването на ниво система. От друга
страна, икономическият анализ трябва подробно да описва цялостните
последствия от масовото навлизане на различните възобновяеми източници на
енергия.
Очаквани резултати:
1. Симулации и анализ на сценарии
Тези симулации се използват за разработване на сценарии за измерване на
ефекта от разширяване на дела на енергията от възобновяеми източници и за
интегриране и хармонизиране на енергията от възобновяемо и конвенционално
производство на електроенергия. Изчисленията се основават на подробни
времеви серии от данни за вятърна, слънчева, геотермална енергия, биомаса и
ВЕЦ, които може да се използват за оценяване на разширяване на мрежата,
добавянето на системи за съхранение, управлението на енергийната
икономика. В допълнение, се моделират планирането на конвенционалното
производство на електроенергия и балансиране на колебанията, с пикови
времена и пространствена разделителна способност. Също така се разработват
изчисления за потока на натоварване и планиране и инструменти за анализ.
2. Икономически анализ
Икономическите последици от интегрирането на все по-голям приток от
различни възобновяеми енергийни източници по отношение на ефекта на
компресия, стабилността на мрежата, ефекта на закупуване с предимство на
евтина електроенергия, натоварването на електропроводите, нарушаване на
съществуващите бизнес модели са анализирани в различните времевите
хоризонти.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 2.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.7.: Картографиране и планиране на съхранението на енергия
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Преходът към енергийна система с ниски въглеродни емисии в Европа
вероятно ще изисква много по-големи възможности за съхранение на различни
енергийни вектори или отпадни води и други употреби на подземните
пространство за съхранение. Стратегическо планиране за този преход и за
избягване на потенциални конфликти при употреба изисква подходящ оглед на
наличните обекти, където могат да се помещават такива съоръжения за
съхранение и интегриране на този оглед с по-напредничаво планиране на
цялата европейска енергийна система. Проучването трябва да състави
123

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
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изпълнява от службите на Комисията
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подробни карти, покриващи Европа и нейните съседни страни, както и оценка
на потенциала на всички съществуващи и бъдещи места за съхранение в
Европа (подземно съхранение на CO2, водород, сгъстен въздух, природен газ,
подземен изпомпвана вода и т.н., и надземно съхранение като изпомпвана
вода, втечнен природен газ, течен въздух, и т.н.) и да комбинира тези данни с
планове за съществуващото и бъдещото развитие на мрежата (например:
десетгодишен план за развитие на мрежата - TYNDP - за ток, газ и т.н.) за
оптимално пространствено планиране през границите, както и да се
картографират тези данни с планирани и потенциални алтернативни енергийни
употреби, като например "извличане на въглеводород" или за геотермална
енергия, тъй като повечето данни съществуват в разпокъсана форма, основната
работа ще се състои в събиране на съществуваща информация и използването
ѝ за оптимизирано планиране на енергийни системи. Проучването ще
допринесе за укрепване на базата за дългосрочно стратегическо планиране и
оптимизиране на нашата бъдещата енергийна система и за определяне на
потенциалните затруднения на по-ранен етап. Лицата моделиращи системата и
политките, ще бъдат включени още от началото за да се гарантира, че новият
набор от данни ще отговори на нуждите им за по-солидно моделиране,
планиране, проектиране и т.н. на съгласувана основа и сравнимо между
държавите-членки. Това планиране ще позволи по-добра оценка на
евентуалните или предстоящи затруднения в нашата енергийна система и
оптимизиране на планирането на бъдещите кабели, тръбопроводи,
електроцентрали, съхранение и т.н.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 2.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.

B.2.8.: Подкрепа за енергийна политика в областта на CCS
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Техническа помощ и анализ на политиката в подкрепа на последващи действия
с оглед на консултативно Съобщение от март 2013 г. и Съобщение 2030 (като
например подкрепа за оценка на въздействието, опция на политиката /
инструменти за анализ и т.н.)
Вид действие: обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1
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Индикативен график: 4то тримесечие 2014 г.
Общ примерен бюджет: 0.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.9.: Подкрепа на Енергийната политика за неконвенционален газ и
петрол 125
Подкрепа от JRC-IET в областта на неконвенционалния газ и петрол, поспециално чрез:
·
Оценка на ресурсите в Европа в сътрудничество с геоложки проучвания,
по-специално чрез анализ на резултатите от текущи оценки, провеждани от
държавите-членки и от текущи проекти за проучване.
·
Анализ на
въздействия.

енергийния

пазар,

както

и

по-широките

икономически

·
Оценка на техническите и икономическите рамкови условия за развитието
на европейска индустрия на шистов газ, например наличността на свързани
обслужващи индустрии и на квалифицирана работна ръка, целесъобразност на
проучвателни и производствени технологии и методи, включително възможни
нужди и възможностите за тяхното подобряване.
·

Международен обмен на знания.

Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Идентифициран бенефициент:
Европейска комисия
Съвместен изследователски център
1049 Брюксел - Белгия
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 2.0 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.10.:
Иновативни финансови инструменти за Първи-по-вида-си
търговски
демонстрационни проекти в областта на енергетиката 126
Първи-по-рода-си търговски демонстрационни проекти са от съществено
значение за доказване на техническата и търговската приложимост в
индустриален мащаб на нови поколения енергийни технологии и решения за
постигане на конкурентоспособен, устойчив и сигурен енергиен сектор до 2050
година. Тези дейности са преобладаващи в пътните карти на Стратегическия
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
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план за енергийни технологии (SET). Въпреки това, повечето от първите-порода-си търговски демонстрационни проекти в плана SET все още не са
получили адекватно финансиране, за да напредват поради нивото на риска и
необходимия обем на финансиране.
Целта на това проучване е да се разбере по-добре как да се реши проблема с
финансирането за преместване на иновативни технологии, които вече са
достигнали НТГ 6-7 до НТГ 8 в областта на енергетиката. То трябва да
съдържа работни пакети за анализ на риска, методологии за оценка на риска,
както и стратегии и опции за премахване на риска, както и препоръки за това
как могат да бъдат използвани нови финансови инструменти или
модифицирани съществуващи такива, за да се премахне тази пречка за
финансиране.
Вид дейност: Обществени поръчки
Вид на договора/Ориентировъчен брой: 1 договор за пряка услуга
Индикативен график: 3то тримесечие 2014 г.
Примерен бюджет: 0.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.11.: Подкрепа за първи-по-рода-си, индустриални демонстрационни
проекти с търговски мащаб в областта на конкурентната нисковъглеродна
енергия 127,
128

Задоволяване на енергийните цели на ЕС за 2020 г. и след това, ще изисква
непрекъснато развитие и комерсиализация на нови поколения технологии и
системи за ниско-въглеродни енергийни източници. Първите-по-рода-си
демонстрационни проекти с търговски мащаб са от съществено значение за
доказване на техническата и търговската приложимост, в индустриален мащаб,
на нови поколения енергийни технологии. Тези дейности са преобладаващи в
пътните карти на Стратегическия план за енергийни технологии (SET), особено
по отношение на вятърна енергия, слънчева енергия, биоенергия и CCS
(улавяне и съхранение на въглероден диоксид). Ключова пречка за
прилагането на първи-по-рода-си демонстрационни проекти е липсата на
финансиране за проекти с висок риск/висока възвръщаемост поради техния
етап на развитие преди комерсиалния и недоказания характер на
разглежданите в индустриален мащаб технологии.
Тази дейност има за цел да се създаде под-съоръжение за даване на заеми за
първи-по-рода-си демонстрационни проекти в областта на енергетиката или
удължаване на гаранции за финансови посредници, които ще направят такива
заеми. Подкрепяните проекти ще имат за цел да повишат технологиите,
намиращи се в момента на Референтно техническо ниво (НТГ ) 6 до ниво 8;
моля, вижте част G от Общите приложенията.
Очакван ефект: Това под-съоръжение ще помогне в:
·
намаляване на риска за инвестиции в модерни нисковъглеродни енергийни
технологии, чрез демонстриране и валидиране, в индустриален мащаб,
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Тази дейност, пряко насочена към пилотни дейности, се изключва от делегацията на
изпълнителната агенция и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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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

производителност на технологията, времето за монтаж и разходи, разходите за
експлоатация и поддръжка, както и надеждността и живота;
· намаляване на предполагаемите инвестиционни рискове за инвеститорите;
·
подготовката за по-нататъшно разгръщане на пазара на технологиите от
страна на промишлеността, с оглед постигане на енергийните цели на ЕС за
2020 г. и след това;
· насърчаване на индустриалното развитие, а оттам и създаване на работни
места и растеж в ЕС.
Индикативен график: Подлежащо на пропорционална предварителна оценка,
това под-съоръжение е вероятно да бъде на разположение от второто
полугодие на 2015 година. За да бъдете информирани, моля вижте
http://access2eufinance.ec.europa.eu
Процедура за подбор: При дискусия с организацията или организациите, на
които може да бъде възложено изпълнение на под-финансирането.
Примерен бюджет: p.m. (от бюджета за 2015 г.)129
Допълнителна информация: Услугата за заеми Изследване & иновации е
дейност, подпомагана в рамките на достъпа до раздела за рисково
финансиране на тази работна програма.

B.2.12.: Проучвания в подкрепа на вътрешния пазар на енергия

130

·
Подкрепа за иновативно развитие на политики и прилагане на решения
на регулаторната рамка на вътрешния пазар на електроенергия и природен
газ (напр. в областта на мрежовите кодове, както и тяхното прилагане).
Изследвания върху следните теми: подготвителни проучвания за определяне на
обхвата на нови мрежови кодове или за изменение на съществуващите такива,
мониторинг на изпълнението, проспективни проучвания за развитие на бъдещи
дизайни на пазара на електроенергия и газ, изследвания върху определени
теми, за да се съберат най-добрите практики и да се съветва при изготвянето
на политиките, например относно затворени разпределителни системи,
адресиране на кръговите потоци и увеличаване на сътрудничеството между
пазарите на газ и електричество. Най-добрите практики на SCC в световен
мащаб: проучване за най-добрите примери / неуспехите на вече съществуващи
SCC проекти/инициативи със специален фокус върху пресечната точка на трите
сектора, обхванати от EIP.
·
Подкрепа за иновационни регулаторни и пазарни решения в областта на
Сигурност на газа на Директивата за доставка (включително помощ на
СИЦ).
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Ако под-съоръжението и свързаните с него проекти да бъдат подкрепени, не са достатъчно готови, за
да бъде пуснати през 2015 г., бюджетът ще се преразпределя между дейности предложени в другите
области, насочени в тази част от работната програма за енергийно предизвикателство, отнасящи се до
2015 г
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Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 994/2010, държавите-членки са
задължени да извършват оценки на риска, планове за превантивни действия и
действия при извънредни ситуации, свързани с тяхната сигурност на
доставките на газ, и Комисията е длъжна да анализира тези документи. СИЦ
изигра важна роля в предоставянето на насоки на държавите-членки как да се
подготвят тези документи, както и при извършване на оценката на оценките на
риска и плановете. До декември 2014 г. Комисията трябва да докладва на
Европейския парламент и на Съвета относно възможните начини за повишаване
на сигурността на доставките на равнището на Съюза, възможността за оценка
риска за целия Съюз, плана за превантивни действие и плана за извънредни
ситуации и за прилагането на Регламент 994/2010. Този доклад ще се опита да
очертае съществуващите слабости в сигурността на доставките на газ в ЕС и ще
предложи мерки за подобряване на ситуацията. Освен това, и оценките и
плановете на държавите-членки на риска следва да бъдат актуализирани в
края на 2014 г., което отново ще изисква оценка на Комисията.
·
Подкрепа за иновационни регулаторни и пазарни решения в областта на
Сигурност на електричеството на Директивата доставка.
Изследвания върху мониторинга на прилагането на Директива 2005/89/ЕО от
държавите-членки.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 6
Индикативен график: От първото тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 1.2 милиона евро от бюджета за 2014 г.

B.2.13.: Картографиране и анализ на настоящото и бъдещо (2020 - 2030)
използване на горива (изкопаеми / възобновяеми енергийни източници) за
отопление / охлаждане 131
Отоплението е най-големият сектор на потреблението на енергия в Европа.
Отоплението има специфични характеристики на търсенето, които не са взети
предвид в достатъчна степен в текущите политики. С цел да се оцени по-добре
потенциала на намаляване на въглеродните емисии в сектора на отоплението и
охлаждането, е налице необходимост от по-добра карта на количествата и
качествата на горивата, използвани за отопление и потребителско
производство на топла вода и производство на топлина в промишлеността,
както и потенциала на бъдещите технологии. Проучването трябва да определи
количествено днешното използване на нефт, газ, електричество, дърва,
некомерсиални дърва и използваните технологии, както и развитието на
няколко сценария за бъдещето. Трябва да бъдат анализирани икономическите,
екологичните и социалните аспекти. Може да се наложи да се разгледат
целеви инструменти за отопление, за да се гарантира, че са изпълнени целите
за декарбонизация и енергийна ефективност на ЕС.
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика се изключва от делегацията на
изпълнителните агенции и ще се изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Общ примерен бюджет: 1.3 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.14.: Подкрепа за ключови дейности на Европейската технологична
платформа за възобновяемо отопление и охлаждане 132
132

Целта е да се осигури подкрепа за тези дейности на Европейската технологична
платформа за възобновяема енергия за отопление и охлаждане (ВОО), които са
от интерес за ВОО общността като цяло, както и за широката общественост.
Тези дейности могат да включват:
Анализ и проследяване на технологичен, регулаторен, финансов и пазарен
контекст за отоплението и охлаждането (на база възобновяеми и изкопаеми
горива) в Европа и в света, както и предоставяне на свободна информация по
тези въпроси чрез доклади, листовки, бюлетини, сайтове или други средства.
- Разпространение, обсъждане и / или мрежови събития, отворени за всички
ВОО заинтересовани страни.
Дефиниране, създаване и провеждането на пътна карта за прилагане на
ВОО Стратегически план за научни изследвания.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 0.75 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.15.: Подкрепа за ключови дейности на Европейската технологична
платформа за възобновяема енергия от вятъра (TP Wind)133
Целта е да се осигури подкрепа за тези дейности на Европейската технологична
платформа за възобновяема вятърна енергия, които са от интерес за общността
на вятърната енергия като цяло, както и за широката общественост.
Тези дейности могат да включват:
- Анализ и проследяване на технологичен, регулаторен, финансов и пазарен
контекст
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за политиките за Изследвания и Иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
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доказателствена основа за политиките за Изследвания и Иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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- за вятърна енергия в Европа и в света, както и предоставяне на свободна
информация по тези въпроси чрез доклади, листовки, бюлетини, сайтове или
други средства.
- Разпространение, обсъждане и / или мрежови събития, отворени за всички
заинтересовани от вятърната енергия страни.
- Актуализиране и прилагане на Стратегически план за научни изследвания за
технологична платформа вятър.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 0.75 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.2.16.: Подкрепа за стратегия за развойна дейност в областта на
Плановите дейности на SET в интелигентни мрежи и за съхранение на
енергия134
Съдържание/обхват: Обществени поръчки за разработване на пътни карти и
приоритети (планове за изпълнение) за научни изследвания, демонстрации и
навлизането им на пазара за технологии за пан-европейски електроенергийни
мрежи от край до край и за технологии за съхранение на енергия. Наблюдение
и преглед на проекти, програми и развитието на сектора в ЕС и по света.
Организиране на мрежови дейности за насърчаване на обмена на знания.
Очакван ефект: Подкрепа за по-ефективно разпределение на научноизследователски и развойни програми за изпълнение на Стратегическия план в
тази област чрез предоставяне на приоритетни пътни карти и подробен анализ
на дейностите в ход. Насърчаване на обмена на знания, за да се увеличи
степента на развитие на изследователската и развойна дейност в Европа.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 2
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г. за съхраняване на енергия (с
то
продължителност най-малко 2 години); 4
тримесечие на 2014 г. за
електрическа мрежа (с продължителност най-малко 1 година)
Примерен бюджет: 1,5 милиона евро от бюджета на 2014 г. (1 милион за
съхранение на енергия и 0,5 милиона за електрическа мрежа)
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена
основа за научноизследователска политика се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще
се изпълнява от службите на Комисията
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

B.2.17.: Принос към Споразумения за изпълнение (IA) на Международната
енергийна агенция (IEA) 135
Комисията представлява Европейския съюз в Изпълнителните споразумения,
сключени в по рамката на Международната агенция по енергетика, където тя
участва в дейности в определени области на енергийните изследвания.
Годишните финансови вноски ще се изплащат на лица, отговорни за
управлението на следните споразумения:
·

Геотермална енергия

·

Биоенергия

·

Енергия от океана

·

ISGAN (Международната мрежа за интелигентни мрежи)

·

GHG получен от използване на изкопаеми горива

·

Системи за слънчева енергия и химическа енергия

·

Фотоволтаични мощности

·

Системен анализ на енергийна технология

·

Тестовото слънчево отопление и охлаждане

·

Център за чисти въглища

·

Вятър

·

Внедряване на технология за възобновяема енергия

Вид дейност: Абонамент
Индикативен график: От първото тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет:
·

0.4 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

0.4 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.2.18.: Принос към Международната агенция за възобновяема енергия
(IRENA) 136
Европейският съюз е член на IRENA. В решението на Съвета за завършването на
устава на IRENA от ЕС, се заключава, че Общността става пълноправен член на
IRENA. Съгласно устава и финансовия регламент на организацията това
означава задължението да се плаща годишна вноска в нейния бюджет,
покриващ участието на ЕС в дейностите на IRENA. Основната цел на IRENA е да
разпространява най-добрите практики в областта на възобновяемите енергийни
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за политиките за Изследвания и Иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
136
Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика се изключва от делегацията на
изпълнителните агенции и ще се изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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източници като основна платформа за международно сътрудничество в
областта, център за високи постижения на енергия от възобновяеми източници
и хранилище на политически, технологични, ресурсни и финансови познания.
Това включва:
·
Промоцията на разпространението и прилагането, както и трайното
използване на всички форми на възобновяема енергия в световен мащаб,
включително и в ЕС, по-специално за да се намалят разходите, а също и да се
увеличи пазарния опит, с цел да допринесе за икономическия растеж и
социалното сближаване, както и достъп до и сигурност на енергийните
доставки,
·
Спомагателни дейности за държавите в техния преход към бъдещето на
възобновяемата енергия,
·
Намаляване на бариерите за възобновяема енергия, стимулиране на
най-добрите практики и повишаването на осведомеността.
Вид дейност: Абонамент
Индикативен график: От първото тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет:
·

0.48 милиона евро от бюджета за 2014 г.
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·

0.48 милиона евро от бюджета за 2015 г.
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B.3. Интелигентни градове и общности
B.3.1.: Проучвания в подкрепа на Интелигентни градове и общности

139

·
Ключови показатели за изпълнение (КПИ) и базови линии: анализ на
прилаганите в момента КПИ и базовите линии в областта на Интелигентни
градове и общности (ИГО) - какви са съществуващите бази данни и набори
данни, които могат да бъдат използвани, за да се оцени ефективността на
действията на ИГО? Изготвянето на Стратегическия план за изпълнение (SIP)
показва, че дори сред заинтересованите страни на високо равнище в
европейските партньорства за иновации (ЕПИ) все още е налице голямо
объркване относно определянето на KPI и за съществуването на необходимите
набори от данни които да имат/ създадат базови линии за сравнение. ГД СИЦ
може да бъде добър контакт за сътрудничество.
·
Най-добрите практики за SCC в световен мащаб: проучване за най-добрите
примери/неуспехи на вече съществуващите SCC проекти / инициативи със
специален фокус върху пресечната точка на трите сектора, обхванати от EIP.
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Предмет на приемането на проекта на двугодишния бюджет 2014-2015 от Събрание на
IRENA през януари 2014 (IRENA Документ C/6/L.3), според който годишната вноска на ЕС към
основния бюджет ще бъде 0,6 млн. щ.д. през 2014 г. и 2015 г
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Предмет на приемането на проекта на двугодишния бюджет 2014-2015 от Събрание на
IRENA през януари 2014 (IRENA Документ C/6/L.3), според който годишната вноска на ЕС към
основния бюджет ще бъде 0,6 млн. щ.д. през 2014 г. и 2015 г
139
Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика се изключва от делегацията на
изпълнителните агенции и ще се изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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·
Много-измерно картографиране на SCC пейзажа в цяла Европа. Свързване
на базата данни j3S към регионално картографиране на СИЦ, данни на ГД
Регионална политика на регионално планиране, основните инициативи за
Интелигентни градове и техните действия, вече съществуващите истински
интелигентни градове, и т.н. За да разберем по-добре какво има, да знаем
къде се намират най-добрите примери, да научим къде връзките са изчезнали,
да имаме пълна картина на Европейската SCC реалност. Груб анализ ще
осигури по-добро разбиране на мястото, където намесата на Хоризонт 2020
може да донесе най-големи облаги на европейското общество.
·
Анализ на Европейския SCC решения за репродуциране в различни части на
света: анализ на международния контекст (страни и територии, по отношение
на административната структура, използвани технологии, практики, тенденции,
стратегии), с цел да се идентифицират, къде европейските решения имат найдобрата възможност да бъдат демонстрирани. Ще бъдат разгледани основните
възможности и бариери, както и потенциала на конкретни страни / региони.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 4
Индикативен график: От първото тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 0.8 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.3.2.: Спомагателни услуги за Инициатива Споразумение на кметовете140,
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Споразумението на кметовете е започнато в съответствие с Плана за действие
за енергийна ефективност на ЕС, през 2008 година. Това е безусловен и
доброволен ангажимент от подписалите градове да надхвърлят целите на
енергийната политика на ЕС (намаляване на емисиите на CO2 поне с 20% до
2020 г.) по отношение на намаляването на емисиите на CO2 чрез повишаване на
енергийната ефективност и по-чисто производство и потребление на енергия.
За да оправдае това, подписалите Споразумението (градове, общини,
провинции или региони) се ангажират:
·
да разработят и прилагат Плановете за действие за устойчива енергия
(SEAP) в рамките на 1 година след подписването. Плановете за действие
включват анализ на текущото потребление на енергия в съответните сектори
(сгради, градски транспорт, местна енергийна инфраструктура и т.н.),
инвентаризация на емисиите на CO2, описание на мерките и действията, които
трябва да бъдат изпълнени, и техните очаквани резултати по отношение на
спестявания на енергия и емисии на CO2;
·
да информират Комисията относно напредъка на изпълнението на
SEAP, чрез мониторинговите доклади, които да бъдат представяни на всеки 2
години след подаване на SEAP;
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Финансовата подкрепа за офиса на Споразумението на кметовете се планира да бъде
включена в работната програма за 2016/17
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
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·
да приемат правото на контрол и изключване на града, в случай на
неспазване.
1) Техническа и Градовете и местните власти в рамките на Конвента на
научна помощ към кметовете
Споразумението се нуждаят от подкрепа за развитие, анализ и прилагане на
на Кметовете от планове за действие за устойчива енергия. Успоредно с това е
СИЦ
необходимо непрекъснато да се осигурява цялостната
методическа последователност на инициативата, да извършват
някои нови методически разработки и да се развият и подобрят
инструментите за подкрепа на оперативната дейност на
участващите страни. Тази помощ трябва да има значителен
принос за постигане на целите на Енергийната политика на ЕС,
а именно Плана за енергийна ефективност за 2011 г. и
свързаните с него законодателна рамка.
Основната цел е да се засили и структурира Инициативата
Споразумение на кметовете чрез научна и техническа помощ.
Като
се
има
предвид
специфичният
характер
на
Споразумението, различния опит и условия на градовете, както
и големия брой участващи, е необходима техническа помощ от
СИЦ за да се оценят последователно усилията и мерките,
предприети в рамките на СК.
- Подкрепа за SEAP анализа и осигуряване на обратна връзка;
- Предоставяне на помощ при задачи за повишаване на
капацитета на заинтересованите страни и тяхното оперативно
изпълнение и подобряване на автоматизирано управление на
данни
- Осигуряване на цялостно наблюдение и проследяване на
инициативата Споразумение на кметовете, включително
разработване на инструменти за наблюдение и показатели;
- анализ и обратна връзка за доклада за изпълнение от
участващите страни;
- допринасяне за методологически
методологически разработки;

въпроси

и

нови

- осигуряване на обучение и осигуряване на задачи за помощ за
заинтересованите страни на Съглашението;
- Оценка на Инициативата за Споразумение на кметовете и
на нейния
потенциал
и въздействие
в страните от ЕС-28
Досега повече от оценка
5000 градове
са се
присъединили
към Споразумението,
а
за различните
сектори.
броят на подписалите
продължава
да расте. Към днешна дата има повече от
3000 SEAPs. Този Задачи
висок брой
поддръжници
и свързаните
с тях технически
свързани
със Споразумението
на кметовете,
който да се
доклади изисква солидна
подкрепа,
предоставена
от
Комисията
на общините,
извършат от СИЦ:
участващи в Споразумението.
Вид на помощта

Описание
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Инвестираме във вашето бъдеще!
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Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.

Идентифициран бенефициент:
Европейска комисия
Съвместен изследователски център
1049 Брюксел - Белгия
Примерен график за предоставяне на грант: 3то тримесечие 2014 г.
Общ примерен бюджет: 1.6 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.3.3.: Подкрепа за координиране на дейностите на градовете чрез Зелена
Дигитална Харта 142
Около 40 големи градове в ЕС се събраха под Зелената Дигитална Харта с цел
да се обменят най-добри практики в областта на използването на ИКТ за
постигане на целите за устойчивост.
С цел да предприемат последващи действия и да продължи успешното
осъществяването на дейностите, инициирани от тези градове, е необходима
допълнителна подкрепа:
1. да се увеличи броя на подписалите градове.
2. да се подобрят съществуващите инструменти и услуги.
3. да се популяризират техните дейности в рамките на ЕС и извън него
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Примерен график за предоставяне на грант: 2ро тримесечие на 2014 г.
Идентифициран бенефициент: EUROCITIES ASBL, Square de Meeus 1, 1000
Bruxelles - Belgium
Примерен бюджет: 0.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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B.3.4.: Административно споразумение със Съвместния изследователски
център за методологии за измерване в контекста на Международния съюз
по далекосъобщения (ITU) 143
Според заключенията на Съвета от 26.04.1994 (J.O. C 126 от 7.05.1994) за
ролята на Съвместния изследователски център на ГД, дейностите на СИЦ
включват институционални дейности за подпомагане като дейности за научна и
техническа помощ, необходими за формулирането и прилагането на
политиките на Общността и на задачите, отредени на Комисията по силата на
Договорите, които налагат неутралитета на СИЦ.
В този случай помощта ще бъде за работата, извършена в контекста на
Фокусната група към Международния съюз по далекосъобщения за
интелигентни, устойчиви градове, чиято основна цел е идентифицирането на
стандартизирани рамки, необходими за интегрирането на ИКТ услуги в
интелигентни градове. Работата включва:
·
Събиране и документиране на информация за съществуващите инициативи
за интелигентни градове и технически спецификации, като се фокусира върху
идентифицирането на пропуските в стандартите.
·
Идентифициране или разработване на набор от ключови показатели за
изпълнението (КПИ), за да се измери успеха на ИКТ внедряванията в смартградовете.
·
Идентифициране на бъдещи проекти по стандартизация на смарт-град,
които да бъдат предприети от неговото предприятие майка изследователска
група 5, ITU-T.
· Разработване на пътна карта за приноса на ИКТ сектора за интелигентни
устойчиви градове,
осигуряващи сближаване за развитието и прилагането на технологии и
стандарти.
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Идентифициран бенефициент:
Европейска комисия
Съвместен изследователски център
1049 Брюксел - Белгия
Примерен график за предоставяне на грант: 3то тримесечие 2014 г.
Общ примерен бюджет: 0.5 милиона евро от бюджета за 2015 г.
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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B.4. Междусекторни въпроси
B.4.1: Принос към Прегледа на IEA енергийната политика 144
Подготовка на прегледа на енергийната политика на ЕС (второ издание на един
по-задълбочен преглед, поглеждащ към всички аспекти на енергийната
политика на ЕС).
Юридическо лице: IEA, 9, rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, France
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане и максималният процент на съфинансиране за този вид действия са
предвидени в части D и H на Общите приложения.
Примерен график за предоставяне на грант: 2ро тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет: 0.06 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.4.2: Моделиране и анализ на енергийната
трансформация и мерки за промяна на климата 145

политика,

системна

Анализ на политиката и моделиране на енергийната система са важни за
вземането на правилни решения и тъй като нови технологии, нов дизайн на
пазара, играчи и инструменти на политиката, трябва да бъдат проучени. Това
моделиране трябва да помогне да се предоставят оценки на разходите и други
въздействия на енергийните политики, инструменти на политиката,
включително социалните, екологичните и икономическите последици от
решенията на енергийната политика.
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2ро тримесечие на 2014 г.
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 1 годишно през 2014 и
2015 г.
Общ примерен бюджет:
·

1 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

1 милиона евро от бюджета за 2015 г.
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
145
Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за научноизследователска политика и подпомагане на различни групи
от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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B.4.3.: Подкрепа за конференцията на италианското председателство на
Европейския стратегически план за енергийни технологии (SET Plan) 2014
146

Италия ще организира Технологичната среща на високо равнище на ЕС за 2014
г. Конференцията ще се проведе в Италия по време на италианското
председателство на Съвета на Европейския съюз.
Юридическо лице:
ENEA
(Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile)
Lungotevere Thaon di Revel, 76
00196 Roma
Italy
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане за този вид действия са предвидени в части D и H на Общите
приложения.
Примерен график за предоставяне на грант: 3то тримесечие 2014 г.
Степен
на
съфинансиране:
Максималният
възможен
съфинансиране е 75% от общите допустими разходи.

процент

на

Примерен бюджет: 0.263 милиона евро от бюджета за 2014 г.
B.4.4.: Подкрепа за конференцията на люксембургското председателство
на Европейския стратегически план за енергийни технологии (SET Plan)
2015 147
Люксембург ще организира Технологичната среща на високо равнище на ЕС.
Конференцията ще се проведе в Люксембург по време на люксембургското
председателство на Съвета на Европейския съюз.
Юридическо лице: всяка институция, определена от председателството на
своя отговорност
Вид дейност: Грант за идентифицирани бенефициенти - Координация и
подкрепящи дейности
Стандартните критерии за оценка, прагове, тежестта на критериите за
възлагане за този вид действия са предвидени в части D и H на Общите
приложения.
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за политиките за Изследвания и Иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
147
Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за политиките за Изследвания и Иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
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

Примерен график за предоставяне на грант: 3то тримесечие 2015 г.
Степен
на
съфинансиране:
Максималният
възможен
съфинансиране е 75% от общите допустими разходи.

процент

на

Примерен бюджет: 0.263 милиона евро от бюджета за 2015 г.
B.4.5.: Комуникационни дейности
Комуникационни дейности, като срещи, конференции и публикации, трябва да
подкрепят разпространяването на знания и информация на съответните
заинтересовани страни.
Вид дейност: Обществени поръчки
Ориентировъчен брой на договорите за преки услуги: 2 годишно през 2014 и
2015 г.
Индикативен график: От първото тримесечие на 2014 г.
Примерен бюджет:
·

0.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

0.5 милиона евро от бюджета за 2015 г.

B.4.6.: Външни експерти
Тази дейност ще подкрепи използването на назначени независими експерти за
оценка на проектни предложения, както и, когато е подходящо, за мониторинга
на действащи проекти.
Примерен бюджет:
·

6.50 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

6.50 милиона евро от бюджета за 2015 г.

Вид дейност: договори с експерти
B.4.7.: Група от независими експерти за свързани с политиката анализи и
бъдещето отражение 148
Ще бъдат назначени независими експерти, които да предоставят анализи на
минали дейности в области, свързани с политиката и да дадат съвет или
подкрепа за изготвянето и прилагането на политиката на ЕС за научни
изследвания и плана SET, като например:
·
2014 г.: Изготвяне на План за действие на Интегрираната пътната карта,
както е предвидено в Комуникация относно енергийни технологии и иновации;
148

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на
доказателствена основа за политиките за Изследвания и Иновации и подпомагане на различни
групи от заинтересовани лица се изключва от делегацията на изпълнителните агенции и ще се
изпълнява от службите на Комисията
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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·
2015 г.: Разследване на най-добрите пътища за ускоряване на
навлизането на пазара, като същевременно се увеличава координацията на
участници и инвестиции.
Примерен бюджет:
·

0.3 милиона евро от бюджета за 2014 г.

·

0.3 милиона евро от бюджета за 2015 г.

Вид дейност: договори с експерти

ПРИМЕРЕН БЮДЖЕТ
Покани

2014149 Бюджет
млн. евро150

2015151 Бюджет
млн. евро

Покана H2020-ЕЕ-2014/2015

92.50152,

98.15 154

Енергийна ефективност

от 32.040301

153

от 32.040301

149

Сумите в бюджета за 2014 са предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за
бюджет за 2014 г., след приемането на бюджета от бюджетния орган, или, ако бюджетът не е
приет както е предвидено в системата за временните суми от една дванадесета
150
Данните за бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната
запетая, което може да доведе до незначителни несъответствия, когато се събират закръглени
цифри
151
Сумите на бюджета са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране
за покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година
152
към които 5 милиона евро от обществено предизвикателство "Действия за климата, околната
среда, ресурсната ефективност и суровини" (бюджетен ред 08.020305) ще бъдат добавени което
прави общо 97,50 млн. евро за тази покана
153
Включително вноска от 8 млн. евро за PPP SPIRE
154
Включително вноска от 8 млн. евро за PPP SPIRE
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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Покана H2020-LCE-2014/2015
Конкурентна
енергия

359.40

372.33

нисковъглеродна от които 100.77 от от които 97,48 от
32.040301 и 11,63 32.040301 и
от 32.045001 и
274.85 от
247.00 от
08.020303
08.020303

Покана H2020-SCC-2014/2015
Интелигентни градове и общности

73.82 155

86.68 156

от които 60,07 от от които 72,43 от
32.040301 и 13,75 32.040301 и 14,25
от 08.020303
от 08.020303

Покана H2020-SIE-2014/2015
33.95
37.26
МСП и ускорен ход към иновациите
от които 16,97 от от които 18,26 от
за енергия
32.040301 и 16,99 32.040301 и 19.00
от 08.020303
от 08.020303
Принос
от
това
обществено 3.00
предизвикателство
към
покана
от 08.020303
"H2020-BG-2014/2015" (съгласно
Част 9 на работната програма)

2014157 Бюджет
млн. евро158

2015159 Бюджет
Млн. евро
Експерти
(експертни
оценители, 6.80
6.80
експертни групи,наблюдатели)
от които 3.00 от от които 3.00 от
32.040301 и 3.80 от 32.040301 и
3.80 от 08.020303
08.020303
Абонамент
прилагане
на 0.88
0.88
споразумения
на
Международната от които 0.755 от от които 0.755
агенция по енергетика и принос към 32.040301 и 0.125 от 32.040301 и
Международната
агенция
за от 08.020303
0.125
от
възобновяема енергия
08.020303
Други дейности

155

към които 18,50 млн. евро от обществено предизвикателство "Интелигентен, зелен и
интегриран транспорт" (бюджетен ред 06.030301) ще бъдат добавен, което прави общо 92,32
милиона евро за тази покана
156
към които 21,50 млн. евро от обществено предизвикателство "Интелигентен, зелен и
интегриран транспорт" (бюджетен ред 06.030301) ще бъдат добавен, което прави общо 108.18
милиона евро за тази покана.
157
Предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за бюджет за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или, ако бюджетът не е приет, както е
предвидено в системата за временните суми от една дванадесета
158
Данните за бюджета, посочени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната
запетая.
159
Сумите на бюджета са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране
за покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
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Грантове
за
бенефициенти

идентифицирани 14.22

14.26

от които 6.22 от от които 9.00 от
32.040301 и 8.00 от 32.040301 и
5.263
от
08.020303
08.020303
Обществени поръчки - Действия за 39.55
26.41
подкрепа
от които 28.30 от от които 16.16
32.040301 и 1.35 от от 32.040301 и
32.045001 и 9.90 от 10.25 от
08.020303
08.020303
Споразумение за делегиране/FAFA - 15.00
15.00
ЕИБот 32.040301
от 32.040301
Механизъм ELENA

Хоризонтални дейности (08.020403) 2014160 Бюджет
млн. евро161
Дейности по разпространение
(виж Част 17 на работната програма)
Корпоративна комуникация
(виж Част 17 на работната програма)

Приблизителен общ бюджет

2015162 Бюджет
Млн. евро

0.58
_
от които 0.29 от
32.040301 и 0.29
от 08.020303
0.30
_
от които 0.15 от
32.040301 и 0.15 от
08.020303
640.02

657.77

160

Предмет на наличието на кредитиране, предвидено в проекта за бюджет за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или, ако бюджетът не е приет, както е
предвидено в системата за временните суми от една дванадесета
161
Данните за бюджета, посочени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната
запетая
162
Сумите на бюджета са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране
за покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година
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

Приложение: Нива на производствена готовност ("MRL")
1.

Идентифицирани основни производствени предпоставки

2.

Идентифицирани производствени концепции

3.

Производство на доказателство за разработената концепция

4.

Възможност за производство на технологията в лабораторна среда

5.
Възможност за производство на прототипи на компоненти в среда
съответна на производствена.
6.
Възможност за производство на прототипна система или подсистема в
среда съответна на производствена.
7.
Възможност за производство на системи, подсистеми или компоненти в
среда представителна на производствена.
8.
Демонстрирана способност за пилотна линия. Готовност за започване на
производство с ниска норма.
9.
Демонстрирано производство с ниска норма. Възможност за започване
на производство в пълен мащаб.
10.
Демонстрирано производство в пълен мащаб и въведени икономични
производствени практики.
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