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Работната програма ще бъдат решени през 2014 г.
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Въведение
Дейностите по Обществено предизвикателство "Продоволствена сигурност,
устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски
изследвания, води и биоикономика" имат за цел най-доброто използване на
нашите биологични ресурси по устойчив начин. Целта е да се допринесе за
осигуряване на достатъчно доставки на безопасна, здравословна и
висококачествена храна и други продукти на биологична основа чрез
разработване на продуктивни, устойчиви и ресурсно-ефективни първични
производствени системи, насърчаване на свързани екосистемни услуги и
възстановяване на биологичното разнообразие, заедно с конкурентоспособни и
нисковъглеродни вериги на доставка. Това ще ускори прехода към устойчива
европейска биоикономика, чрез преодоляване на пропастта между новите
технологии и тяхното прилагане.
За да се постигне тази цел, тази част от Работната програма предлага
възможности за намиране на разнообразни и иновативни решения за добре
идентифицирани предизвикателства в ключови приоритети на политиката на ЕС.
Чрез общи или специални теми, широкото мултидисциплинарно участие е добре
дошло в тези усилия. Първостепенния принцип, залегнал в предложените
дейности е, че кандидатите са поканени да намерят решения, които ще направят
положителни промени в нашето общество, икономика и околна среда, като
използват ресурсите по-ефективно. В тази връзка, следва да бъдат намерени
решения, които пресичат различните изследователски и технологични области,
със силни иновации и пазарно ориентиран подход, с оглед на увеличаване на
растежа и създаването на работни места. Участието на крайните потребители,
включително фермери, рибари, потребители, публични органи (включително на
местно и регионално ниво), както и обществото като цяло ще бъде от ключово
значение за постигането на тази цел. По-специално, няколко теми ще включват
"подход с множество участници", както е предвидено в регламента за Хоризонта
20201.

1

Подходът с множество участници се стреми към по-големи иновации задвижвани от търсенето чрез
реалното и достатъчно включването на различни участници (крайни потребители като фермери/фермерски
групи, рибари/рибарски групи, съветници, предприятия и т.н.) по цялото протежение на проекта: от участие
в планирането на работата и експериментите, тяхното изпълнение до разпространение на резултатите и
възможната демонстрационна фаза. Адекватният избор на ключови участници с допълнителни видове
знание (научни и практически), следва да бъде отразени в описанието на проектните предложения и да
доведе до по-широко прилагане на резултатите от проекта. Подходът с множество участници повече от
изискване за широко или това какво до какво може да доведе голяма група от заинтересовани страни: той
трябва да бъде илюстрирано с достатъчно количество и качество на дейностите по обмен на знания и ясна
роля за различните участници в работата. Това би трябвало да генерира иновативни решения, които са повероятно да се приложат, благодарение на взаимното обогатяване на идеи между участниците, на съвместно
създаване и генериране на съсобственост за евентуалните резултати. Проект с множество участници трябва
да вземе предвид как целите на предложението за проекта и планирането са насочени към
нуждите/проблемите и възможностите на крайните потребители, както и на взаимното допълване със
съществуващите изследвания. Улесняване между участниците и готовност за включване на допълнителни
лица/групи от участници по време на проекта, например съответните оперативни групи на ЕИП, са силно
препоръчителни. Виж темите SFS-1А; SFS-1C; SFS-2А; SFS-2B; SFS-3A; SFS-4; SFS-5; SFS-7А; SFS-13;
SFS-20; ISIB-2; ISIB-4B, WASTE-2 и WASTE-7
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Решенията за преодоляване на идентифицираните предизвикателства следва
надлежно да интегрират социално-икономически и хуманитарни науки. Половите
различия трябва също да бъдат взети под внимание при оценката на риска, при
разработване, проектиране и извършване на съответните изпитвания за
безопасност на нови продукти - включително отношения към половете, поведения
и фактори, пресичащи се с пола и равенството (социално-икономически статус,
географското положение, религия и т.н.). Когато е възможно, дейностите трябва
да включват също така по-добро разбиране и управление на етичните аспекти,
както и насърчаването на най-високи етични стандарти в областта и сред
участниците и заинтересованите страни. Най-честите въпроси, които трябва да
бъдат разгледани, включват защита на личните данни и неприкосновеността на
личния живот, защита на участниците и изследователите и осигуряване на
информирано съгласие, участие на уязвимо население, потенциалната
злоупотреба с резултатите от научните изследвания, справедливо споделяне на
ползите, когато са въвлечени развиващите се страни, както и защита на околната
среда.
Всички дейности са отворени за юридически лица, установени в трети страни и се
полагат силни усилия, за да се насърчат да се възползват от тази възможност. В
съответствие с целите на ЕС стратегията за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите2, се обръща специално внимание
за подкрепа на важни стратегически двустранни споразумения и диалози, както и
инициативи за многостранно сътрудничество и сътрудничеството с международни
институции. В този контекст, няколко теми са специално отбелязани като особено
подходящи за международно сътрудничество, произтичащи от диалога за
изследвания и иновации ЕС - Китай и работната група на ЕС-Китай по храните,
земеделието и биотехнологиите 3 , Трансатлантическия алианс за изследвания,
започнат от Споразумението от Голуей за сътрудничество в Атлантическия океан4,
Международния KBBE форум между ЕС, Австралия, Канада и Нова Зеландия 5 ,
Диалога ЕС - Африка за изследвания и иновации6, или по отношение на други
въпроси7. По тези теми, подкрепата за усилията за международно сътрудничество
и по-специално участието на лица от целевите страни или региони, ще бъде
положително оценявана при оценката на предложенията.
Новост в Хоризонт 2020 е пилотния проект Отворени изследователски данни
/Open Research Data Pilot/, който има за цел да подобри и оптимизира достъпа до
и повторното използване на данни от научни изследвания, генерирани от
проекти. Докато някои части и области от Работната програма са изрично
посочени като участващи в пилотния проект за Отворени изследователски данни,
индивидуални дейности, финансирани по частите и областите на Хоризонт 2020
могат да изберат да участват в пилотния проект на доброволни начала.
Използването на План за управление на данните, за проекти, участващи в
2

COM(2012) 497 окончателен
Виж теми SFS-1А; SFS-1B; SFS-3B; SFS-4; SFS-13; WASTE-2 и WASTE-7; виж съвместни заключения на
Работната група
4
Виж теми BG-1; BG-7; BG-8; BG-13; BG-14; BG-15
5
Виж теми SFS-10; SFS-16
6
Виж теми SFS-6; SFS-18
7
Виж теми SFS-3A; SFS-5; SFS-10; SFS-7B; SFS-14А; SFS-15; SFS-16; SFS-19B; SFS-20; BG-14; BG-15;
ISIB-3; ISIB-9; ISIB-11; ISIB-12; РНС-7
3
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пилотния проект Отворени изследователски данни е необходимо. Допълнителни
насоки за пилотния проект Отворени изследователски данни са предоставени в
Портала за участници.
Работната програма 2014-2015 за обществено предизвикателство 2 се състои от
три покани. Две междусекторни покани за "Устойчива продоволствена сигурност"
и "Син растеж" (към които други части на Хоризонт 2020 допринасят пряко и
непряко) и покана цел насърчаване на "Иновативна, устойчива и приобщаваща
биоикономика". Дейностите по това Обществено предизвикателство също
допринасят пряко за покани, публикувани по други части на работната програма,
като "Персонализиране на здравеопазването и социалните грижи" 8 ,"Отпадъци:
Ресурси за рециклиране, повторна употреба и възстановяване на суровини" 9 и
"Водна иновация: Увеличаване на стойността ѝ за Европа"1010. На последно място,
член 187 Съвместна технологична инициатива за "Био-базирани Индустрии" ще
финансира дейности със силни иновации и фактори за индустрията, насочени
към предоставяне на технологични пробиви в стойността на веригата биомаса
към биопродукт.
Възможности за справяне с Обществено предизвикателство 2 могат да бъдат
намерени и в други части на Работната програма, включително в раздели
"Водещи позиции в базовите и промишлените технологии", посветени на "Главни
базови технологии", както и в Обществени предизвикателства 1 по "Здраве,
Демографските промени и Благосъстояние"; 3 по "Сигурна, чиста и ефективна
енергия"; 5 по "Действия по климата, ресурсна ефективност и суровини"; и 6 по
"Инклузивни, новаторски и сигурни общества ".

8

Виж тема PHC-7
Виж теми WASTE-2 и WASTE-7
10
Виж Тема WATER-4; Теми SFS-2; SFS-4; SFS-8; SFS-11; ISIB-4; ISIB-5; ISIB-12 и WASTE-7 също
допринасят за постигане на целите на фокусна област "Водна иновация: повишаване на нейната стойност за
Европа"
9
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Покана за устойчива продоволствена сигурност11
H2020-SFS-2014/2015
Осигуряване наличието на и достъпа до достатъчно количество безопасна и
питателна храна е ключов приоритет, който въздействия на всички граждани на
ЕС и трябва да бъде осигурен и днес и в бъдеще. В същото време производството
и преработката на хранителни продукти е ключова икономическа дейност,
осигуряваща работни места, умения и обучение, привличане на инвестиции,
подпомагаща селските и градските икономики, а също и оформя пейзажи. Като
се има предвид икономическия мащаб на хранителния сектор, потенциалните
ползи от научноизследователската дейност и иновациите, както и структурата на
сектора със силно участие на МСП, тази фокусна област ще развие конкурентни и
ресурсно-ефективни водни и наземни системи за производство на храни,
обхващащи: еко-интензификация на производството; устойчиво управление на
природните ресурси, включително точна оценка на екосистемните услуги, като
същевременно се отчита смекчаването на изменението на климата и
приспособяването към него; технологии за устойчива хранителна верига;
безопасни храни и здравословно хранене за всички; и глобална система за
безопасност на храните. Разрешаването на технологии и космически-базирани
приложения, адекватно поместени в социален контекст, ще бъде важен елемент
за постигането на тези цели. Като цяло, дейностите по научните изследвания и
иновациите в рамките на това предизвикателство ще обхващат цялата хранителна
верига, включително както предлагането, така и търсенето.
Икономическото и стратегическото значение на сектора на хранително-вкусовата
промишленост е отразено в следните цифри: износът на селскостопански стоки
през 2011 г. е били на стойност 105,0 милиарда евро, или 7% от общата стойност
на износа на ЕС; Европейската хранителната и питейна индустрия е най-голямата
производствена промишленост в ЕС, а през 2010 г. генерира годишен оборот от
956 милиарда евро, почти половината от които, от малки и средни предприятия, с
над четири милиона работни места. В целия сектор на хранително-вкусовата
промишленост са заети 17 милиона души. Дейностите в тази област ще подкрепят
подхода на ЕС към продоволствената сигурност; Европа 2020 водещата
инициатива за ефективно използване на ресурсите Европа; Европейското
партньорство за иновации "Селскостопанска производителност и устойчивост";
Програма за сътрудничество за развитие след 2015; Стратегия на ЕС за
биологичното разнообразие до 2020 г.; Общата политика в областта на
рибарството; и реформата на Общата селскостопанска политика. Очаква се, че
усилията в научните изследвания ще спомогнат за постигането на 20% увеличена
ефективност на потреблението на ресурси (Пътна карта за ефективно използване
на ресурсите в Европа); ще помогне да се обърне тенденцията на намаляване на
растежа на производителността в първичното производство до 2020 г.
(Европейско партньорство за иновации); ще даде възможност на политиката за
безопасност на храните да бъде постоянно коригирана в светлината на нови
научни доказателства (Европейска ред за потребителите); и ще предостави
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Световната среща на върха по въпросите на продоволствената сигурност през 2009 г. дефинира
сигурността на храните като съществуваща "когато всички хора по всяко време разполагат с физически,
социален и икономически достъп до достатъчна, безопасна и питателна храна, за да задоволят своите
хранителни нужди и предпочитания за активен и здравословен начин на живот
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

интегриран ЕС подход, необходим за намаляване на здравословните проблеми,
дължащи се на неправилно хранене, наднормено тегло и затлъстяване.
За максимизиране на въздействието на дейностите, предприети по тази фокусна
област, РП 2014-2015 съсредоточава усилията си върху ключови приоритети за
ЕС, за да гарантира, че критичната маса, необходима за справяне с различни подпредизвикателства се постига, като се съсредоточава върху основните нужди на
политиката.
По-специално, за да напредва към устойчиви системи за производство на храни,
през 2014 г. ще бъде даден приоритет, за да се сведат до минимум загубите
преди прибирането на реколтата (в това число в областта на аквакултурите и
рибарството), подобряване на управлението на почвите и генетични ресурси в
подкрепа на селскостопанското разнообразие и регионални продукти, докато през
2015 ще се фокусира върху подобряване производителността на добитъка и
културите и генетиката за поддържане на селското стопанство. За подпомагане
на производството на безопасни храни и здравословното хранене, ще бъде даден
приоритет на безопасността на храните и на устойчивото и конкурентно
производство на храни през 2014 г., и на храненето през 2015 г. Накрая, за да се
интегрират глобални фактори на продоволствената сигурност, 2014 г. ще се
съсредоточи върху подобряване на разбирането на настоящите и бъдещите
фактори на продоволствената сигурност, докато през 2015 г. ще бъде изследван
приноса на малкия земеделски сектор.
Като се има предвид значителния ѝ междусекторен характер, настоящата покана
включва приноси от различни части на Обществено предизвикателство 2, и също
е от значение за Обществено предизвикателство 1 по "Здравеопазване,
демографски промени и благосъстояние" и Обществено предизвикателство 6
"Приобщаващи, иновативни и сигурни общества".
Дава се покана за предложения по следните теми:

Устойчиви системи за производство на храни
SFS-1-2014/2015: Устойчиво наземно производство на добитък
Специфично предизвикателство: Поради нарастващото търсене на храни от
животински произход, както и нарастващия натиск върху използването на земята,
се очаква по-нататъшно задълбочаване и разширяване на производството на
животинска продукция. Развитие на животновъдния сектор в ЕС и в световен
мащаб е предизвикателство, тъй като то оказва натиск върху околната среда,
човешкото здраве и хуманно отношение към животните в рамките на системите.
Изменението на климата е допълнителен натиск върху устойчивостта (напр.
производителност, здраве) на животновъдните системи. Изисква се увеличаване
на ефективността, като същевременно трябва да се намали отпечатъка върху
околната среда и да се повиши качеството, например хранителна стойност.
Системи за животновъдство генерират ценни продукти за консумация от човека,
включително и някои от ресурсите, които не могат по друг начин да бъдат
превърнати в храна (например системи на тревна основа). Те подпомагат
развитието на селските общности. Обширни животновъдни системи могат да
допринесат за управлението и поддържането на екосистемите и биологичното
разнообразие може да се повиши.
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Трябва да се търсят средства за подобряване на устойчивостта и
производителността на наземни системи за добитък чрез отглеждане, хранене и
здраве. Нови фенотипове, свързани с устойчивата производителност на
животните, могат да бъдат разработени и интегрирани в схеми за разплод.
Прецизното хранене може да увеличи ефективността на производството чрез
точно адаптиране на нуждите и доставката на фуражи за отделни животни.
Развитието на нови или алтернативни фуражи, по-специално като източници на
протеин, има потенциала да сведе до минимум зависимостта от вноса и да
увеличи европейската самозадоволяване. Заболявания на животните намаляват
ефективността на производството на животните и имат голямо въздействие по
отношение на икономическите разходи и хуманното отношение към животните.
Ваксинацията може да бъде ефективен начин за контрол на болестите и за
намаляване на употребата на антимикробни вещества. Необходими са позадълбочени познания за да се разработят по-безопасни, по-евтини, нови,
поливалентни и по-ефикасни ваксини.
Системи за земеделие трябва да бъде (пре) проектирани по холистичен начин за
най-добро
съгласуване
на
различните
изисквания,
свързани
с
производителността, устойчивостта и обществени ценности, за сега и в бъдеще.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
(В) или (С), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Генетика и хранене и алтернативни източници на фуражи за наземно
животновъдство
Предложенията трябва да са насочени към разнообразието на видовете
производство. Нови черти, свързани с ефективността на фуражите и
устойчивостта (напр. здравина) трябва да бъдат разследвани и трябва да се
използват фенотипове за моделиране на биологичните функции и да се развиват
предсказуеми подходи за изпълнения. Трябва да бъде разработено прецизно
хранене, включително нови системи за управление, за се отговаря на нуждите на
отделните животни, като се вземе предвид техния статут по отношение на
физиология, здраве и благосъстояние и тяхната генетична аранжировка.
Дейностите трябва да разследват разнообразяване на източниците на фуражи,
по-специално като протеини, включително съпътстващи продукти от
промишлеността, органични отпадъци и алтернативни култури, както и по-добро
използване на местните ресурси (например пасища и фуражни култури).
Потенциалът на новите технологии, включително тяхното въздействие върху
качеството на храните, трябва да бъдат оценен. Трябва да се организират
демонстрационни дейности на най-обещаващите решения. Очаква се участие на
животновъдния отрасъл. Настоящата покана включва и социално-икономическите
аспекти, като са необходими нови бизнес модели и системи за управление на
специфични производствени системи. В съответствие с целите на стратегията на
ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите и по-специално с въвеждането на диалога ЕС-Китай, предложенията
са насърчавани да включат участници от трети страни, особено такива,
установени в Китай 12 . Предложенията следва да попадат в обхвата на
концепцията "подход с множество участници"13.
12

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма
13
Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
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B. [2014]Справяне със загуби от болести по сухоземните животни
Целта е да се разбере по-добре взаимодействието между имунната система на
свине, домашни птици и преживни животни и техните специфични патогени, поспециално на патогените, свързани с високите производствени загуби и за
разработване на иновативни и поливалентни ваксини, като се вземе предвид
индивидуалната променливост в отзивчивостта на ваксините и различните етапи
на развитието. Би могло да се предвиди използването на настоящите и на новите
вектори за ваксини (включително DNA & DIVA ваксини), заедно с нови и лесни
системи за приложение и ефективни добавки, с цел насърчаване на по-ранно
начало на защитата и по-голяма продължителност на имунитета. Нови
биомаркери и фенотипове биха били ценни с помощта си за стратегиите за
разплод за повишена устойчивост на болести.
Предложенията трябва да развиват най-малко две ваксини при ниво
демонстрация и да се отнасят до най-малко домашни птици и/или свине, и/или
преживни животни. Участието на животинската фармацевтична индустрия се
очаква да се изразява в получаването на продаваеми продукти. Следва да се
осигури значително участие на МСП. В съответствие с целите на стратегията на
ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите и по-специално с въвеждането на диалога ЕС-Китай, предложенията
са насърчавани да включат участници от трети страни, особено такива,
установени в Китай14.
C. [2015] Оценка на устойчивостта на наземното животинско производство
Предложенията следва да извършват оценка на устойчивостта и потенциала за
предоставяне на екосистемни услуги, социални услуги, устойчивост,
конкурентоспособност и възможните компромиси на различни системи на ЕС за
отглеждане на животни. Оценката трябва да бъде цялостна и да обхваща
основните аспекти на съответните системи, включително международната
търговия, да стига до размерите на вериги и територии за доставка и да
разработва необходимите показатели. Предложенията следва да обхващат
социално-географски и демографски промени на съответната селскостопанска
общност и прогнози, както и очакваното място на продукти от животински
произход в обществото и диетите в бъдеще, гледайки в цялата хранителна
верига. Предложенията трябва да създадат на ниво ферми мрежи на наблюдение
и обмен на знания за устойчивостта на животните, които да се свързват с
Европейското партньорство за иновации с акцент върху иновативни системни
решения за краткосрочни и дългосрочни нужди. Предложенията следва да
съчетават социално-икономически и трудови казуси и да скицират пътна карта за
по-нататъшни изследвания и разработване на политики. Предложенията следва
да попадат в обхвата на понятието за "подход с много участници15.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 7-9 милиона евро за (А) или съответно (В) и 5-7 милиона евро за (С)
ще позволят това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, това не изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
14

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
15
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·
·
·

Очакван ефект: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
В схемите за отглеждане на различни видове селскостопански животни да бъдат
включени нови ефективни характеристики, които дават възможност за избор на
животни, по-адаптирани към промените в околната среда
Европа да стане първенец в повторното използване на странични продукти и
богати на протеини ресурси за фуражи
Минимизиране на риска за общественото здраве чрез предотвратяване и борба с
болестите по животните и намаляване на употребата на антибиотици в
перспектива "Едно здраве"
·
Повишено ниво на хуманно отношение към животните
·
Повишена ефективност и рентабилност на животинското земеделие
·
Подобрена обща устойчивост и иновационен капацитет на сектора
животновъдство
·
Повишено обществено приемане
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-2-2014/2015: Устойчиво производство на земеделски култури16
Специфично предизвикателство: Европейското производство на култури е
изправено пред все повече трудности да остане конкурентоспособно на световния
пазар поради много причини. Някои от тези причини са загуба на почвеното
плодородие и последвалото масово използване на скъпи външни хранителни
вещества, най-вече на азот и фосфор, за които европейското селско стопанство е
почти изцяло зависимо от вноса на продукти, или на торове, получени със скъпи
промишлени процеси, които генерира парникови газове (ПГ). Следователно,
необходими са стратегии за по-устойчиво управление на културите, за да се
запази или да се увеличи плодородието на почвата. Неподходящото управлението
на почвите и водите и прекаленото използване на външни ресурси в системите за
интензивно производство на култури, представляват икономическа загуба за
земеделския производител и значителна тежест за околната среда и последващо
въздействие върху здравето на хората, тъй като те допринасят значително за
замърсяването на подземните води и повърхностните води, емисиите на ПГ,
натрупването на замърсители в почвата, като например тежки метали и
органични замърсители. По-добро управление на почвите и оптимизация на
торове и вода са от първостепенно значение за съчетаване на необходимата
конкурентоспособност и дългосрочната устойчивост на целия сектор на
интензивното производство на култури в Европа.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Внос на хранителни вещества

16

През фазите на договаряне и въвеждане, трябва да бъде гарантирано взаимодействие и допълване с
действията, които ще бъдат избрани по теми SFS-4
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Предложенията трябва да намерят иновативни и ефективни стратегии за
подобряване на управлението на вноса на хранителни вещества и вода, както и
оптимизиране на тяхната ефективност на използване на ниво ферма, за да се
подобри добива и качеството им. Новите подходи могат да включват интеграция
последните инструменти и техники в прецизното земеделие, като например
напредничава автоматизация, торене с променлива норма, дистанционно
наблюдение, сензори за полета и култури, ИКТ технологии, за да се постигне
цялостна стратегия за оптимизиране на вноса на хранителни вещества и
управлението на водите в европейското интензивното земеделие и да се осигури
значителен напредък отвъд настоящото състояние на техниката. Новите
технологии и подходи следва да позволяват постигането на подобрена
устойчивост в различни системи за интензивно производство на култури,
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и осигуряване
на по-добро качество и ползи за човешкото здраве. Полева демонстрация на
предложените технологии в съответния мащаб за да се докаже осъществимостта
на концепцията, трябва също да се предвиди. Предложенията следва да попадат
в обхвата на концепцията "подход с множество участници"17.
B. [2015] Оценяване на системи за реколти, подобряващи почвата
Предложенията следва да преценят реалните ползи, които системи за реколти,
подобряващи почвата и агротехнически мероприятия, например прецизно
земеделие, сеитбообращения, опазване на селското стопанство, могат да донесат
на европейското селско стопанство, както и да идентифицират и свеждат до
минимум ограниченията и недостатъците. Ползите могат да включват порационално използване на природните ресурси, намалени енергийните нужди,
намалени емисии на парникови газове и други токсични емисии, опазване на
плодородието на почвата, опазване на биологичното разнообразие над и под
земята и увеличаване на производителността. Ограничения и недостатъци могат
да включват повишени плевели, почвени патогени и проблеми с някои видове
култури във връзка с климатичните условия. Научно подкрепени и полево
тествани доказателства за посочените благоприятни ефекти за минимално
нарушена почва, и стратегии за обработка без или с минимална оран, както и
недостатъци и методи, за да се намалят до минимум, са необходими за
насърчаване на приемането на системи и техники за подобряване на почвата от
европейските фермери. Предвид различните почвени микроклиматични условия
и разнообразието от системи за реколти в Европа, развитието на специално
изработени стратегии за подобряване на почвата, техники и машини, подходящи
за различни селскостопански райони и адаптирани към различни култури и
системи за култури, би трябвало да помогне за преодоляване на настоящите
бариери, които пречат на тяхното приемане от страна на европейските фермери.
Предложенията следва да попадат в обхвата на концепцията "подход с множество
участници"18.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 8 милиона евро за (А) или съответно 9 милиона евро за (В) ще
позволят това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ
17

Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма
18
Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма
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

начин. Въпреки това, това не изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подобряване на качеството на подпочвените и повърхностните води.
Намаляване на почвени замърсявания с токсични съединения и тежки
метали.
Опазване на биоразнообразието и дивата природа.
Подобряване на човешкото здраве чрез намаляване отделянето на
замърсители и парникови газове.
Научна подкрепа за съответните политики на ЕС19
Солидна научна оценка на ползите и недостатъците на системите и
техниките за подобряване на почвата.
Намаляване на ерозията на почвата и подобряване на качеството и
структурата на почвата
Повишена конкурентоспособност на европейските земеделски стопани чрез
намаляване на производствените разходи.
Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда от
производството на растителни култури чрез по-малко нарушения на
почвата, по-добро използване на биологичното разнообразие и функциите
на почвите и по-рационално използване на външни ресурси, вода и база
природен ресурс.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-3-2014: Практически решения за местни и чужди вредители, засягащи
растенията
Специфично предизвикателство: Местните и чужди вредители 20 причиняват
увеличаване на годишните загуби за селското и горското стопанство и разходите
за растениевъдството. Инвазивните чуждоземни видове и нови вредители и
болести влияят негативно върху местните видове (напр. надделяват), засягат
хранителни вериги, променят модели на биоразнообразието и нарушават
сухоземните екосистеми (включително вътрешни водни тела) и пейзажи, с
допълнителни въздействия върху икономическите и рекреационни дейности.
Изменението на климата се очаква да подкрепя трайното установяване на много
чужди вредители и да променя разпределението на вече установени вредители.
Предотвратяването на навлизането, установяването и разпространението на нови
чужди вредители се регулира от Директива 2000/29/ЕО. Търсят се подходи,
19

Директива за торовете ((ЕО) № 2003/2003), Директива за нитратите (1991), Тематична стратегия за
почвите (COM (2006) 231)
20
Всякакъв вид, щам или биотип на растение, животно или патогенен агент, вреден за растенията или
растителните продукти (ISPM No5, Международни стандарти за фитосанитарни условия 2010 г.; ФАО,
1990, ревизирана ФАО, 1995 г.; КПКЗ, 1997)
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повече щадящи околната среда при контрола върху вредителите и болестите, в
съответствие с Директива 2009/128/ЕО. Предвид високите разходи, свързани с
превенцията/контролирането на вредители и инвазивни чужди видове и
намаляване на въздействието им върху околната среда, е необходимо понататъшното разработване на интегрирани механизми за ответни мерки
(практически решения), в диапазона от предотвратяване на навлизане до нови
подходи за Интегрирано управление на вредителите.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Местни и чужди вредители в селското и горското стопанство
Предложенията трябва да са насочени към заплахи както за селскостопански
(включително градинарство) и горския сектор. Редица местни и/или чужди
вредители и инвазивни чужди видове водят (или имат висок потенциал да
причинят) до значителни икономически загуби, които имат голямо влияние върху
околната среда и следователно представляват основна заплаха за Европа, и
затова трябва да бъдат разгледани и решени. Трябва да се търсят модерни
решения за вредители (включително плевели) и превенция управление на
инвазивни чужди видове, с използване на най-новите фитосанитарни мерки и
технологии с биологични и интегрирани подходи. Докато центърът на дейността
трябва да бъде развойната дейност, техническата и икономическата
приложимост, както и промишлено значение на предложените технологии и
механизми трябва да бъдат доказани чрез съответните демонстрационни
дейности. В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите ,
предложенията са насърчавани да включат участници от трети страни, изпитващи
същите
проблеми (включително търговски партньори) 21 . Изисква се привличането на
промишлеността (включително МСП), за да може откритията да се преобразуват в
продаваеми продукти или услуги. Очаква се активно разпространение към
крайните потребители. Предложенията следва да попадат в обхвата на
концепцията "подход с множество участници"22.
B. [2014] Сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на Интегрирано
управление на вредителите (IPM) в селското стопанство
Предложенията следва да обхващат определен брой земеделски системи
(включително и органични) и да са насочени към повишаване на
производителността при запазване на екосистемите и намаляване на остатъци от
пестициди в храните. Вредители, засягащи плодове и зеленчуци са от особен
интерес, когато обменът на информация, добри практики и технологии е от полза
за земеделски стопани / производители и потребители, както в ЕС, така и в
Китай. Трябва да се търси разнообразие от IPM практики за справяне
вредителите, като например химическа екология, биологични агенти за контрол,
смесени култури, инструменти за планиране за ферми и ландшафта, и т.н. В
съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите и по-специално с въвеждането
21

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
22
Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
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на диалога ЕС-Китай, участието (също от гледна точка на ресурси) на китайски
партньори в научните изследвания, иновационните и демонстрационни дейности
е
силно
насърчавано 23 .
Практически
решения
за
земеделски
стопани/производители, в близост до пазара, следва да бъдат улеснени от
участието на промишлеността (включително МСП), насочени към свързани с IPM
трансфер на технологии.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 7 милиона евро за (А) или съответно 3 милиона евро за (В) 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:
•
•
•
•
•

•

Ефективни решения за предотвратяване и управление на вредители и
инвазивни чужди видове;
Научна подкрепа за развитието на съответните политики на ЕС;
Значителни икономически печалби / избегнати загуби за европейското
селско и горско стопанство [A] и европейското и китайско земеделие [B];
Повишено качество на продуктите и по-ниско въздействие върху околната
среда (например по-ниско ниво на химикали, по-малко нови вредители)
Развитие на научно-базирани инструменти за разработване на стратегии за
подобряване на производителността и устойчивостта на селското и
горското стопанство в контекста на променящите се условия на околната
среда
Въздействие върху широка гама практики за земеделско и горско
производство и управление на риска

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-4-2014: Качество и функция на почвата24
Специфично предизвикателство: Селскостопанските почви осигуряват основата за
растениевъдството и животновъдството и на свой ред са повлияни от различните
видове използване на земята, качеството на водата, практиките за управление,
избора на култури, сортове и генотипове. Ефекти включват не само промени в
химическите и физически свойства на почвата, но също така и в състава на
биологичната
общност
на
почвата
и
растително-почвено-микробните
взаимодействия. Разбирането на това сложно и крехко взаимодействие е от
решаващо значение за разработването на практики за управление на почвите и
опазване на земеделски стопанства за увеличение на селскостопанската
производителност, като същевременно се избягва влошаване на този практически
невъзобновяем ресурс по екологично устойчиви начини.
23

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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During the negotiation and implementation phases, synergies and complementarities with actions that will be
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Обхват: Предложенията трябва да осигурят всеобхватен анализ на различните
видове ползване на земеделските земи в Европа, заедно с последиците от
използването на земеделската земя и управление на почвените свойства и
функциониране на почвата. Те следва допълнително да предложат начини, по
които може да бъде установен "почвения екологичен отпечатък" на различните
системи за отглеждане на култури и могат да бъдат установени интервенции за
управление. Предложенията трябва да тестват нови подходи за управление на
стопанствата,
които
увеличават
ключовите
почвени
атрибути
за
производителността на културите и дават стабилност, като се вземат под
внимание под и надземните аспекти. Работата трябва да взема предвид
различните видове култури и добитък, земеделските системи и почвените микроклиматични зони в целия ЕС. В съответствие с целите на стратегията на ЕС за
международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите
и специално с изпълнението на диалога ЕС-Китай, предложенията са насърчавани
да включват участници от трети страни, особено такива, установени в Китай25.
Предложенията следва да попадат в обхвата на понятието "подход с множество
участници" 26 и да позволяват адекватно участие на земеделския сектор в
предложените дейности.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3-5 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:
·
·
·
·
·

Подобрен капацитет и методи за оценка на управлението на взаимодействията на
почвата и тяхното влияние върху функциите на почвата
широко достъпни и ценово ефективни инструменти за наблюдение на "здравния
статус" на земеделските почви от практикуващите в селскостопанския сектор
повишаване на производителността на реколтата, качеството, стабилността и
доходността в традиционните и органични системи на земеделие чрез подобрени
практики за стопанисване на почвите, включително редуване на реколти
подобрени климатични и екологични показатели на земеделските дейности
(например чрез намаляване на неблагоприятното въздействие върху
земеделските земи)
подкрепа за ОСП екологични цели и разработване на допълнителни политики в
областта.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-5-2015: Стратегии за производителност, стабилност и качество на
културите
25

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
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Специфично предизвикателство: Производителността на културите се определя
от генетично разнообразие и сложните взаимодействия на генотип (G) със среда
(Е) в контекста на специфични интервенции за управление (M). Разбирането и
улавянето на динамиката на тези под и надземни взаимодействия в развъдни
програми и управлението на стопанството се считат за критични, за да се
отговори на загрижеността над застоя на добиви и пропуските в добивите,
изграждане на устойчивост към биотични и абиотични заплахи и по-нататъшен
напредък в подобряване на културите.
Обхват: Предложенията следва да предлагат интелигентни подходи и
инструменти за подобряване на идентификацията, предсказването и въвеждането
на полезни генетични вариации в култури, както и благоприятни комбинации от
генотипове и управленски практики в редица среди. Те трябва да се справят с
подобрение на културите по холистичен начин и да търсят нови цели за разплод,
за
да
се
подобри
добива,
стабилността
му,
качеството,
поносимостта/устойчивостта на биотичен/абиотичен стрес и ползите за околната
среда. Дейности и резултати трябва да бъдат включени в програми за
развъждане, както и помощ за разнообразяване и оптимизиране на управление на
културите на различни етапи от развитието на растенията. В съответствие с
целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на
научните изследвания и иновациите , предложенията са насърчавани да включат
участници от трети страни 27 . Предложенията следва да попадат в обхвата на
концепцията "подход с множество участници"28 и да позволяват адекватно участие
на земеделския сектор в предложените дейности. Това действие дава
възможност за предоставяне на финансова подкрепа на трети страни в
съответствие с условията, определени в част К на Общите приложения
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3-5 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:
·
·
·

Повишаване на знанията по сложни взаимодействия растения-околна среда и
подходящи комбинации от генотипове и управленски практики
Непрекъснато динамичен сектор за размножаване чрез разработването на нови
стратегии и инструменти за разплод
Повишена производителност и стабилност на селскостопанския сектор чрез подобри сортове и стратегии за управление на културите, които дават възможност
за по-голямо разнообразие и показват по-висока приспособимост към определени
среди, включително в контекста на изменението на климата
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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Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
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SFS-6-2014: Устойчиви
системи в Африка

интензификационни

пътища

за

агро-хранителни

Специфично предизвикателство: дългосрочните прогнози показват, че натискът
върху храните и сигурността на продоволствие (FNS) ще бъде най-висока в
Африка като комбиниран резултат от ниските нива на селскостопанската
производителност и високи темпове на демографски растеж. Увеличаване на
производителността в селското стопанство, като същевременно се гарантира
екологична, икономическа и социална устойчивост (включително борбата срещу
деградацията на земите / опустиняването и справяне с изменението на климата)
е предизвикателство от съществено значение за изваждане на по-бедните селски
домакинства от бедността, гарантиране на заетостта в селските райони и
прехраната на земеделската общност и осигуряване на храна за все по-голямото
градско население. Научната програма за селското стопанство в Африка
призовава за трансформация на селското стопанство в Африка. Тази
трансформация, което предполага по-добра интеграция на дребното селско
стопанство в пазари и по-добре функциониращи вериги за доставки, трябва да се
включва земеделски производители и преработватели. Повишаването на
производителността
трябва
да
бъдат
търсено
отвъд
земеделските
производствени практики, по цялата верига на доставки (включително загубите
след прибирането, отпадъци). Налице е нарастващо признание, че пътищата на
интензификация са разнообразни и със специфичен контекст. Следователно,
съгласувани усилия в областта на изследванията и иновациите в областта на
устойчивите модели на интензификация в хранително-вкусовата верига и
доказателствата за концепция би трябвало да бъде ключови за да се успее в
усилията за осигуряване на устойчива FNS. Няколко изследователски институции
в държавите-членки на ЕС, проучват създаването на по-широко партньорство
заедно с изследователски партньори в Африка, като по този начин се подобри
въздействието на научните изследвания чрез обединени усилия.
Обхват: Предложенията трябва да развиват по-нататък концепцията и подхода,
които се очаква да бъдат изпълнени в партньорство. Трябва да бъдат
разработени предпроектни, стратегически приоритети и план за действие, като
се вземат изцяло предвид настоящите и новите инициативи на национално, ЕС,
Африканско (напр. CAADP и предстоящото Научна програма за земеделието в
Африка) и на световно равнище, така че да се максимизират допълването и
синергиите. Освен това, в допълнение към технологичните и
икономически фактори, стратегическия план за действие следва също така да
взема под внимание антропологичните и културни аспекти. В съответствие с
целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на
научните изследвания и иновациите и по-специално с въвеждането на диалога
ЕС-Африка, предложенията са насърчавани да включат участници от трети
страни, особено такива, установени в ЕС и Африка29.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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.
29
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Очакван ефект:
·

·
·

създаване на дългосрочно партньорство за изследвания между Европа и Африка,
включващи потенциално държавите-членки и асоциираните държави и
африканските страни, свързани с регионалните организации (ЕС и Африканския
съюз) и субрегионални органи за координация на научните изследвания и
иновациите в областта на устойчивите пътища за интензификация в агрохранителните системи. Създаване на възможности за развитие на частния сектор;
значителен принос за повишаване на устойчиви FNS в Африка в средносрочен
план чрез социално-икономическо развитие
по-добро и по-ефективно разходване на средствата за научни изследвания, чрез
взаимодействие и допълване между различните участващи субекти.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-7-2014/2015: Генетични ресурси и селскостопанско разнообразие за
продоволствената сигурност, производителност и издръжливост
Специфично предизвикателство: Генетичното разнообразие в селското и горското
стопанство - както в рамките на и така и между видовете - обикновено се приема
като предварително условие за гарантиране на продоволствената сигурност,
производителност, както и устойчивостта на култури, гори и животни виз-а-ви
биотични и абиотични заплахи в променящата се среда. Поради това
разширяването на генетичната основа на култури, горски дървета и животни,
както и диверсификацията на производството е от съществено значение. Това
изисква координирани усилия за подобряване на съхранението, достъпа и
използването на широк набор от генетични ресурси съхранени на място или
извън земеделските стопанства. Местните породи добитък, горски растения и
култури са особено важен източник на генетична вариация, тъй като те са
свързани с редица благоприятни знаци, като стабилност, адаптиране към
местните - често - маргинални условия или органолептични и здравословни
качества. Те също така предоставят основа за продукти с регионалната
идентичност, за които съществува повишен потребителски интерес. Въпреки тези
ползи, тяхната употреба намалява отчасти заради по-ниска производителност в
сравнение с модерните, с високи добиви и по-единни породи и сортове.
Подобряването на местните породи и култури осигурява възможности за
диверсификация в селското стопанство, заедно с нови възможности за
регионални, висококачествени продукти и за икономическо развитие.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Традиционни ресурси за земеделско разнообразие и хранителната
верига
Предложенията следва да засилят описанието и оценката, както и управлението и
изпълнението на местни сортове и породи, заедно със съответните системи за
производство на земеделска продукция (семена). Приложените мерки трябва
потенциално да обхващат от научните изследвания до демонстрация и
разпространение, както и за развитие на (екологосъобразно и икономически)
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устойчиви схеми на производство. Предложенията трябва да имат подходящо
социално-икономическо измерение, да използват знанията от формалните и
неформалните сектори, да насърчават създаването на мрежи в рамките на и
между отделните региони и да се обръщат към стойностната верига за
регионални продукти с високо качество. Като цяло, дейностите трябва да улавят
по-систематично стойността на разнообразни и досега неразработени генетични
ресурси и да насърчават тяхното по-широко използване в дейностите по разплод,
в селското стопанство и в хранителната верига. Предложенията трябва да са
насочени към генетични ресурси за добитък или растения (включително и от
горски дървета, включвани в селскостопански дейности). Предложенията следва
да попадат в обхвата на понятието за
"подход с много участници" 30 и да дават възможност за адекватно участие на
земеделския сектор в предложените дейности.
B. [2015] Управление и устойчиво използване на генетични ресурси
Предложенията следва да прилагат всеобхватни действия за подобряване на
състоянието и използването на (по-специално Европейските) генетични колекции
извън и на самите обекти. По-конкретно, те следва да подкрепят придобиване,
съхраняване, характеризиране / оценка и по-специално използване на
специфични генетични ресурси в животновъдството, селскостопанските и горски
дейности. Освен това, предложенията следва да се ангажират с дейности по пошироко разпространение и повишаване на осведомеността. По този начин, те
трябва да поддържа тясна връзка със съответните текущи инициативи, например,
които искат да се хармонизира, рационализира и подобри управлението на
съществуващите колекции и бази данни31. В съответствие с целите на стратегията
на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите , предложенията са насърчавани да включат участници от трети
страни 32 . Това действие дава възможност за предоставяне на финансова
подкрепа на трети страни в съответствие с условията, определени в част К на
Общите приложения. Предложенията трябва да са насочени към генетични
ресурси на култури, гори и/или животни.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3-4 милиона евро за (А) или съответно 5-7 милиона евро за(В) 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: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
•
•
•

подобрени управление и оценка на място на генетичните ресурси от страна
на селскостопанския сектор
производителност и икономически ползи в специализирани фермерски
системи от конвенционалните и органични сектори
промоция на
традиционни и / или недостатъчно използвани култури
(и техните диви роднини, според приложимото) и породи

30

Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
31
Виж например Хоризонт 2020 покана INFRAIA 1-2014/2015: Интегриране и отваряне на съществуващите
национални и регионални научноизследователски инфраструктури от общоевропейски интерес
32
Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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увеличаване на предлагането на разнообразни, висококачествени
продукти, например с подобрени здравни ползи за потребителите
• икономически ползи за земеделските производители, различни видове МСП
и регионалните икономики чрез разширяване или създаване на нови
продукти и пазари
• широкия адаптация на селскостопански животни и култивирани растения
(култури, горски дървета за селското стопанство/агро-горско стопанство),
за ограничаване или промяна на агро-климатични условия, например чрез
повишаване на устойчивостта чрез използването на адаптивни черти от
местни видове и местни породи
• подобрено качество и обхват на европейските колекции ex-situ и in-situ
колекции/ управление на селското стопанство на място
• подобрени методики за управление, съхранение, характеризиране и
оценка на генетичните ресурси
• повишен трансфер на генетичен материал в програми за развъждане,
фермерски или горски практики, т.е. идентифициране на полезни черти
(вариация) в колекции
• повишена осведоменост за стойността на генетичните ресурси, участие на
крайните потребители и принос към изпълнение на международни
ангажименти в областта (напр. Международния договор за растителни
генетични ресурси за прехрана и земеделие, ITPGRFA)
• по-широко използване на генетичните ресурси в земеделието и горското
стопанство
• цялостен принос за продоволствената сигурност, чрез подкрепа на
иновациите в развъждането и отглеждането
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
•

Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-8-2014/2015: Еко-иновативно производство и обработка на храни с
ефективно използване на ресурсите
Специфично предизвикателство: За да останат конкурентоспособни, да ограничат
влошаването на околната среда и за оптимизиране на ефективното използване на
ресурсите, се изисква развитието на по-ефективно използване на ресурсите и
устойчиво производство на храни и преработка, в цялата хранителна система, във
всички мащаби на бизнеса, в условията на конкурентен и иновативен начин.
Текущите системи за производство и обработка на храни, особено в сектора на
МСП, трябва да бъдат преразгледани и оптимизирани с цел постигане на
значително намаляване на използването на вода и енергия, емисиите на
парникови газове и генериране на отпадъци, докато в същото време се подобри
ефективността при използването на суровини, повишаване на устойчивостта към
климата и осигуряване или подобряване на срока на годност, безопасността и
качеството на храните. Трябва да бъдат разработени нови конкурентни екоиновативни процеси, в рамките на прехода към по-ефективно използване на
ресурсите, устойчива кръгова икономика.
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 две.
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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, управление 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.
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 специфичното предизвикателство на Устойчива продоволствена
сигурност 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.) към индустриалната
готовност и зрялост за въвеждане на пазара, но може да включват и някакви
изследвания. За технологични иновации се предвиждат Ниво на технологична
готовност 6 или по-висока (или подобно за нетехнологични иновации); моля,
вижте част G 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.
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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:
•

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.

•

Поемане и разпределение на иновациите за справяне с конкретното
предизвикателство на устойчива продоволствена сигурност 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%)
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Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-9-2014: Към постепенно
европейското рибарство

премахване

на

изхвърлянето

на

улов

в

Специфично предизвикателство: Новата ориентация на общата политика в
областта на рибарството (ОПОР) призовава да се премине към постепенно
премахване на изхвърлянето на улов за всеки отделен случай, като се вземат
предвид най-добрите налични научни препоръки за намаляване на нежелания
съпътстващ улов и постепенно въвеждане на гаранции, че всеки улов се изважда
на брега. За да се направи това, както и за да се получат по-добри икономически
резултати, като същевременно се поддържат съгласуваност с целите на ОПОР, поспециално относно съвместимостта с максималния устойчив улов (MSY), е
необходимо да се подкрепят нововъведения и промени в инструментите и
технологиите, използвани на всички етапи от веригата на доставки на морски
дарове, от улова до потребителите.
Обхват: Предложенията трябва да се справят с няколко ключови аспекта,
залегнали в основата на новата политика:i) как да се избегне нежелания улов
както чрез подобряване на селективността, но също и чрез адаптиране на
риболовните стратегии и поведението на рибарите; ii) как да се решат
практическите проблеми на обработка на нежелания улов на борда на корабите,
който трябва да се изнесе на сушата, като същевременно се гарантира, че такъв
улов може да бъде напълно документиран; iii) как да се направи най-доброто
използване на нежелания улов, без да се създават икономически стимули и по
невнимание развиващи се пазари за такива продукти; iv) как да се оценят
възможните последици за рибните запаси и морската екосистема от
отстраняването на биомасата, която досега се изхвърля в морето; v) как да се
контролира и следи за спазването на новите правила, и vi) как да се оценят и
наблюдават социално-икономическите последици от новата регулаторна рамка, не
само при риболовните флоти, но също и върху местните общности.
Предложенията трябва да са насочени по-специално на иновативни технологии и
практики, както и симулационно моделиране на прибиране на нежелания улов, за
да се намали и да се избегне изхвърлянето на улов, особено за риболов с високи
норми на изхвърляне, включително и дребномащабния риболов.
Предложенията също трябва да помислят върху нагласите и възприятията на
заинтересованите страни, както и потенциала на подходите за участие в
подобряването на спазването на новите правила. Накрая, предложенията трябва
да са насочени икономическите и социални измерения на посочените по-горе
проблеми и да създават мостове между най-модерните изследвания и
технологии, рибари, преработватели, търговци на едро, търговци на дребно,
лицата, изготвящи политиките и потребители.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
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•
•

•
•

Подпомагане чрез научни изследвания и иновации на основните насоки за
ОПОР по отношение на елиминиране на изхвърлянето на улов
Принос за прилагането на Рамковата директива за морската стратегия
(MSFD), изискваща преход към добро състояние на околната среда и поспециално дескрипторите, свързани с 1: биологично разнообразие, 3:
комерсиалните популации на риба и миди, 4: елементи на морските
хранителни мрежи
Подобрено социално и обществено приемане на мерките за опазване
Повишено ниво на контрол, спазване и прилагане на правилата

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-10-2014/2015: Справяне с предизвикателствата и заплахите, свързани с
болести, пред които са изправени европейските отглеждани в стопанство
водни животни
Специфично предизвикателство: Предотвратяването и управлението на
заболяванията са от съществено значение за устойчивостта на европейската
индустрия на аквакултури. Разнообразието от видове и земеделски практики в
цяла Европа включва също така значителен брой заплахи, свързани с голямо
разнообразие от патогени, които възпрепятстват производството и изискват
специфични превантивни и лечебни практики и инструменти, осигуряващи високо
ниво на биологична сигурност на производството на аквакултури и свързаните с
тях продукти. Сред другите заплахи, свързани със заболяването, паразитите и
свързаните инфекции могат да причинят значителни щети върху отглежданите
видове риба и може да доведат до слаб растеж на производителността, нарушено
благосъстояние и смърт на отглежданите животни с важни последици по
отношение на производството и икономическите резултати. Паразитите също
могат да се отразят върху крайните потребители на продукти от аквакултури и
затова техния мониторинг и ликвидиране, са от съществено значение за
осигуряване на безопасността на европейските потребители. Управлението на
болести е още по-голямо предизвикателство при отглежданите водни мекотели,
където липсата на адаптивна имунна система допълнително усложнява
развитието на инструменти и методи, позволяващи смекчаване на ефектите от
заболяванията върху производството. Въпреки инициативите, които са били
въведени, за да се разберат, обяснят и смекчат болестните огнища, засягащи
отглежданите във ферми мекотели, които като че ли имат многофакторен
произход, бъдещето на европейския сектор за производство на мекотели, все още
се оспорва.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Научна основа и инструменти за предотвратяване и смекчаване на
паразитни заболявания на Европейска отглеждана риба
Предложенията трябва да се съсредоточат върху паразити с документирано
социално-икономическо въздействие върху европейското производство на рибни
аквакултури и върху търговията на продукти от тях. Основният акцент трябва да
бъде върху развитието на надеждни, икономически ефективен инструменти за
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откриване и диагностициране, както и, превантивни и лечебни практики,
инструменти, лекарства и лечения (адаптирани към съответните етапи от живота
и животновъдни практики за сродни видове риба) срещу (ендо- и екто-) паразити
и свързаните с тях инфекции, за конвенционално и органично производство на
аквакултури. Предложенията трябва също така да вземат под внимание паразитни
трансфери между диви и отглеждани видове риба и тяхното смекчаване. На
последно място, те трябва да избягват всякакво дублиране с други съответни
свързани изследователски инициативи.
B. [2014] Научна основа и инструменти за предотвратяване и смекчаване на
заболявания по отглежданите мекотели
Предложенията трябва да обмислят патогени с документирано въздействие върху
производството на основните селскостопански видове мекотели в Европа (стриди,
миди и раковини). Те трябва да се фокусират върху минимизиране на преноса и
въздействието на болестта, като същевременно се обърне на оценката на риска и
управление на заразените отглежданите във ферми мекотели. Те също трябва да
консолидират основата на генетичната селекция на щамове на мекотели,
устойчиви на най-подходящите патогени. Особено внимание трябва да се обърне
на стридни патогени и болести, с акцент върху вируса Oyster Herpes (OsHV-1), за
да се разбере по-добре на генетичното разнообразие, патогени, разпространение,
патогенността и основни фактори на възникване и/или липса на огнища на
болестта в съответните части на света. В съответствие с целите на стратегията на
ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите и по-специално с изпълнението на приоритетите на Международния
KBBE форум, трябва да има насоченост към разработване на международна мрежа
за заболявания и смъртност на стридите, между Австралия,
Нова Зеландия, Канада, САЩ, Япония, Южна Корея и ЕС33.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 7 милиона евро за (А) или съответно 4 милиона евро за (В) 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: Предложенията трябва да показват, че предложените проекти
допринасят за някои или всички от следните:
•

•
•
•

Генериране на научно познание по рибни паразити и патогени на мекотели,
техните жизнени цикли / етапи и техните взаимодействия с приемници с
търговски интерес.
Наличие на решения за свеждане до минимум на рисковете и предаване на
заболявания на риби и мекотели.
Предотвратяване и намаляване на риска от заболявания, които пречат на
развитието на сектора на европейската аквакултура и за които в момента
липсват ефикасни решения.
Надеждни, разходно-ефективно инструменти за откриване и диагностика,
както и превантивни и лечебни практики, инструменти, лекарства и
лечения срещу паразити и свързани инфекции.

33

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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•

•
•

•

•

Научни
доказателства
за
потенциалните
взаимодействия
между
селскостопанските и дивите популации по отношение на епидемиологията
на паразитни инфекции.
Засилен анализ на риска и управление на заразена стока.
Подобрена производителност, икономически показатели и имидж на
европейската аквакултура чрез подобряване на биологичната сигурност,
здравеопазването и хуманното отношение към отглежданата риба и
мекотели.
Спазване на съществуващата правна рамка, свързана с разрешените
третирания за производството на аквакултури и морски дарове за търговия.
Подобрена възможност за проследяемост и безопасност на европейските и
вносните морски продукти.
Създаване на международна мрежа за стридни заболявания, включваща
основните страни производители на стриди и позволяваща обмена на найдобри
практики
по
отношение
на
надзора,
епидемиологията,
диагностиката, отглеждането и селекцията на резистентни щамове стриди.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-11-2014/2015: Прилагане
европейската аквакултура

на

подход,

основан

на

екосистеми

за

Специфично предизвикателство: Достъп до космическото пространство и високо
качество на водата са от съществено значение за европейските оператори на
аквакултури. По-специално, липсата на пространственото планиране се разглежда
като един от факторите, които възпрепятстват разширяването на европейската
аквакултура. Следователно, създаването на надеждни (вътрешни, крайбрежни и
офшорни) устройствени планове трябва да бъде от решаващо значение за
улесняване на инвестициите и развитието на сектора. Аквакултурите също се
нуждаят от високо качество на водната среда, за да се гарантира производството
на безопасни и хранителни морски продукти. Впоследствие, човешките дейности,
включително дейността на някои специфични сегменти от аквакултурите, които
биха могли да повлияят отрицателно (например чрез въздействието на
химически, антибиотици, органични отпадъци и т.н.) на прясната вода и морските
екосистеми може също да компрометират устойчивостта на европейската
аквакултура. Ето защо, гарантирането на устойчивостта на околната среда в
аквакултурните практики е от съществено значение не само за гарантиране на
съответствие със съществуващата регулаторна рамка, но също така и за
подобряването на имиджа на сектора на европейската аквакултура. Това в крайна
сметка трябва да гарантира, че максималният икономическия потенциал на
растеж и заетост е постигнат от сектора.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Оптимизиране на наличното пространство за европейската аквакултура
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Предложенията
следва
да
предоставят
оперативни
инструменти
за
пространствено планиране (включително ГИС, дистанционно наблюдение и
картографиране за управление на данни, анализ и моделиране, инструменти за
подпомагане на решенията), за да се подкрепят националните администрации и
стопанските субекти при идентифициране на потенциала за разширяване на
аквакултурите в Европа от гледна точка на космическите изисквания и конфликти
с други потребители. Предложенията също трябва да се съсредоточат върху
разработването на иновативни приложения, които позволяват насърчаване на тези
инструменти и обучение на всички потенциални крайни потребители. Развитието
на тези инструменти трябва да взема предвид специфичните особености на
различните европейски сегменти от аквакултури, и същевременно да покрива
регионалното разнообразие на сектора на европейските аквакултури.
B. [2015] Укрепване на устойчивостта на околната среда на европейските
аквакултури
Предложенията следва да компилират съществуващи и да разработват нови
инструменти за прогнозиране и оценка на капацитета за възстановяване на
екосистемите в различни географски мащаби, като се вземат предвид
особеностите на основните европейски аквакултурни сегменти и разнообразието
на екосистемите в основните производствени региони. Те също трябва да се
съсредоточат върху подобряване на съществуващите и/или разработване на нови
интегрирани оперативни инструменти за бърза и разходно-ефективна оценка на
въздействието върху околната среда при производството на аквакултури, в
съответствие с изискванията за предоставяне на лицензии за сектора на
аквакултурите в основните производители в европейските страни, като както и за
изпълнението на изискванията, определени от Рамковата директива за морска
стратегия по отношение на операции, свързани с аквакултурите. Те трябва също
така да разработват икономически ефективни инструменти за управление и
практики за подобряване на устойчивостта на европейските аквакултури,
включително инструменти за прогнозиране и моделиране, които могат да
подкрепят и информират системи за подпомагане на решения, технологии за
наблюдение на място и системи ранно засичане и предупреждение. Те трябва
също така да разработват адекватни методологии и оценка на околната среда и
екологичните услуги, които различните сегменти на сектора може да
предоставят.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3 милиона евро за (А) или съответно 7,5 милиона евро за (В) 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: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
•

•

Подпомагане на държавите-членки при установяване на последователна и
ефективна регулаторна рамка, изпълнението на стратегическите насоки за
устойчиво развитие на европейските аквакултури и предоставяне на рамка
за устойчив растеж.
Подпомагане на разработването и прилагането на крайбрежното и морско
пространствено планиране.
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•

•

•
•
•

Наличие на нови и ефикасни оперативни инструменти, позволяващи на
националните администрации да намалят разходите и времето за
предоставяне на лицензи за оператори на аквакултури.
Принос в създаването на благоприятни условия за улесняване на
инвестициите в европейските аквакултури чрез предоставяне на по-добри
технологии за наблюдение, прогнозиране и подпомагане вземането на
решения.
Наличие на инструменти за надеждни прогнози и мониторинг на
въздействието върху околната среда от операциите с аквакултури.
Укрепване на устойчивостта на околната среда на сектора на аквакултурите
и подобряването на имиджа му.
Наличие на инструменти за количествено определяне на екологичните
услуги, предоставяни от сектора на аквакултурите

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

Безопасни храни и здравословно хранене и устойчиво потребление
SFS-12-2014: Оценка на рисковете за здравето от комбинирано излагане на
хората на множество токсични вещества, свързани с храните
Специфично предизвикателство: Оценката на риска от дълго време е средство за
научно обосновано вземане на решения и се превърна в неразделна част от
развитието на политиката на ЕС. По отношение на химическите рискове,
съществува и растяща загриженост над възможните "коктейлни ефекти" на
комбинирано излагане на множество токсични вещества в хранителните продукти.
Сложната токсикологията на химически смеси, както и разнообразието от начини
на експозиция, търсят развитие на по-механична и количествена рамка за оценка
на риска, оценка на въздействието върху здравето, като по този начин се
увеличава ефикасността и ефективността на оценките на безопасността.
Обхват: Най-съвременните рамки, които вече съществуват на международно
равнище, следва да бъдат преразгледани в търсенето на хармонизиран, основан
на риск и доказателства подход. Предложенията трябва да се съсредоточат върху
рисковете за здравето от комбинираното излагане на множество химикали от
различни източници в различни етапи от живота, по време на претеглянето на
рисковете от химични смеси в диети срещу здравните ползи от същите храни и
като се вземе предвид и социалното измерение на пола. Следва да се разработят
нови стратегии, прилагани и поддържани от съответно разработен софтуер и бази
данни и тествани в операционни среди - с помощта, например, технологии
"омика", образци за системи, математическо моделиране, количествени модели
за взаимовръзка между структура и активност и прага на токсичност - така че да
могат да бъдат следвани диференцирани подходи за тестване, могат да бъдат
последвани и разработени целенасочени протоколи за изпитване. Предложенията
трябва да са насочени към отговорни аспекти на научните изследвания и
иновациите чрез разработване на стратегии, които ще доведат до намаляване на
използването на животни при токсикологичните изследвания.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 8 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
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бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
•
•
•
•
•

Нови стратегии, които помагат за стимулиране на иновациите в публичния и
частния сектор и значително подобряване на надеждността и
ефективността на оценката на риска
Подобряване на общественото здраве чрез намаляване на токсичните
вещества, свързани с храните
Безплатен достъп за публичните органи до новия софтуер и бази данни,
разработени извън рамките на жизнения цикъл на проектите
Намаляването на използването на животни при токсикологичните
изследвания
Подкрепа за Хранителния кодекс на ЕС и политиките за здраве и
безопасност на храните на СЗО чрез разработването на нови стратегии за
оценка на риска

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-13-2015: Биологичното замърсяване на култури и хранителната верига
Специфично предизвикателство: Появата на биологично замърсяване в различни
култури е представлява тема за голямо безпокойство, тъй като има сериозни
последици за безопасността на храните и фуражите, продоволствената сигурност
и международната търговия. В световен мащаб, се смята, че микотоксините са
отговорни за загуби в размер на 5-10% от производството на растителни култури.
Замърсяванията се дължат на серия от събития, включително метеорологични
условия, възможни ефекти от изменението на климата, използване на земята,
управление на растителните култури и сортове, както и техники за събиране на
реколтата и техники, след прибиране на реколтата. Необходими са интегрирани
подходи, а не изолирани решения, за ефективно контролиране на честотата на
микотоксини в културите и намаляване на замърсяването на цялата верига на
фуражите и храните.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към намаляване на риска от
заразяване с микотоксини в културите и по цялото протежение на веригите за
фуражи и храни. Те би трябвало да доведе до технически, управленски и
организационни решения (включително НАССР техники ), които са ефективни при
различните етапи на производство, както и на етапи преди и след прибиране на
реколтата, а също така се занимават и с безопасната употреба на заразени
партиди. Предложенията следва да отчитат развитието на ИКТ решенията, както и
възможно най-надеждни и рентабилни инструменти за контрол за решения по
политиката. Предложенията следва да се възползват от конвенционалните и
органични вериги за доставки и да попадат в обхвата на понятието "подход с
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множество участници"34 и да позволяват адекватно участие на земеделския сектор
в предложените дейности.
В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите и по-специално с въвеждането на
диалога ЕС-Китай, предложенията са насърчавани да включат участници от трети
страни, особено такива, установени в Китай35.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3-5 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:
•

•
•
•

•

инструментариум (растителни ресурси, инструменти за управление,
технологии) за ефективно наблюдение и намаляване на честотата на
микотоксинни замърсители в производството на растителни култури, както
и във веригите за доставка на храни и фуражи.
принос към законодателството и стандартна настройка
опции за безопасна употреба за замърсени партиди
намалена поява на заразяване с микотоксини в култури, с цел подобряване
на производителността и конкурентоспособността на европейското селско
стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
намален риск за здравето на хората и животните, и по този начин
увеличаване на доверието на потребителите в агро-хранителните продукти.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-14-2014/2015: Удостоверяване на хранителни продукти
Специфично предизвикателство: ЕС е най-големият в света производител,
потребител и износител на зехтин. Зехтинът обикновено се продава на по-висока
цена в сравнение с другите растителни масла и измамни дейности са
изкусителни. За да се запази имиджа на зехтина, е необходимо да се гарантира
неговото качество и автентичност. Характеристиките на зехтина са регулирани на
равнище ЕС с Регламент (ЕИО) № 2568/91, който установява списък с физични,
химични и органолептични характеристики, както и методи за техния анализ.
Списъкът и методите се актуализират, за да включат съществуващите научни
знания. Но въпреки тези редовни ревизии за някои въпроси все още не са
намерени подходящи решения. По-специално има нужда от разработване,
валидиране и предварителни, както и съ-нормативни дейности, последвани от
стандартизация на метод за оценка на органолептичните характеристики на
базата на съществуващите методи, референтни материали и вече извършената
научно-изследователска и развойна дейност. Специфичното предизвикателство се
34

Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
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състои в разработването, утвърждаването и хармонизирането на аналитични
методи и параметри за качество, които са насочени конкретно към въпросите по
техническа автентичност. Тези въпроси се отнасят по-специално 1) сместа от
студено пресован зехтин или необработено маслиново масло с мек обезмирисен
зехтин, 2) сместа на студено пресован зехтин или необработено маслиново масло
с други растителни масла. Извън случая с маслиновото масло, също има силна
нужда от по-добра координация на научните изследвания в областта на
автентичността на храните, интегритета и проследимостта по веригата на
предлагането на храни, между държавите-членки и асоциираните страни.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Удостоверяване на маслиново масло
Предложенията трябва да оценят уязвимостта към измами в сектора на
маслиновото масло и да разработват, валидират и хармонизират методи и
аналитични протоколи за откриване на нежелана обработка (напр.
обезмирисяване), фалшификация и за проверка на качеството на маслиновото
масло на базата на нови технологични постижения. Предложенията следва да
проучват създаването на база данни за зехтин и да допринасят за стандартизация.
В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите , предложенията са насърчавани
да включат участници не само от ЕС производители и консуматори, но и от трети
държави36.

B. [2015] Удостоверяване на хранителни продукти
Предложенията трябва да са насочени към улесняване на сътрудничеството
между европейските органи за финансиране на изследвания в областта на
удостоверяване на хранителни продукти. Те следва да се стремят към
осигуряване на основа за обмен на информация и бъдещо сътрудничество във
връзка с а) улесняване на инвентаризация и анализ на последните или текущи
изследователски проекти в тази област, с акцент върху националните проекти в
държавите-членки; б) определяне на бъдещите приоритети в научните
изследвания в тази област и взаимно допълване между дейностите на равнище
държави-членки и на международно равнище; и в) да подготвят почвата за подобра координация на научните изследвания, бази данни и подходи за проверка
на автентичността на храните, като се гарантира целостта и проследяването по
цялата хранителна верига и сред европейските страни. Отвъд подобряване на
откриването на измами, дейностите трябва да се стремят към по-добро
предвиждане и предотвратяване на измами.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 5 милиона евро за (А) или съответно 0,5 милиона евро за (В) ще
позволят 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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Очакван ефект: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
•

•
•
•

генерират надеждни, валидирани, рентабилни, хармонизирани и готови за
употреба методи (напр. базирани на геномни, метаболомни и други
инструменти) за откриване на измами и проверка на качеството на
маслиновото масло, които трябва да се основават на нови технологии и
потенциално да се включват в дейностите по стандартизация и
регулаторната рамка, свързани с качеството на зехтина (на равнище ЕС и
евентуално на международно ниво) [A]
водят до създаването на база данни за зехтините, която се очаква да се
запази след приключване на проекта [A]
допринасят за изпълнението на Плана за действие за сектора зехтин ЕС [A]
повишават доверието на потребителите и пазарите в качеството на зехтина
[A] и други хранителни продукти [B]

подобряване на конкурентоспособността на зехтина [A] и на веригата за
доставки на храни [B]
Тип на действие: A: Дейности за научни изследвания и иновации; Б: Дейности
•

по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-15-2014: Протеини на бъдещето
Специфично предизвикателство: Нарастващото търсене на месо и други богати на
протеини източници на храна в много части на света, води до нарастващо
безпокойство в светлината на нарастващите цифри за населението, въпросите на
устойчивото развитие на околната среда и използването на земята и опасенията
за продоволствената сигурност. Въпроси, свързани с оптимални производствени и
преработвателни методи, местоположение (ЕС или други), ефекти върху
здравето, влияние върху околната среда, както и правни въпроси остават без
отговор. Потребителското приемане на нови и/или подобрени устойчиви
източници на протеини, както и други фактори, свързани с прилагане на пазара,
се нуждаят от допълнително изясняване, ако глобалната продоволствена
сигурност, заедно с околната среда и социално-икономическа устойчивост трябва
да бъде гарантирана.
Обхват: Следва да бъде възприет мултидисциплинарен подход, обхващащ цялата
верига на предлагането на храни (от производството до потреблението) за нови
и/или съществуващи източници на протеини. Трябва да се обмисли пазарният
потенциал за производителя и добавената стойност за потребителя, заедно с
параметрите за безопасност и качество на храните, регулаторните въпроси,
здравеопазването и свързаните с диетата рискове и ползи (включително тестове
за безопасност по пол), и въпросите, свързани с пола. Следва да се включат
подходящи дейности по разпространение и възприемане на знания, както и
участието на промишлеността със специален акцент върху МСП. В съответствие с
целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на
научните изследвания и иновациите , предложенията са насърчавани да включат
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участници установени в трети страни 37 . Трябва да се извърши оценка на
устойчивостта в съответствие с наръчника ILCD38. Предложенията трябва да бъдат
фокусирани върху това как новите и / или адаптирани протеинови източници
могат да предоставят иновативни и икономически и ресурсно ефективни
алтернативи на традиционните източници, с повече положителни въздействия
върху човешкото здраве, околната среда и биоразнообразието.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 9 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:
•
•

•

•

•

Значително повишаване на качеството на протеините и на устойчивостта на
тяхното производство и преработка.
Подкрепа за политиките на ЕС в областта на селското стопанство,
храненето, здравето, околната среда, развитие и устойчива продоволствена
сигурност, чрез увеличено приемане на пазара на съществуващи и/или
нови протеини, които допринасят за здравословния начин на хранене.
Засилване на международното изследване, промишлено сътрудничество и
икономиката на ЕС, със специален акцент върху МСП и дребните
предприятия за преработка на храни.
Увеличение на нови пазарни възможности, в краткосрочен и средносрочен
план, както са измервани по отношение на пазарен дял, оборот, заетост и
интелектуална собственост.
Ясен принос към социалните иновации дължима на Справедлива търговия
по-справедлива
търговия,
както
и
увеличаване
на
социалноикономическата и екологична устойчивост.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-16-2015: Справяне с недохранването при възрастните хора
Специфично предизвикателство: Застаряването на населението в Европа поставя
големи демографски и социално-икономически предизвикателства, които се
очаква да се увеличат през следващите десетилетия. Докато самият процес на
стареене обикновено не причинява недохранване при здрави и активни възрастни
хора с подходящ начин на живот, промените в състава на тялото, функциите на
органите, способността да се яде или достъпа до храна, недостатъчен
хранителния прием и на частична загуба на вкус и мирис са свързани с
стареенето и може да допринесат за недохранване. Недохранването и загубата на
тегло, които са склонни да развиват по-лесно при по-възрастните хора, имат
значително въздействие върху качеството на живот, физическото и психическо
37
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функциониране и може да имат множество ефекти, включително неподвижност,
скелетни смущения, инсулинова резистентност, хипертония, атеросклероза и
метаболитни нарушения. Възрастните хора също са сред най-уязвимите групи по
недохранване в кризисни и бедствени ситуации. Осигуряване на подходяща диета
с всички основни хранителни вещества, както и насърчаване на физическата
активност са от съществено значение за остаряване в добро здраве.
Обхват: Въз основа на по-добро разбиране на механизмите на процеса на
стареене, следва да бъдат разработени диетични стратегии за предотвратяване и
лечение на недохранването при възрастните хора (живеещи у дома, в старчески
домове, болници, и/или спешни случаи). Трябва да бъдат разработени диетични
препоръки за предотвратяване на функционален спад, с цел подобряване на
апетита и здравето и качеството на живот на възрастните хора. Следва да се
разработи цялостна стратегия за предотвратяване на недохранването, и тя би
могла да включва, наред с другото, ролята на хранителните вещества
(включително тези от морски източници, когато това е уместно) в човешкия
организъм (тяхната бионаличност и взаимодействия), чревния микробиом,
приготвянето на храна у дома и по-добро разбиране на ролята на физическата и
социалната среда (като например социални мрежи). Предложенията трябва да са
насочени към отговорни аспекти на научните изследвания и иновациите, като се
вземат предвид специфичните хранителни нужди, диетични поведения и
предпочитания, сетивни аспекти, социалното измерение на пола, етични,
социално-икономически и културни аспекти. Предложенията могат да включват
разработването на по-умни и по-интелигентни устройства за мониторинг на
приема на храна. В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите и по-специално
с изпълнението на приоритетите на Международния KBBE форум предложенията
са насърчавани да включат участници от трети страни, особено такива,
установени в Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия и / или САЩ 39 .
Съответните заинтересовани страни, включително промишлеността и малките и
средни предприятия, следва да бъдат включени.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 9 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:
•

Проектиране и разработване на основани на доказателства диетични
стратегии, диетични препоръки и нови хранителни продукти, които
поддържат активен и здравословен живот на възрастните хора и помагат за
предотвратяване на недохранване в напреднала възраст, включително в
кризисни и бедствени ситуации.

•

Значителна подкрепа за Европейското партньорство за иновации в областта
на активното остаряване в добро здраве и за развитието на Европейското
изследователско пространство чрез Инициативата за съвместно планиране
"Здравословно хранене за здравословен живот".
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•

•

Укрепването на ключова глобалната позиция на ЕС пазара за иновативни
хранителни продукти и услугите за възрастните хора, както се измерват по
отношение на пазарния дял, оборот, заетост и интелектуална собственост.
Генерирането на по-добро разбиране на взаимодействието между
храненето и процеса на стареене чрез международно сътрудничество и
обмен на знания/най-добри практики.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
SFS-17-2014: Иновативни решения за устойчива нова обработка на храни
Специфично предизвикателство: През последните десетилетия, са проведени
много изследвания по иновативни технологии за обработка на храни, с оглед
борба с патогените, намаляване на развалянето и отпадъците, оптимизиране на
ефективността на процесите, намаляване на необходимостта за химически
консерванти, подобряване на функционалността на храните, както и подобряване
на хранителните и сетивни качества на храните, отговарящи на нуждите на
различните потребителски ниши и пазари, също така по отношение на цената.
Въпреки това, рисковете, свързани с мащабирането нагоре често възпрепятстват
демонстрация в реален мащаб на жизнеспособността на иновативни решения, и
пазарните неуспехи и бариери са попречили на усвояването на перспективни
научноизследователски и иновационни резултати в хранително-обработващата
промишленост и на пазара. Един от начините за подпомагане на устойчивата
продоволствена сигурност е чрез демонстрация и първото приложение на пазара
на еко-иновативни решения в областта на устойчивата преработка на храни.
Обхват: Предложенията може да включват дейности като създаване на прототипи,
тестване, демонстриране и пилотно пускане в (близо до) оперативна среда, както
и експериментално производство, всичко това с цел да се проправи пътя за
последващо пускане на пазара. Предложенията могат евентуално да включват
ограничени развойни дейности. В случаите, когато са налице ясни пазарни
неуспехи или бариери за навлизането, предложения могат да включват дейности
като утвърждаване на предимствата за потребителите/купувачите за първо
приложение в реални експлоатационни условия на живот, за утвърждаването на
технически и икономически показатели на системно ниво, утвърждаване на
стандартите, като както и дейности, които да подготвят навлизането на пазара и
осигуряване на оптимален достъп до и разпространение на резултатите.
Участието на МСП се насърчава.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 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:
•

По-широко и по-бързо внедряване на иновативни решения за устойчива
новаторска преработка на храни в резултат от по-голямо потребителско
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•

приемане, по-голяма видимост на иновативни решения и създаване на
мащабируеми пазари.
Подобряване на конкурентоспособността, както и възможности за растеж,
диверсификация и създаване на работни места за европейския хранителен
(оборудване) сектор в ЕС като цяло и по-специално МСП

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

Глобални фактори на продоволствената сигурност
SFS-18-2015: Малки ферми, но световни пазари: ролята на малките и
семейните ферми в сигурността на храните и храненето
Специфично предизвикателство: Приносът на семейните ферми и по-специално
дребните земеделски стопанства за продоволствената и хранителна сигурност
(FNS) набира световното внимание, както в Европа, така и в контекста на по-слабо
развитите страни. Докато малките земеделски стопанства, както и други малки и
микро бизнеси с храни, имат важна роля в подкрепа на местната икономика и
осигуряване на прехраната в селските райони, това често се поставя в контраст с
очакваните ползи от големи стопански структури. Това сравнение за ползите от
икономиите от мащаба, има тенденция да омаловажава ефективността на малките
стопанства, да предотвратява съображения за допълвания между хранителновкусовите системи, пренебрегва екологичните и социалните аспекти на
устойчивото развитие, като например възможността малките ферми да запазват
по-разнообразна смесена производствена система, както и ролята на
включващите труда семейни ферми в поддържането на адекватен селски/градски
баланс и дава възможност за териториално развитие - предизвикателство за
страни, изправени пред силен прираст на населението на селските райони. Ето
защо е важно да се постигне по-добро разбиране на приноса на малките ферми и
предприятия за храни към FNS и тяхната устойчивост към шокове в един все поглобализиращ се и несигурен свят. По-специално, трябва да се разбере дали
малки и семейни предприятия могат да допринесат за "правилен баланс" между
техническата, икономическата, екологичната и социалната устойчивост, като се
вземат предвид връзките с входните и изходните сектори и по-специално малките
и средни предприятия разграничаващи между градските и селските измерения на
FNS, и идентифициране на изискванията по отношение на инфраструктурата (вкл.
труд, транспорт, енергетика, комуникации, безопасност на храните и т.н.),
веригата за доставки (местни/регионални пазари), технически пътеки (фокус
върху производство и трансформация на ниво ферма) и управление
(местно/глобално).
Обхват: Предложенията следва да извършат подробна оценка на ролята на
семейните ферми и други малки бизнеси с храни и особено тези с малки
структури в постигането на устойчива FNS, оценка на средствата, с които тези
лица биха могли да отговорят на очакваното увеличение на търсенето на храни,
фуражи и фибри при все по-оскъдните ресурси , както и предоставяне на
доказателства и разработване на инструменти за насочване на вземащите
решения в избора и съчетаването на пътища за интензификация. Изследванията
следва да определят оптималната благоприятна среда за малките и семейни
ферми и предприятия за изпълнение на посочената по-горе роля на FNS и
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многобройните измерения на устойчивостта по отношение на нуждите на
инфраструктура, веригата за доставки и управлението. Трябва да бъдат
извършени дейности по предвиждане, за да проектира се потенциалното тегло и
ролята на гореспоменатите лица в рамките на няколко десетилетия, по отношение
на различните измерения на устойчивостта, включително предизвикателствата на
това по-слабо развитите страни да имат растящи селските плътности на
населението. Научно-изследователска дейност трябва да се гради върху
съществуващите знания и да взема предвид дейностите, свързани с 2014
Международна година на семейното селско стопанство и дребно земеделие. В
съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите, и по специално за развитието на
диалога ЕС-Африка, предложенията са насърчавани да включат участници от
трети страни, особено тези, установени в Африка и Азия40.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 4-5 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин.
Въпреки това, не изключва представяне и подбор на предложения, изискващи
други суми.
Очакван ефект:
•

•

•

да се осигури по-добро разбиране на ролята на малките и семейните
стопанства и малките предприятия за храни в за решаване на устойчивото
FNS предизвикателство (в различните му измерения), обхващащо
последиците за малки и средни предприятия по веригата на доставки и в
контекста на демографското развитие
да се помогне за по-добро международно сътрудничество и
селскостопански научни изследвания за развитие на сектора на
хранително-вкусовата промишленост
да се допринесе за създаването на политика за идентифициране на нови
модели за развитие на сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите Приложения.
SFS-19-2014: Устойчива сигурност на продоволствената и хранителна
сигурност чрез базирани на доказателства ЕС политики за агро-храни
Специфично
предизвикателство:
Секторът
на
хранително-вкусовата
промишленост на ЕС има значителен потенциал за справяне с различни
многостранни предизвикателства продоволствената и хранителна сигурност (FNS).
Демографски, диетични и доходи тенденции, по-широк икономически и
политически контекст, изменение на климата и устойчивостта на околната среда,
както и технологичните промени се възприемат като основни фактори,
формиращи FNS. Освен това, тъй като самото селско стопанство на ЕС
функционира в рамките на комплексна политика за околната среда, включваща
множество местни, ЕС и международни политиките (самите те, които са предмет
на промяна), се изисква цялостното разбиране по отношение на комбинираните
40
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последствия от многобройните и мултидисциплинарни фактори, включително
съображения за бъдещите им разработки. Такава оценка следва да обхваща
ролята на ЕС в областта на рибарството и аквакултурите.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Укрепване на аналитичния капацитет на продоволствената и хранителна
сигурност
Необходим е цялостен подход за отчитане на различните социално-икономически,
екологични, климатични и териториални фактори, които оказват влияние върху
сектора на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, заедно с техните
взаимовръзки. Трябва да се обърне внимание на последиците от различните
политики и фактори за промяна, засягащи различните участници по веригата на
предлагането (напр. здравните и хранителни политики стават все по-важни за
FNS) и за да се направи разграничение между дългосрочните тенденции на
потребление (включително основните им социално-икономически фактори) и
потребителските реакции към краткосрочни сътресения (например икономически,
страх за храни и др.) Изследванията трябва да разработят показатели и
аналитични инструменти, които да подобрят мониторинга на FNS в Европа в
различни географски мащаби (включително на подрегионално равнище) и да
развиват капацитет за краткосрочни прогнози и системи за ранно предупреждение
по отношение на най-важните селскостопански стоки. Трябва също така да бъдат
създадени нови количествени инструменти за моделиране, интегриращи
социално-икономически и био-физически модели, отразяващи преобладаващите
фактори, движещи търсенето и предлагането в различни географски мащаби и на
широк диапазон от селскостопански продукти. Упражненията по предвиждане
трябва да допринасят за формулиране на бъдещи алтернативни сценарии.
B. [2014]Разбирането на съответните въпроси, оказващи влияние сектора на
хранително-вкусовата промишленост
Специфични анализи трябва да обърнат внимание на следните въпроси: 1)
потенциалната роля на финансовите пазари върху формирането на цените на
стоките и техните потенциални ползи за земеделските производители
(включително и условията за достъп на земеделските производители) за
управление на риска; 2) Условия за достъпа на земеделските стопани до кредити,
особено на младите фермери, в контекста на икономическа несигурност и
увеличаване на капиталния интензитет на производство; 3) Картографиране на
мрежата на изискванията по политиките, приложими по отношение на
земеделските производители в ЕС, на национално и регионално равнище и
разработването на инструменти за оценка на техните последици върху селското
стопанство в целия ЕС, в това число обширен преглед и сравнение на стандартите
за агро-хранителните продукти в ЕС и трети държави и оценка на тяхното
въздействие върху разходите и конкурентоспособността или достъпа до пазари; 4)
Разработване на подходи за по-добро отчитане на функционирането на веригата
за доставка на храни, измерване на последствия от нелоялни търговски практики
по веригата и разработването на решения за справяне с несъответствия,
включително и потенциалната роля на ИКТ за повишаване на прозрачността на
пазара.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 5 милиона евро за (А) или съответно (В) ще позволят това
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специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки
това, това не изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други
суми.
Очакван ефект: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
•
•
•

•

представяне на оценка на състоянието на ЕС FNS на подрегионално ниво
(включително последици от риболов и аквакултури)
подобряване на капацитета на лицата, изготвящи политиките за мониторинг
на развитието, за да се извършват краткосрочни прогнози и основани на
факти оценки на риска и да се прилага количествено
моделиране на бъдещи алтернативни сценарии, за да се подпомогне
разработването и формулирането на дългосрочни хранително-вкусови
политики да
доведе
до
далновидност
и
да
се
определят
дългосрочните
предизвикателства пред FNS и ролята на ЕС сектора за хранителновкусовата промишленост, като по този начин се повиши капацитета на
съответните политики за осигуряване на подходящи отговори.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
SFS-20-2015: Устойчиви хранителни вериги чрез публични политики: случаите
на ЕС политиките за качество и поръчки за храна в публичния сектор
Специфично предизвикателство: През 2012 г. в ЕС беше приет нов Регламент
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храните. Важните
стълбове на политиката за качество на ЕС са схемите "защитено наименование на
произход" (ЗНП) / "защитено географско указание" (ЗГУ) / "гарантиран
традиционен специалитет" (ГТС), схема за термини като опция за качество и
биологични храни и земеделие. Те са предназначени да поддържат голямо
разнообразие от селскостопански продукти, което отразява разнообразието на
селското стопанство в ЕС и да се даде възможност за изгодни цени на
производителите. Тази политика се очаква да играе важна роля особено в
територии с неравностойно положение и отдалечени територии, където селското
стопанство е важна икономическа дейност. От друга страна, европейския
публичен сектор се очертава като силен участник в хранителната верига, поспециално чрез политика на обществени поръчки, които могат да създадат нови
пазари и да стимулират развитието на "икономика на качеството". Иновативни
подходи в тази област се множат в различни части на Европа от различни видове
управление (общински, регионални, и т.н.). Тези подходи се грижат за различни
цели, като например подобряване на хранителния баланс на училищните столове,
което допринася за образованието на тема храна или насърчаване на възлагането
на обществени поръчки от страна на местните производители. Следователно те
имат потенциал да предоставят икономически, екологични и социални ползи
(включително здраве) към обществото.
Обхват: Предложенията следва да проучват въздействието на политиката за
качество, както и политиките за обществени поръчки на храна в публичния сектор
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(включително и "схеми за училище") върху цялостната устойчивост на селските
територии и тяхната роля за насърчаване на предоставянето на обществени блага,
както и въздействието на обществени поръчки върху балансираното хранене. Те
трябва да обхващат къси вериги за доставки на храни, които са засегнати от двата
типа политики и да оценяват тяхното въздействие върху икономиката на селските
райони. Предложенията следва да проучат приноса и въздействието на
политиката за качество върху различните цели на политиките в областта на
селското стопанство и развитие на селските райони, вариращи от социално и
териториално сближаване до доверие на потребителите. Разходите, свързани с
политиката и възможните пътища за да се подобри нейното приложение също
следва да се проучват. Предложенията следва да обхващат голям спектър от ЗНП
и ЗГУ, органични продукти (включително селскостопански и продукти от
аквакултури), и къси вериги на доставки на храни, основани на регионални
източници. По отношение на политиките за обществени поръчки на храна,
предложенията следва да преразгледат съществуващите практики, да определят
ограниченията за тяхното развитие, да проучат как могат да се използват
практически общности и партньорства с участието на широк кръг от
заинтересовани страни и да хвърлят светлина върху въздействието върху
териториалното развитие. Обстоен преглед на съществуващите схеми, следва да
позволи разработването на добри практики, инструменти за решения и препоръки
за постепенно повишаване. Трябва да се съберат необходимите данни за къси
вериги на доставки на храни, които трябва да позволят оценка на техния принос
за икономиката на селското стопанство и на селските райони. Трябва да бъдат
създадени съответните платформи за знания Научноизследователската дейност
следва да включва съответните категории заинтересовани страни и да предвижда
подходящ брой държави-членки на ЕС, асоциирани държави, и трети страни.
Предложенията следва да попадат в обхвата на концепцията "подход с множество
участници" 41 . Това действие дава възможност за предоставяне на финансова
подкрепа на трети страни в съответствие с условията, определени в част K от
Общите приложенията.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 7 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:
•
•

•

предоставя поглед върху последиците от политиката за качество на ЕС и
политиките за публични поръчки в хранителния сектор върху устойчивостта
и за насърчаване на здравословния начин на хранене
по-добро проектиране и изпълнение на тези политики, както и да се
насърчи прилагането им в цялостната устойчивост на селското стопанство и
икономиката на селските райони
изясняване как тези подходи, чрез създаването на нови качествени пазари,
могат да благоприятстват развитието на местни хранителни вериги.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации

41

Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
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Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване:
Крайни срокове 42:43
SFS-6-2014
SFS-1A-2014
SFS-1B-2014
SFS-2A-2014
SFS-3A-2014
SFS-3B-2014
SFS-4-2014
SFS-7A-2014
SFS-9-2014
SFS-10A-2014
SFS-11A-2014
SFS-12-2014
SFS-14A-2014
SFS-15-2014
SFS-17-2014
SFS-19-2014
SFS-14B-2015

11/12/2013

26/06/2014
в 17.00.00 Брюкселско време
Първи етап
Втори етап
12/03/2014

26/06/2014

в 17.00.00 Брюкселско време в 17.00.00 Брюкселско
време

[11/06/2015
в 17.00.00 Брюкселско време]

SFS-1C-2015
SFS-2B-2015
SFS-5-2015
SFS-7B-2015
SFS-10B-2015
SFS-11B-2015
SFS-13-2015
SFS-16-2015
SFS-18-2015
SFS-20-2015

42
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Първи етап

Втори етап

[24/02/2015

[11/06/2015

в 17.00.00 Брюкселско време] в 17.00.00 Брюкселско
време]

Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Сроковете, посочени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015 г.
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SFS-82014/2015
- Открита
покана крайни
дати
- Отворена от
01.03.2014 за
фаза 1 и фаза
244

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

Фаза 2
09/10/2014
17/12/2014

Фаза 1
[18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015

Фаза 2
[18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015

16/12/2015]

16/12/2015]

Общ индикативен бюджет: 138 милиона евро от бюджета за 2014 г.45 и 110,5
милиона евро от бюджета за 2015 г.46

SFS-1-2014/2015
SFS-2-2014/2015
SFS-3-2014
SFS-4-2014
SFS-5-2015
SFS-6-2014
SFS-7-2014/2015
SFS-8-2014/2015

SFS-9-2014
SFS-10-2014/2015
SFS-11-2014/2015
SFS-12-2014
SFS-15-2014
SFS-16-2015
SFS-13-2015
SFS-14-2014/2015
SFS-17-2014
SFS-18-2015

2014
Млн. евро
27.00
25.00

2015
Млн. евро
7.00
9.00

10.00

15.00

1.00
10.00
9.00 от които

20.00
17 от които
1,70 за фаза 1
0.90 за фаза 1
14,96 за фаза 2
7,92 за фаза 2
0.18 за подкрепа на 0.34 за подкрепа на
менторство и обучение менторство и обучение и
фаза 3
и фаза 3
Един етап за фаза 1 и за фаза 2.
Бюджетът, наличен за фаза 1 и фаза 2 ще бъде
разпределен по равно между всяка крайна дата.
20.00
11.50
17.00

5.00
4.00

9.00
10.00
0.50
4.50
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Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца
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 на временните дванадесети.
46
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.
45
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SFS-19-2014
SFS-20-2015

10.00

7.00
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Условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от Общите
Приложения към работната програма, със следните изключения:

SFS-8-2014/2015

Предложения за фаза 1, не са длъжни да представят
проект на план за използване и разпространение.
Предложение за фаза 2 трябва включва план за
комерсиализация.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
описани в част З от Общите Приложения към работната програма, със следните
изключения:
SFS-82014/2015

Предложенията ще бъдат оценявани поотделно, когато
пристигнат. Те ще бъдат класирани след съответните крайни
дати.
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, 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 причини47.

Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на ред за приоритета на
предложения със същата оценка е посочена в част З от Общите Приложения.

47

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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Пълна процедура за оценка е описана в съответното ръководство, свързано с тази
покана.
- Примерен график за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ:

SFS-6-2014
SFS-14B-2015

SFS-1-2014/2015
SFS-2-2014/2015
SFS-3-2014
SFS-4-2014
SFS-5-2015
SFS-7-2014/2015
SFS-9-2014
SFS-10-2014/2015
SFS-11-2014/2015
SFS-12-2014
SFS-13-2015
SFS-14A-2014
SFS-15-2014
SFS-16-2015
SFS-17-2014
SFS-18-2015
SFS-19-2014
SFS-20-2015
SFS-8-2014/2015

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

Информация
относно
резултата от
оценката (втори
етап)

Ориентировъчна
дата
за подписване на
споразумения за
безвъзмездни
Максимум
средства 3
месеца от датата на
информиране на
кандидатите

Максимум 2
месеца, считано от
крайната дата за
подаване

Максимум 5
месеца, считано от
крайната дата за
подаване

Максимум 3
месеца от датата на
информиране на
кандидатите

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

Един месец от
датата на
информиране на
кандидатите във
фаза 1 и два
месеца, считано от
датата на
информиране на
кандидатите във
фаза 2.

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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За инструмент за МСП, 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.

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

Покана за Син Растеж: Отключване на потенциала на моретата и
океаните
H2020-BG-2014/2015
Бързия технологичен напредък в работата далеч от брега във все по-дълбоки
води, необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове, както и
необходимостта да разгледаме начина, по който 71% от планетата, която е
моретата и океаните може да задоволява човешките потребности като храна и
енергия по устойчив начин дадоха възможност за син растеж с цел да се извлече
полза от огромния потенциал на океаните, моретата и крайбрежията за работни
места и растеж. Тази фокусна област се занимава с цялостното
предизвикателство през пет взаимосвързани приоритетни области, подпомагащи
плана за Син растеж: валоризация на многообразието от форми на морски живот;
устойчиво
използване
на
дълбоководни
ресурси;
ново
офшорно
предизвикателство; технологии за наблюдение на океана; и социалноикономическо измерение. Целта на областта на фокусиране е да се подобри
разбирането на сложните взаимоотношения между различните морски дейности,
технологии, включително космически базирани приложения и морската среда, за
да помогне за увеличаване на морската икономика чрез ускоряване на
потенциала чрез научно-изследователска дейност. Тя ще подобри секторното и
междусекторно сътрудничество чрез изграждане на големи международни,
регионални и национални инициативи.
В момента морските и океанските био-ресурси осигуряват 15% от животинския
протеин, консумирана в световен мащаб; сините биотехнологии има очаква
годишен ръст от 5 до 10%; дълбоководния рудодобив може постепенно да
представлява до 10% от минералите в света; морската енергия от възобновяеми
източници е бързо разширяваща се до 40 GW от офшорни вятърни мощности до
2020 г. и с прогресивно нарастване на 3,6 GW морска и океанска енергия до 2030.
Икономиката на Синия растеж в ЕС се очаква да нарасне до 7 милиона души,
наети до 2020. Действията в тази област ще подпомогнат стратегията на ЕС за
"син растеж" и съответните политики на ЕС (напр. стратегии и планове за
действие за морски басейни), както и осигуряване на подкрепа за
международното сътрудничество.
За максимизиране на въздействието на дейностите, предприети по тази фокусна
област, РП 2014-2015 ще се фокусира върху ключови приоритети за ЕС, така че да
се мобилизира необходимата критична маса, за да се справи с тези големи
междусекторни предизвикателства с необходимия мащаб и обхват.
Устойчивата експлоатация на многообразието от форми на морски живот ще
постави през 2014 г. акцент върху оценяване и добив на морското
биоразнообразие, а 2015 ще се фокусира върху опазването и устойчивото
използване на морските екосистеми и въздействието от изменението на климата
върху живите морски ресурси. Новите офшорни предизвикателства ще бъдат
преодолени през 2014 г. чрез Дейности за подкрепа (CSA) подготвящи
потенциални допълнителни мащабни офшорни инициативи и една инициатива
фокусирана върху подводни морски технологии, докато през 2015 г. се планира
мащабна инициатива в отговор на петролните разливи и замърсяването на
морската среда. Също така през 2014 г. ще бъде подкрепен една мащабна
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инициатива за подобряване на системите/технологиите за наблюдение на океана,
включително нови системи за мониторинг на наблюденията на място, както и
една дейност по акустични и образни технологии. И накрая, няколко
хоризонтални дейности по отношение на социално-икономическите проблеми,
валоризиращи резултатите от научните изследвания или ангажиране с
обществото, както и проекти, насочени към МСП ще бъдат популяризирани през
2014 година.
От гледна точка на международното сътрудничество, фокусната област "Син
растеж" ще подкрепи новия
Алианс за сътрудничество в научните изследвания за Атлантическия океан,
стартиран от Декларацията Голуей през месец май.
201348.
Поради силно междусекторния си характер, настоящата покана интегрира
приноси, идващи от различни части на обществено предизвикателство 2, и от
обществени предизвикателства 3 за "Безопасна, чиста и ефективна енергия"; 4 за
"Умен, зелен и интегриран транспорт"; и 5 за "Действия по климата, Ефективност
на ресурсите и суровините", както и от Стълб от Лидерство в базовите и
промишлените технологии. Поканата е от значение и за обществени
предизвикателства
1
за
"Здравеопазване,
демографски
промени
и
благосъстояние"; и 6 за "Приобщаващи, иновативни и сигурни общества".
Възможности за справяне с предизвикателствата на "Син растеж" също могат да
бъдат намерени в други части на работната програма, като например в
обществено предизвикателство 3 за "Безопасна, чиста и ефективна енергия" по
отношение на производството на електроенергия от възобновяеми източници,
електрическите мрежи и технологии за съхранение, както и в обществено
предизвикателство 5 относно "Действия по климата, ефективност на ресурси и
суровини", по отношение на изменението на климата, биоразнообразието,
екосистемите, продукти и услуги, наблюдение на Земята и устойчивото
използване на суровини, във "Лидерство в базовите и промишлените технологии"
частта за напредничави ключови технологии или в част "Отлична наука" за
инфраструктури.
Дава се покана за предложения по следните теми:

Устойчиво използване на многообразието от форми на морски живот
BG-1-2015: Подобряване на опазването и устойчивото използване на морските
атлантически екосистеми
Специфично предизвикателство: Северния Атлантически океан е ключов морски
регион, който обхваща екологично и биологично важни и крехки екосистеми
(напр. дълбоководни студеноводни корали) и предоставя стоки и услуги,
необходими за нашето благосъстояние, като регулирането на климата. Освен
това, една международна инвестиция в продължение на десетилетие в
инструментариума и околичествяване на циркулацията на северноатлантическото
течение предоставя стабилна основа, върху която могат да бъдат изградени
48
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големи процесни проучвания, за да се проучи биогеохимията и
биоразнообразието, които контролират растежа в основата на хранителната
океанска мрежа. Такива изследвания могат да информират за механистично
разбиране на елемент и енергийния поток в системата, които са важни за
моделиране, прогнозиране на бъдещите промени в такива неща като вериги за
обратна връзка в океанската атмосфера и устойчиви добиви за рибарството.
Експлоатацията на живите водни ресурси в Северния Атлантически океан е
основен двигател за растеж и създаване на богатство в няколко крайбрежни
области. Въпреки това, биологичното разнообразие и функционирането на тази
крехка среда, както и продуктите и услугите, които те предоставят в момента са
под заплаха. Разходно-ефективното решаването на тези натиски, изисква
подсилена база от знания, иновации и подобряване на капацитета за
предвиждане и развитие на адаптивни планове за управление за устойчива
експлоатация и използване на морските ресурси.
Обхват: Предложенията следва да попълнят пропуските в знанията за
задълбочаване на разбирането на биогеографските модели, биоразнообразието,
биогеохимията и екосистемните услуги и стоки, поддържани от различни морски
екосистеми в океански басейн и управление на съответните скали и способността
да се моделират, разбират и предсказват промени в динамиката на
северноатлантическите екосистеми, като по този начин се подкрепя опазването и
отключването на потенциала за устойчиво производство на нови продукти и
промишлени приложения. Следва да се разработят решения, инструменти и
методологии в подкрепа на адаптивни (базирани на екосистеми) управленчески
подходи, позволяващи добро управление на морската екосистема на
Северноатлантическия океан от съседните държави, така че да се гарантира
устойчива експлоатация на живите морски ресурси, като същевременно се
гарантира запазването му. Работата може да ползва свързаните с това експертни
изследвания, които са разработени в рамките на други морски басейни.
Предложенията трябва също да развият истински интердисциплинарни,
интегрирани, системни подходи - включително със социално-икономическо
измерение, както и да ангажират по-широки общности на заинтересованите
страни. В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите,(COM (2012)
497), предложения следва да допринасят за прилагането на Трансатлантическия
научноизследователски алианс, стартирана от Декларацията Голуей 49 за
сътрудничество в Атлантическия океан от май 2013 г. и трябва да се възползват
от включването на партньори от Съединените американски щати и Канада50. Също
така се насърчава сътрудничество с други международни партньори.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 8-12 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:
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•

Подобряване на управлението на ресурсите (екосистемен подход) и
управление, за да се запазят и да се отключи потенциала им за устойчиво
производство на нови продукти и промишлени приложения.

•

Подобряване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС по
отношение на изследвания свързани с атлантическите екосистеми, както и
с международни партньори

•

Принос за прилагането на интегрираната морска политика на ЕС, нейният
стълб за околната среда, Рамковата директива за морската стратегия
(MSFD), Общата политика за рибарството (ОПОР), "Морска стратегия за
района на Атлантическия океан" на ЕС 51 и Декларацията Голуей за
Изследователски алианс за Атлантическия океан.

•

Подпомагане на изпълнението на международни споразумения за опазване
на уязвими морски екосистеми 52 и екологично или биологично
чувствителни зони53.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
BG-2-2015: Прогнозиране и предвиждане на последици от изменението на
климата върху рибарството и аквакултурите
Специфично предизвикателство Глобалното затопляне и изменението на климата
вероятно ще се отразят на всички компоненти на биосферата и ще повлияе на
функционирането на всички водни екосистеми и живите организми, които ги
населяват. В контекста на нарастващото глобално население и търсенето на
достатъчни и безопасни доставки на храни е много важно да се предскаже и
предвиди характера и степента на потенциалните въздействия на изменението на
климата върху системите за производство на храни. Положени са много научни
усилия за разбирането на взаимовръзките между океаните и климатичната
система, което също е ключова предпоставка за прогнозиране и предвиждане на
потенциалните последици от изменението на климата върху методите и
системите за производство на морски дарове. Осигуряване на достатъчно
готовност и бърза адаптация на капацитета на европейските сектори по
аквакултури и морско и сладководни рибарство към потенциалните заплахи и
възможности поради изменението на климата може да бъде от решаващо
значение за дългосрочната устойчивост на двата сектора, както и за гарантиране
на европейските потребители и общества приемлива степен на независимост на
доставките на морски дарове.
Обхват: Предложенията трябва да дават подобен акцент върху (А) и (Б):
A. Предложенията трябва да се съсредоточат върху разбирането как изменението
на климата може да се отрази на най-важните и по-малко еластични
51
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COM(2011) 782 окончателен
Резолюция на ООН 61/105
Конвенция за биологичното разнообразие
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експлоатирани европейските рибни запаси и следва да обхване разнообразието
на екосистемите и рибарството на ЕС. Те трябва да представят нови идеи, в
различни географски мащаби (в най-големите европейски океаните, моретата и
вътрешните водни басейни) и различни сценарии за изменението на климата, за
това как промените предизвикани от климата могат да засегнат важни
биологични процеси (включително, репродуктивен успех, динамика на
популациите, миграционни модели, взаимодействия между популациите от риба
и др.) Особено внимание трябва да се обърне на оценката и управлението на
риска, разработване на стратегии за адаптиране на управлението на рибарството
и развитието на новаторски методологии за прогнозиране и ранно
предупреждение.
B. Предложенията трябва също да проучват потенциалните ефекти и
последствията от изменението на климата върху аквакултурите като се вземе
предвид разнообразието на аквакултурни практики, видове и регионални
особености, селскостопанските технологии и специфични изисквания за
установени и нововъзникващите европейски видове, отглеждани във ферми.
Предложенията трябва да идентифицират и модел за потенциални заплахи на
глобалното затопляне (включително покачването на морското равнище,
промените на температурата / солеността, вкисляване, ерозия на бреговете,
HABS морски токсини, медузи, разпространение на болести и вирулентност на
патогени, инвазивни видове и т.н.) на основните сегменти на сектора на
европейските аквакултури (включително сладководни), като същевременно се
има предвид разнообразието от видове и регионалните особености на този
сектор. Те трябва да направят оценка на икономическите рискове, свързани с
тези заплахи и трябва да предлагат сценарии и реалистични и икономически
изгодни опции и инструменти за адаптиране и смекчаване.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
•

Подкрепа на управлението на рибарството, поддръжка и развитие на
аквакултурите чрез намаляване на несигурността и риска, като
същевременно се оптимизират научни становища, прилагането на политики
и планиране на производството.

•

Позволява на регулаторите, рибарски и аквакултури оператори да
предвидят, да се подготвят и да се адаптират към различни сценарии,
движени от изменението на климата, като същевременно минимизират
икономическите загуби и социалните последици.

•

Идентифициране на възможностите, които могат да настъпят при различни
сценарии и да се подготвят да се възползват от потенциалните ползи за
европейските сектори на рибарството, аквакултури и морски дарове, както
и за потребителите.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
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Приложения.
BG-3-2014: Нови биомолекули и промишлени биоматериали извличани от
морето
Специфично предизвикателство: Благодарение на богатото биологично
разнообразие и специфичните физични и химични условия на морските
екосистеми, моретата и океаните има капацитет да произвежда различни
молекули с уникални характеристики, несравнимо биохимично разнообразие и
структурна сложност. Това обяснява засиленото признаване на морски организми
и микроорганизми, като източник на биоактивни съединения и биоматериали с
биотехнологично, фармацевтично или други индустриални приложения. Въпреки
това, докато все по-голям брой морски продукти стават комерсиални, повишаване
на ефективността на морските линии за биооткрития и развитие на устойчиви
технологии с използване на морските източници по щадящ околната среда начин,
все още са важни предизвикателства, които трябва да бъдат решени.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към разработване на иновативни
подходи за решаване на технически затруднения, за идентификация на морските
ресурси, устойчивото снабдяване, линии за открития (например отделяне,
структурно изясняване, определяне на профила на биоактивни вещества,
стратегии за де-репликация, начин на действие и т.н.) както и по-ефективно
производство в биологични системи. Предложенията трябва да бъдат инициирани
от промишлеността. Предложенията следва да обхващат иновационна верига от
изследванията до развитието, и доказване на концепцията. Правните аспекти,
свързани с осигуряването на свободен достъп до морски ресурси, включително
свързаните с тях инфраструктури и биоресурсни банки и колекции, устойчивото
им използване, както и аспектите на достъп и споделянето на ползите, следва да
бъдат надлежно взети под внимание. Екологичната приложимост на
предложената концепция също трябва да бъде разгледана.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 6-10 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.
Очаквани ефекти:
•

Подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на сектори от
европейската промишленост като фармацевтика, козметични добавки,
промишлени биотехнологии и фини химикали, чрез повишаване на
ефективността на морските линии за биооткрития;

•

Широки ползи за обществото, като се даде възможност за развитие на
нови, по-добри или по-икономически и екологично чисти крайни продукти
и процеси;

•

Структуриране на Европейското научноизследователско пространство в
тази област;

Принос за имплантиране на целите на Син растеж на ЕС. 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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BG-4-2014: Усъвършенстване на потенциала за промишлено производство на
извличани от морето ензими
Специфично предизвикателство: Ако вземем предвид огромния резервоар от
ензими, идентифицирани през последните мащабни проекти за морска геномика
и метагеномно секвениране, потенциала да се разкрият нови интересни ензими
от морски източници продължава да бъде много висок. Този потенциал обаче не
гарантира автоматично нови търговски продукти. Предизвикателството се поставя
от настоящите ограничения в скрининга и изразяващите технологии, както и от
въпроси, свързани с правата на собственост и интелектуалната собственост. И
двете са все още са ограничаващи фактори, които се нуждаят от допълнително
внимание.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към разработването и
демонстрирането на новаторски технологии за високо пропускателен ензимен
скрининг и/или за изразяване на морските ензими и протеини чрез
специализирани приемници и трябва да се съсредоточат върху съответните
ключови изследователски предизвикателства, включително пречиствателни
системи и подобряване на морските ензими. Скринингът трябва да взема предвид
промишлените технически спецификации на ензимите, представляващи интерес.
Трябва да бъдат взети предвид печелившо академично и индустриално
сътрудничество и/или споразумения по въпроси, свързани с правата на
собственост и интелектуалната собственост, за да се максимизира потенциала за
експлоатация.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
•

Подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейските
индустриални сектори, като например потребителски продукти,
фармацевтични, козметични, и фини химикали, чрез повишаване на
ефективността на съотношението идентификация-до-пазар за ензимите;

•

Широки ползи за обществото, като се даде възможност за развитие на
нови, по-добри или по-икономически и екологично чисти крайни продукти
и процеси;

•

Принос за реализиране на целите на европейските политики, като
например стратегията на ЕС за Син растеж и стратегията на ЕС за главните
базови технологии.

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

Нови предизвикателства далеч от брега
BG-5-2014: Подготовка за бъдещата иновативна офшорна икономика
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Специфично предизвикателство: Икономическите дейности в европейките морета
и крайбрежия се очаква да се засилят, разнообразят и разширят още по навътре
задвижвани от надпреварата за място в крайбрежните райони и увеличеното
използване на морските (възобновяеми) енергийни източници, биологични и
минерални ресурси в морските дълбини.
Развитието на мащабни дейности в открито море и в дълбоководни райони
изисква преодоляване на поредица от технологични и оперативни
предизвикателства, свързани, наред с другото, с инсталации за поддръжка на
повърхността, системи за контрол, транспорт на течни и твърди материали или
дистанционно
управлявани
роботи/превозни
средства.
Икономическите
съображения също са централни в разширяването на сектора на Син растеж. Ето
защо е необходимо да се оценят най-обещаващите и устойчиви бизнес модели и
да се определят съответните технологични и екологични предизвикателства, за
да може тези офшорни разработки да се случат. Накрая не-технологични
предизвикателства, като например свързване към мрежата, конфликти за
използването на морското пространство и лицензиране в контекста на морското
пространствено планиране, трябва също да бъдат взети под внимание. Един от
начините да се възползваме от нашите морета по един по-интелигентен, поустойчив и потенциално по-малко разрушителен начин е да се комбинират
различни, допълващи се и синергични дейности в морето на едно и също място
(например производство и съхранение на енергия, рибарството и аквакултури,
транспортни и логистични центрове, наблюдение и мониторинг), с офшорни
платформи с многоцелева употреба. Необходимо е да се направи преглед на
работата, извършена в тази област, за да се оценят свързаните бизнес модели.
Обхват: Предложенията следва да анализират и идентифицират социалните и
икономическите развития в офшорната икономика и най-обещаващите,
екологично устойчиви и икономически осъществими бизнес модели. Това следва
да включва преглед на морски ферми за възобновяема енергия (както вятърна,
така и океанска енергия), съоръжения за офшорни аквакултури, проекти за
офшорни платформи с многоцелева употреба54 и техните бизнес модели, както и
въпроси за конкурентния достъп до морското пространство между различните
дейности, и по-общо, всички социални и екологични въздействия (включително
въздействията върху крайбрежните райони). Предложенията трябва да изграждат
механизъм за асоцииране на ключови заинтересовани страни, заинтересовани от
развитието на Синята икономика, с оглед да се покрият всички от следните цели:

54

•

идентифициране на технологичните предизвикателства, които трябва да
бъдат преодолени, за да се направят тези бизнес модели оперативни и да
се определи общ дневен ред на научните изследвания и технологии

•

изследва
решения
за
преодоляване
на
не-технологичните
предизвикателства, като например инфраструктурата и развитието на
мрежата в рамките на съответната законодателна рамка на ЕС (поспециално морското пространствено планиране и съществуващите системи
за крайбрежията и планиране)

•

предлагане на мащабна пилотна инициатива(и), за европейските морета,
които трябва да демонстрират приложимостта на най-обещаващите бизнес
модели.

H2OCEAN, TROPOS и MERMAID в FP7-OCEAN-2011
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•

Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 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:
•

Подготвя почвата за демонстрационни дейности за повечето обещаващи
офшорни бизнес модели;

•

Значително увеличаване на инвестициите от страна на ключовите морски
заинтересовани страни на европейско равнище
(промишлени, научни общности) в офшорната икономика;

•
•

Подкрепя на Синия растеж на ЕС и целите на политиката на морското
пространствено планиране.

•

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа

Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
BG-6-2014: Предоставяне на подводни технологии за нови услуги в морето
Специфично предизвикателство: Развитието на новата морска икономика изисква
посрещане на редица технологични предизвикателства. Едно такова
предизвикателство е възможността за отдалечено изпълнение на безпилотни
подводни операции, вариращи от просто наблюдение/събиране на данни и
предаване на информация до по-сложни производствени операции.
Технологиите, използвани за морски изследвания (Превозни средства с
дистанционно управление, - ROVS, автономни подводни съдове - AUVs), трябва да
бъдат допълнително подобрени, индустриализирани, т.е. да станат по-стабилни,
икономически ефективни, надеждни и сложни (по отношение на оперативните
способности) и с по-голяма автономия. Друго предизвикателство е възможността
да се работи на още по-високи дълбочини (до 6000 метра), а в екстремни условия
(например арктическите региони, с корозивни продукти, тежки/вискозни
течности, системи с високо налягане - температури и др.) Контролът на
потенциалното въздействие върху околната среда от тези дейности е също
важен.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към новаторски дизайн на нови
подводни превозни средства и роботи и/или техни основни компоненти,
необходими за работа под водата. Ако е уместно, предложения могат да стигат
до етап демонстратори или прототипи. Областите, които представляват интерес,
са следните:
•
•
•

Превозни средства с дистанционно управление и Подводни Строителни
системи
Специализирани "роботи" и автономни подводни превозни средства,
системи за разполагане, възстановяване и скачване
Машини за подводни "фабрики".
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Когато това е уместно, дейностите трябва да обхващат развитието на
европейските стандарти.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 8-10 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:
•

•

•

Създаване на устойчиви и сигурни офшорни операции от страна на
европейските индустрии в екстремни условия (дълбоки морски зони,
арктически условия, корозивни продукти, високо налягане и температура
...);
Увеличаване
на
рентабилността
и
конкурентоспособността
на
съществуващата и нова офшорна икономика (включително морски
възобновяеми енергийни източници);
Подобряване на научния капацитет за наблюдение и разбиране на водния
стълб, околната среда в дълбокото море и увеличаване на техните
ресурси.

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

BG-7-2015: Капацитет за реагиране при нефтени разливи и замърсявания на
моретата
Специфично
предизвикателство:
Развитието
на
експлоатацията
на
дълбоководните морски ресурси (особено добива на нефт и газ) води морските
операции към условия на екстремно налягане и ниски температури, с много
неизвестни фактори и ограничен капацитет за реагиране.
Както се вижда от злополуката в Мексиканския залив през 2010 г., освен липсата
на подходящи средства, за справяне със замърсяване от голям мащаб при висока
дълбочина/налягане, е особено предизвикателно:
•

•

да се предскаже и измери развитието на замърсяването (например нефтен
разлив, химическо замърсяване), за да се балансира ефективност на
отговора с неговото въздействие върху околната среда.;
да се изработи подходящ отговор комбиниращ правилната комбинация от
интервенции (напр. механично събиране, изгарянето на петрол на
повърхността, използването на дисперсанти, биовъзстановяването,
естествената дисперсия или преобразуване на разлятото масло ...).

Предвид тези предизвикателства и с цел да се засилят националните капацитети,
мандата на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) бе удължен за
предоставяне на помощ на държавите-членки на ЕС да отговори на замърсяване
от петролни и газови инсталации (освен замърсяването от кораби).
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Необходимо е да се развие капацитет за бързо реагиране на неочаквани и
епизодични морски замърсявания в различни видове океански условия,
включително в затворени басейни и открити морета, чрез увеличаване на
научното и технологичното знание.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към разработване на интегриран
оперативен капацитет за отговор на големи морски и/или крайбрежни
замърсявания (особено от петрол и газ), включително в екстремни океански
условия. Интегрираният подход следва да комбинира океанографско
предсказване на поведението на замърсяването, разбирането на въздействието
на замърсяването, включително ролята на морските микробни общности,
използването на физическа, химическа и биологична рекултивация и нейното
въздействие върху екосистемите, използването на специализирани кораби и
подводни (автономни) превозни средства. Предложенията следва да подобрят
европейския капацитет за оперативно реагиране на подобни събития, поспециално с интегрирани модели и инструменти, които могат да бъдат тествани
за по-добра подготовка и вземане на решения в подкрепа на управлението на
такива събития. Те трябва също така да включват, когато е уместно, препоръки
за инфраструктурни дейности, за да се помогне за защитата на чувствителни
екосистеми в области с висок риск.
В съответствие с целите на стратегията за международно партньорство в
изследванията и иновациите на ЕС (СОМ (2012) 497) предложенията следва да се
възползват от включването на партньори, установени в трети страни, поспециално САЩ и Канада55, като се има предвид високия потенциал за споделяне
на знания в тази област56.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 4-6 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:
·

·
·

Развитие на интегриран капацитет за оптимален отговор на големите морски
замърсяване (особено на нефт и газ) комбиниращ океанографско моделиране на
поведението на замърсяването, физично, химично и биологично смекчаване,
както и инфраструктури;
Смекчаване на отрицателните въздействия от замърсяването на морската среда,
крайбрежните икономики и общности;
Подобряване на интеграцията между научните среди и съответните
правителствени агенции, натоварени с борбата срещу замърсяването,
включително и транс-гранично сътрудничество;
·
Намаляване на рисковете от нова офшорна икономика и подобряване на
бизнес средата за
инвестиции в Синия растеж;
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·
·
·

Принос за прилагането на Директива 2013/30/EU относно безопасността при
дейности по офшорно търсене, проучване и добив на нефт и газ и за Офшорния
Протокол на Конвенцията от Барселона в Средиземно море;
Да допринася за ефективността на оперативния капацитет на EMSA да реагира на
замърсяване от петролни и газови инсталации
·
Подобряване на общественото приемане на офшорните дейности.
Увеличаване на конкурентоспособността на европейската промишленост,
включително малките и средни предприятия в рамките на морския индустриалния
сектор
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.

Технологии/системи за океанско наблюдение
BG-8-2014: Разработване на място на наблюдения на Атлантическия океан за
по-добро управление и устойчива експлоатация на морските ресурси
Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се проведат
дейностите по научни изследвания и иновации, необходими за внедряването на
интегрирана система за наблюдение на Атлантическия океан (IAOOS), въз основа
на съществуващите мощности и от двете страни на Атлантическия океан.
Атлантическият океан е най-видното морско пространство намиращо се на прага
на Европа. Въпреки това, устойчивото проучване, експлоатация и опазване на
това пространство изисква база от знания и прогностични способности, които в
момента са разпокъсани или все още не са на разположение. Създаването на тази
база от знания и прогностична способност изисква системно събиране на
наблюденията на океана, получавани както отдалечено, използвайки сателити за
наблюдение на Земята така и на място. От основно значение за развитието на
IAOOS трябва да бъде придобиването и използването на наблюдения на място и
тяхната интеграция с дистанционно получени данни в целия Атлантически океан,
за да се попълнят съществуващите празнини в наблюденията. Приложения на
базата на услугата за наблюдение Коперник и Европейската мрежа за морски
наблюдения и данни (EMODnet) може да позволи справянето с това
предизвикателство.
Обхват: Инициативата за интегрирана система за наблюдение на Атлантическия
океан следва да покрива целия Атлантически океан, с цел да достави на база от
знания в подкрепа на разбирането на процеса Океан на равнището на целия
басейн. Друг фокус на предложенията следва да бъде за запълване на
празнините в наблюденията по отношение на частта за системата за наблюдение
на място на интегрираната система за наблюдение на Атлантическия океан,
включително чрез оптимизиране на съществуващите системи и използването на
нови технологии за наблюдение на океана, които позволяват намаляване на
разходите за наблюдение на океана на място и интеграция на биологичното
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измерение в системи за наблюдение. Изследванията и иновациите необходими за
да се подкрепи пълното и отворено откриване и достъп до океанските
наблюдения и улесняване на обмена на оперативно наблюдение на океана както
се насърчава чрез GEO (Група за наблюдение на Земята) на ниво Атлантическия
океан, следва да изисква участието на международни партньори от двете страни
на Атлантическия океан. В съответствие с целите на стратегията на ЕС за
международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите,(COM (2012) 497), предложенията следва да допринасят за
прилагането на Трансатлантическия научноизследователски алианс, стартирана
от Декларацията Голуей57 за сътрудничество в Атлантическия океан от май 2013
г. и трябва да се възползват от включването на партньори от Съединените
американски щати и Канада58.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 15-20 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:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Подобряване на социалната и икономическа роля на Атлантическия океан в
Европа.
Осигуряване на лидерство за Европа в прилагането на GEOSS.
Увеличен времеви и географски обхват на данни от наблюдения в
Атлантическия
океан.
Интегриране на стандартизирани ключови морски наблюдения на място,
включително биологични, (мета) геномни данни в процесни модели и
прогнозни системи.
Подобряване на данните за моделиране и намаляване на разходите за
събиране на данни в подкрепа на океана, свързани с промишлени и
обществени дейности.
Увеличаване на конкурентоспособността на европейската промишленост, и
особено на малките и средни предприятия в рамките на морския
индустриалния сектор
Увеличаване на безопасността на офшорните дейности и крайбрежните
общности
Принос за по-добре информирани решения и документирани процеси в
ключови сектори (производство, ИКТ, морската индустрия, технологии за
околната среда, морската наука и в областта на рибарството).
Подобряване на прилагането на европейските морски и екологични
политики (напр. Рамковата директива за морската стратегия, Общата
политика в областта на рибарството, Интегрирана морска политика на ЕС).
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•

Подобряване на документацията, необходима за справяне с глобалните
предизвикателства като изменението на климата, недостига на природни
ресурси и опасностите в световен мащаб.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.
BG-9-2014: Акустични и образни технологии
Специфично предизвикателство: Акустичните и образни технологии (включително
LiDAR59), в съчетание с обработката на данни са постигнали значителен напредък
през последните 20 години и може да осигури забележителни прозрения за
състоянието на морските екосистеми, от водния стълб до морското дъно (и
хабитатите).
Акустичните технологии могат да бъдат активни (ехолот, многолъчев сонар) или
пасивни (устройства, за "слушане" и интерпретиране на морски звуци). Те работят
в широк набор от платформи, предлагат обещаващи перспективи за
характеризиране на хабитатите на морското дъно и в морския стълб, видовете и
екологията и могат силно да подкрепят морската среда и управлението на
рибарството, както и офшорни дейности и безопасност (например за откриване на
просмуквания, геоложки събития ... и т.н.).
Образните технологии също са се доказали като мощни инструменти за
характеризиране на морската среда, нейната биомаса, биоразнообразие, за
откриване и осигуряване на оценки на замърсяването и отпадъците в морските
води. Поради това те могат да бъдат от значителна подкрепа за управление на
морската среда и рибарството (напр. оценка на морското замърсяване за
Рамковата директива за морската стратегия - MSFD). Въпреки това, все още са
необходими подобрения, за да се увеличи ефективността и ефикасността на
разходите за тези технологии, независимо дали тя е за наблюдение на океаните,
или в подкрепа на морските индустрии.
Обхват: Предложенията следва да обхващат иновативни технологии, за да се
подобри ефективността и ефикасността на разходите на подводни сензори и
системи за статистическо изследване, необходими за акустично откриване,
изображения или LiDAR, както и (фиксирани или мобилни) платформи, които да
ги подкрепят, и обработка на сигнали и изображения, за да се интерпретират
суровите данни. Следва да се обмисли последващо използване на тази
информация като част от интегрирана рамка на мултимодални източници на
данни.
Предложенията следва да обединяват морски учени, доставчици на технологии и
крайни потребители (включително и лицата, изготвящи политики), с цел да се
подкрепи изпълнението на MSFD, характеризиране на добро състояние на
околната среда или за подсилване на устойчива европейска морска икономика.
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Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 4-6 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.
Очаквани ефекти:
•

Укрепване на конкурентоспособността и безопасността на европейската
морска индустрия, чрез развитие на иновативни и икономически
ефективни устройства за подводни акустични и образни технологии и
системи за статистическо изследване;

•

Подкрепа за прилагането на политиките за морската среда и рибарството
(MSFD CFP), включително целите за откриване на морски отпадъци;

Подкрепа на морската наука и откритията в океана (характеризация на
морския стълб и дъно).
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
•

Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.

Хоризонтални аспекти, социално-икономически науки, иновации,
ангажиране с обществото и управлението на световния океан през
фокуса на областта на син растеж
BG-10-2014 Консолидиране
на
икономическата
устойчивост
и
конкурентоспособност на европейското сектори по рибарство и аквакултури и
възползване от потенциала на пазара на морски дарове
Специфично предизвикателство: Контрол на производствения процес, биологична
и екологична устойчивост е необходим, но не достатъчно, за да се гарантира
икономическата устойчивост на производствено предприятие за морски дарове.
Секторите рибарството и аквакултури са изправени пред конкуренцията на
световния пазар, както за суровини, така и за изходни продукти. В допълнение,
ограничената наличност на подходящо производство и социално-икономически
данни възпрепятства развитието на надеждни модели и инструменти за прогнози.
Удовлетворяването на тези предизвикателства е необходимо за осигуряване на
дългосрочната икономическа устойчивост на сектори рибарство и аквакултури
(морски и сладководни).
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху икономическата
устойчивост на европейското рибарство и аквакултури (морски и сладководни),
които се определят като дългосрочната икономическа жизнеспособност на
сектора. Предложенията трябва да изучават и анализират производствени
сегменти, системи и продукти, като вземат предвид вериги за доставки и пазари,
както и опитите за увеличаване на обществената осведоменост за здравни
претенции и приемане на продуктите от аквакултури. Те трябва да разгледат и
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анализира последиците от няколко фактора, включително производствени
разходи, ръст на производителността, развитие на пазара, веригите за доставка,
характеристики на търсенето и предлагането, колебания на цените в
международната търговия, нововъведения и разработване на продукти и т.н. В
допълнение, трябва да бъде оценено и влиянието на различните регулаторни
системи върху рентабилността и растежа на тези сектори.
Предложенията трябва също така да се съсредоточат върху тенденциите и
динамиката на европейските и световните пазари на морски дарове и
опознаването на конкурентния потенциал на европейските рибни продукти и
продукти от аквакултури, в този контекст. Те трябва също така да се проучват
взаимодействието между европейските рибни продукти и продукти от
аквакултури в локални и глобални пазари. Те трябва да определят и анализират
успешните продукти от морски дарове, да разследват пазарни ниши, както и
потенциалът на съществуващите пазарни инструменти за насърчаване на
отговорното поведение (етикети, схеми за сертифициране и т.н.) за повишаване
на конкурентоспособността на европейската риболовна промишленост и
аквакултурите. На последно място, те трябва да се събират и дават количествено
отражение на непазарните стойности на рибарството и аквакултурите.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
Консолидиране на икономическата устойчивост на сектори рибарство и
аквакултури (морски и сладководни).
• възползване от функционирането на техните пазари.
• Наличие на инструменти за планиране на производството и разработване
на нови продукти и пазари, като се вземат предвид тенденциите в местната
и глобалната стойностна верига за морски дарове и потребителските
предпочитания.
• По-добро разбиране на организацията на веригата на стойността и на
циклите на цените, включващи по-специално циклите на "възход и спад",
както и наличието на решения за предвиждане и избягване на подобни
ситуации в бъдеще.
• Увеличаване на конкурентоспособността на европейските морски продукти
чрез идентифициране на добавената стойност на съществуващите пазарни
инструменти и техния потенциал за насочване на избора на европейските
потребители.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
•

Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
BG-11-2014: Мониторинг, разпространение и усвояване на мореплавателски и
морски изследвания
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Специфично предизвикателство: ЕС финансира голям брой мореплавателски и
морски изследователски и иновационни проекти, разпределени в рамките на
различни програми. Положени са усилия да се следи и да се улесни достъпа до
информация относно тези проекти или техните резултати. Въпреки това,
основните материални резултати не винаги са познати или използвани, когато
биха могли да бъдат от полза за заинтересовани страни, учени и политици.
Обхват: Предложенията следва да разработват стратегия за наблюдение и
идентифициране и да изберат успешни морски изследователски проекти в
областта на резултатите и въздействието на програмата за "Син растеж", както и
подкрепа на Рамковата директива за морската стратегия на ЕС. Те трябва да
анализират ключовите обещаващи резултати, особено тези, които съответстват на
създаване на възможности за растеж и социални иновации. Проектите, които ще
бъдат взети предвид, следва да идват от Седмата рамкова програма
("Сътрудничество", "Хора", "Капацитети" и "Идеи" ако е приложимо), ERA-мрежи,
ПКИ, структурните фондове и други съответни програми на ЕС. Те трябва да
покриват широк обхват от области/сектори (околна среда, биотехнологии, храни,
транспорт, енергетика, ИКТ, материали, космос, сигурност, инфраструктура ...),
включително тези, които са от значение за морски приложения и Син растеж.
Предложенията следва да обмислят също и мост с различни свързани с морето
научноизследователски и иновационни дейности, които да бъдат финансирани в
рамките на различните части на Хоризонт 2020, особено през фокусна област "Син
растеж".
Предложенията следва да обхващат стратегии за използване на резултатите от
научните изследвания, включително целенасочена стратегия за разпространение
към ключовите групи морски заинтересовани страни (включително учени и
промишлеността), както и хората, изготвящи политиките. Когато това е уместно,
предложенията могат да бъдат свързани с Центъра за компетентност за добро
състояние на околната среда, които трябва да бъде разработен в рамките на
Съвместния изследователски център (JRC). Ключови морски събития (европейски
морски ден, големи конференции по морски науки/морски индустрии), следва да
се използват като възможности за разпространение / експлоатация.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
•

Идентифициране и предоставяне на готови за използване на
знания/резултати за подпомагане на плановете за Син растеж и/или
подкрепа на прилагането на Рамковата директива за морската стратегия на
ЕС и преразгледаната Обща политика в областта на рибарството

•

Демонстриране на създаване на стойност от резултатите от научните
изследвания, които са прехвърлени по време на проекта

•

Укрепване на комуникация, разпространение и
знания/технологични
разработки
между
морски
заинтересовани страни
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Подобряване на видимостта и въздействието на морските изследвания в
обществото.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
•

Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
BG-12-2014/2015: Подпомагане усилията на МСП за развитие - внедряване и
пазарно възпроизвеждане на иновативни решения за син растеж
Специфично предизвикателство: Потенциалът на европейските океани, морета и
брегове, е от съществено значение за създаване на работни места и растеж, ако
са направени необходимите инвестиции в научни изследвания и иновации.
Приносът на МСП за развитието на стратегията "Син растеж" (COM (2012) 494)
може да бъде значителен, по-специално в областта на морските биотехнологии
(свързани приложения, основни инструменти и технологии), както и за свързани
с аквакултурите морски технологии и услуги.
Въпреки това, малките и средните предприятия нямат достъп до финансиране, за
да развиват своите дейности и икономическата и финансова криза направи
достъпа до финансиране още по-труден. Това е особено вярно в споменатите погоре морски сектори, където достъпът до финансиране за малките и средни
предприятия се счита за една от най-важните пречки за развитието на
иновационни морски икономически дейности60.
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, управление 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.

60

Проучване Син растеж - Сценарии и фактори за устойчив растеж от океаните, моретата и крайбрежията Ecorys, 2012
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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 специфичното предизвикателство на Син растеж 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.) към индустриалната
готовност и зрялост за въвеждане на пазара, но може да включват и някакви
изследвания. За технологични иновации се предвиждат Ниво на технологична
готовност 6 или по-висока (или подобно за нетехнологични иновации); моля,
вижте част G 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 притежанието 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
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обучение на място; разработване на маркетингова стратегия или повишаване на
външно финансиране.
Очакван ефект:
•

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.

•

Поемане и разпределение на иновациите за справяне с конкретното
предизвикателството на Син растеж 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.
BG-13-2014 Океанска грамотност - Ангажиране с обществото - Социална
Иновация
Специфично предизвикателство: Развитието на новата морска икономика може да
има важни социално-икономически последици в крайбрежните райони и в
морското пространство (синергии и/или конфликти на ползване между стари и
нови дейности). Тези развития, заедно с натиска от човешката дейност и
промените в климата върху морската среда, правят от решаващо значение да се
ангажират гражданите и заинтересованите страни относно морските и океански
предизвикателства.
Ние няма да постигнем устойчиво използване на морските ресурси и по-добро
екологично състояние на нашите морета и океани, освен ако гражданите не
разберат влиянието на морета и океани върху техния живот и как тяхното
поведение може да има въздействие върху морските екосистеми. Това е
предпоставка за развитие на екосистемен подход, основан на морските дейности
и насърчаване на разбирателството/защита на услугите за морски екосистеми.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху компилирането на
съществуващите знания в широката област на морското и океанско здраве
(състояние на околната среда, замърсяване, засягащо морското биоразнообразие
и екосистеми, екосистемните услуги). Трябва да бъде обърнато внимание на
въздействието, което това оказва върху гражданите, включително и върху
човешкото здраве. Събраната информация трябва да се превърне в
информационни материали, които да се използват за разпространение сред и
ангажираност на заинтересованите страни на обществото и обществото като цяло,
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например чрез училища, аквариуми, морски и научни музеи 61 . Океанската
грамотност в ЕС, следва да бъде насърчавана по традиционен или проактивен
начин на взаимно обучение, като се ангажира с гражданите, като отговорни
участници в промяната в морските предизвикателства. В съответствие с целите
на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите,(COM (2012) 497), предложенията следва да се
възползват от включването на партньори, установени в трети страни, поспециално САЩ и Канада62, като се има предвид високия потенциал за споделяне
на знания в тази област63.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3,5 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:
•

Развитие на разбирането на гражданите за значението на здравето на
моретата и океаните, както и взаимодействията и взаимозависимостите
между двете, насърчаване на промяна в поведението;

•

Подпомагане на екосистемен подход в управлението на морските дейности
и принос към постигането на целите на Рамковата директива за морската
стратегия,

•

Максимизиране на социалното въздействие на финансирани от ЕС,
мореплавателски и морски изследвания.

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
BG-14-2014: Подкрепа на инициативи за международно сътрудничество:
Съвместен изследователски алианс за Атлантическия океан64
Специфично предизвикателство: Мореплавателското и морско научно и
технологично сътрудничество е от основно значение за изграждането на диалог,
обмен на знания и взаимното разбирателство между различните научни
общности, култури и общества. То е ключов компонент за посрещане на
основните предизвикателства пред обществото, засилване на политиките, както и
стимулиране на иновациите. ЕС е приел различни инициативи, включително "Син
61

За тези дейности, синергии също могат да съществуват с Европейска нощ на учените действие по част
Мари Склодовска-Кюри от Работната програма
62
Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
63
Виж Декларацията Голуей за Изследователски алианс за сътрудничество в Атлантическия океан за
стартиране на Канада-ЕС-САЩ Изследователски алианс (Galway, 24 май 2013)
64
Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаването на последователно и ефективно
сътрудничество с трети страни, се изключва от делегацията REA 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

растеж", стратегията на ЕС за Атлантическия океан и нейния план за действие
(2014 - 2020), за да увеличи такова сътрудничество. Освен това Декларацията
Galway и наскоро одобрения Изследователски алианс за Атлантическия
океан 65 предоставя уникална рамка за стимулиране на стратегическото
сътрудничество между образованието, научните изследвания, технологиите и
промишлени общности, с оглед съвместно справяне с предизвикателствата,
свързани с устойчивата експлоатация на атлантическите ресурси и по този начин
насърчаване на икономическия растеж и работни места за гражданите и
обществата от двете страни на Атлантическия океан.
Въпреки това са необходими по-нататъшни усилия, за да се създадат подходящи
условия на работа, между съответните морски научноизследователски и
иновационни дейности и програми, свързани с Атлантическия океан, с цел да се
повиши тяхната ефективност и въздействие и да се улесни взаимодействието и
да се даде възможност за нови инициативи за сътрудничество.
Обхват: В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите (COM (2012)
497) предложенията следва да допринасят за прилагането на Трансатлантическия
алианс за изследвания, започнат от Споразумението от Голуей за сътрудничество
в Атлантическия океан от май 2013 г. и следва да се ползва от включването на
партньори от САЩ и Канада 66 . Предложенията трябва да са в основата на
създаването и прилагането на сътрудничеството за Атлантическия океан между
ЕС, неговите държави-членки и страните партньори, които се присъединяват към
трансатлантическия изследователски алианс, както и надграждане на
съществуващи инициативи и програми за повишаване на съгласуваността и
координацията на програмите за сътрудничество в научните изследвания на
океана.
Предложенията трябва да са насочени към следните приоритетни области по
интегриран начин, идентифицирани в Декларацията Голуей:
(I) Морски екосистемен подход, (II) Системи за наблюдение, (II) Морски
биотехнологии, (III) Аквакултури (IV) Океанска грамотност - ангажиране с
обществото, (V) картографиране на морското дъно и бентосни хабитати.
В рамките на тези приоритетни области, предложенията следва да улеснят
картографирането и свързаността на съответните текущи научноизследователски
дейности и програми в Атлантическия океан и идентифицирането на пропуски от
научните изследвания. Предложенията следва да обмислят също продължаваща
работа за създаване на Европейската мрежа за морски наблюдения и данни
(EMODnet). Предложенията следва да допринасят за уеднаквяване на планирането
и програмирането на изследователски дейности, с оглед започване на съвместни
инициативи за научни изследвания и иновации, като се основават на
съществуващи такива (напр. Инициатива за съвместно планиране "Здрави и
продуктивни морета и океани", морски ERA-мрежи (напр. Seas- Era), както и
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национални и многостранни инициативи). Предложенията следва да улесняват
съвместното използване на инфраструктура, както и дейности по
разпространение и трансфер на знания, водещи до оптимално използване на
резултатите от проекти, насърчаване на мобилността и работа в мрежа на
изследователите.
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Предложенията трябва също така да създадат платформа за споделяне на знания
в дългосрочен план (съществуващи знания или генерирани в бъдеще), в
областите, посочени по-горе, за да се даде възможност за дългосрочна
използваемост на данните, информацията и знанията, като по този начин се
гарантира създаването на материална стойност от инвестираните средства. Тази
платформа следва да включва система за класификация, която дава възможност
за лесна, съсредоточена, бърза и надеждна употреба и анализ на събраната и
съхранявана информация. Принципът на открит достъп ще трябва да управлява
такава платформа. За да се подобри рентабилността на платформата за
разработване на политики и консултации със заинтересованите страни,
представители на агенции за финансиране и тези общности трябва да бъдат
консултирани при проектирането им. В предложението следва да бъдат включени
опции за осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на тази платформа.
Насърчава се сътрудничеството с партньори, установени в други трети страни
(напр. Бразилия)67.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 3,5 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:
•

Подкрепа за изпълнението на Декларацията Голуей за Изследователски
алианс за
Атлантическия океан.

•

Подобряване на рамките на международното сътрудничество в морските
изследователски програми, като по този начин се създава основа за
разработване на бъдещи мащабни съвместни международни морски
изследователски програми.

•

Създаване на дългосрочна платформа за споделяне на знания за лесен
достъп до наличната информация и данни, съдържащи значителен
търговски потенциал, свързан с дневния ред на ЕС за Син растеж

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
BG-15-2014: Европейско сътрудничество в полярните научни изследвания68
Специфично предизвикателство: Никъде изменението на климата не е поочевидно, отколкото при високите географски ширини. Повишено ниво на
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транспорт за туристически и транспортни цели, силно променливи рибни запаси,
увеличеното проучване и добив на нефт и природен газ са предизвикателства и
възможности в полярните региони, които се нуждаят от солидни научни познания
за уязвимости и рискове, с цел да се разработят подходящи регулаторни
политики. В Съвместното съобщение на Европейския парламент и на Съвета от
2012 г "Развиване политика на Европейския съюз за региона на Арктика",
Комисията и върховния представител посочват, че ЕС ще "подкрепя научни
изследвания и канализиране на знания, за да се отговори на
предизвикателствата, свързани с промените на околната среда и климата в
Арктика". Бързите промени в околната среда в Арктика и на части от континента
Антарктида имат глобални последици както от ускоряване на глобалното
затопляне и в гео-стратегическо и социално-икономическо измерение.
Европейските страни управляват първокласни световни изследователски
инфраструктури в арктическите и антарктически региони и са водещи в много
области на полярните изследвания по отношение на климат, екосистеми, живот в
екстремни условия, мониторинг на замърсяването и други аспекти.
Осъществяване на посочените по-горе предизвикателства изисква висока степен
на координация в рамките на Европа и извън нея.
Обхват: Предложенията следва да координират полярните изследвания в Европа
и да разработят всеобхватна европейска програма за полярни изследвания. Чрез
създаването на постоянен диалог между заинтересованите страним дейността
следва да съобщава нуждите на потребителите на съответната научна общност и
/ или управителите програма за научни изследвания. В съответствие с целите на
стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите (COM (2012) 497) предложенията следва да допринасят
за прилагането на Трансатлантическия алианс за изследвания, започнат от
Споразумението от Голуей за сътрудничество в Атлантическия океан от май 2013
г. и следва да се ползва от включването на партньори от САЩ и Канада 69 .
Насърчава се сътрудничеството и с партньори от други трети страни, като Русия,
Япония, Китай, Индия и страните от Латинска Америка70, също и чрез подкрепа
съвместни научноизследователски дейности на форума Белмонт. Тази
инициатива се стреми към по-добра координация с международни
изследователски организации и програми, свързани с полярните изследвания
(напр. AMAP 71 , WCRP 72 , и JPI 73 "Климат"), както и със съответните оперативни
услуги, включително и Коперник. Очаква се също така да се осигури подкрепа за
координацията и оптимизирането на съществуващите програми за мониторинг и
моделиране и свързаните с тях инфраструктури и да работи за оперативна
съвместимост на и отворен достъп до наблюдения и моделиране на данни и
свързаните с тях продукти.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 милиона евро ще позволят това специфично предизвикателство да
69
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Програма за арктически мониторинг и оценка
72
Световната програма за научни изследвания на климата
73
Инициатива за съвместно планиране
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бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
•
•
•
•
•

Значително увеличаване на мащаба и амбицията на сътрудничество в
полярните научните изследвания в Европа.
Увеличаване на последователното и ефективно използване на
европейските средства.
Подобряване на сътрудничеството в световен мащаб.
Предизвикване на постепенна промяна в областта на свободен достъп до
данни, контрол на качеството и оперативната съвместимост.
Принос за консултации по политики на национално и европейско равнище,
както и подкрепа за международните ангажименти на ЕС по отношение на
Арктическия съвет, протоколът от Монреал, и UNFCCC74 и други, свързани
с полярните науки.

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
BG-16-2015: Координиращо действие в подкрепа на изпълнението на
съвместната
инициатива на "Здрави и продуктивни морета и океани"75
Специфично предизвикателство: След изпълнението на дейностите, предвидени
в Съобщението на Комисията относно Съвместното планиране за справяне с
големите
обществени
предизвикателства
за
Европа,
Съветът
по
конкурентоспособност приветства напредъка, постигнат от държавите-членки на
ЕС в съвместните програмни инициативи, предприети досега. Няколко
Заключения на Съвета относно Съвместното планиране канят Комисията да
подкрепи Инициативите за съвместно планиране чрез дейности по координация76
за помощ при постигане на техните главни цели. Чрез по-ефективно използване
на MS инвестиции и ресурси, ИСП Океан трябва да помогне за справяне с
обществените предизвикателства, свързани с нашите морета и океани, и
консолидиране на европейското морско изследователско пространство.
Обхват: Предложенията трябва да надграждат резултатите от проекта на CSA
Oceans в подкрепа на изпълнението на Стратегическата изследователската и
иновационна програма (SRIA) на СПИ Океани и да осигуряват по-нататъшното
хармонизиране и сближаване на националните дейности за научни изследвания и
иновации и инвестиции в областта на морските изследвания, в съответствие с

74

Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тази дейност като пряко насочена към подпомагане на публично-публични партньорства с държавитечленки и асоциираните страни, технологични платформи с индустриални партньори и мрежи за
наблюдение на Земята, се изключва от делегацията да REA и ще се изпълнява от службите на Комисията.
76
Заключения на Съвета от 12 октомври 2010 г., от 26 ноември 2010 г. и от 8 декември, 2011 г.
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Препоръката на Европейската комисия от 201177. В този контекст, предложенията
следва да осигуряват подкрепа за проектирането и
внедряване на нови транснационални съвместни дейности, включително
съвместни покани, ако е подходящо и с помощта на най-подходящите и
ефективни методи и инструменти за сътрудничество, като например тези,
предложени от "Доброволните насоки за рамковите условия", приети от Групата
на високо равнище за съвместно планиране. Тези нови съвместни дейности,
свързани с други инициативи, следва да се съсредоточат върху съответните
проблеми и големите предизвикателства, набелязани в плана за изпълнение на
СПИ Океани и да осигуряват подкрепа за ключови мореплавателски и свързани с
морето политики и стратегии на ЕС.
Предложенията трябва да бъдат използвани за създаване и укрепване на
оперативна мрежа за мореплавателски и морски изследвания от финансиращите
организации и други ключови играчи в Европа, с оглед да се осигури
хармонизиране на националните програми за научни изследвания и дейности,
изпълнявани в рамките на други инициативи, като например морски ERA-мрежи (
например Seas-Era) и инициативи по член 185 (напр. Съвместна
научноизследователска програма за Балтийско море Bonus).
Сътрудничеството между съответните морски научноизследователски институти в
ЕС следва да бъде допълнително стимулирано за по-добра координация при
събирането на данни за морската среда, използването и споделянето на морски
научноизследователски
инфраструктури
от
транснационален
интерес.
Предложенията следва да включват също така мерки за подкрепа на други
приоритети на ERA, като например подобряване на мобилността на
изследователите и обучение. Международното измерение на ИСП Океани трябва
да бъдат доразвито където е подходящо и когато има добавена стойност, за да се
постигне по-голяма кохерентност в морските басейни и на международно
равнище.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 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:
•

•
•

Създаване на ефективна транс-национална европейската изследователска
мрежа и взаимодействие между националните и изследователски програми
на ЕС и на държавите-членки, свързани с инвестиции, здрави и
продуктивни морета и океани.
Напредък по пътя към създаването на Европейско изследователско
пространство за морски изследвания.
Подобряване на интеграцията и сближаването на законодателството в
споделянето, употребата и финансирането на инфраструктура за научни
изследвания между държавите-членки и на засилено сътрудничество в
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Препоръка на Комисията от 16.9.2011 г. за Съвместната инициатива на планиране на изследвания "Здрави
и продуктивни морета и океани" (2011/ C 276/01)
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областта на събирането на данни. Подпомагане на изпълнението на
ключови морски и морски политики
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване:
Крайни срокове :

11/12/2013

78 79

78
79

Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Сроковете, посочени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015 г.
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BG-5-2014
BG-11-2014
BG-13-2014
BG-14-2014
BG-15-2014
BG-3-2014
BG-4-2014
BG-6-2014
BG-8-2014
BG-9-2014
BG-10-2014
BG-16-2015

26/06/2014
в 17.00.00 Брюкселско време

Първи етап

Втори етап

12/03/2014

26/06/2014

в 17.00.00 Брюкселско време в 17.00.00 Брюкселско
време
[11/06/2015

BG-1-2015
BG-2-2015
BG-7-2015

BG-122014/2015
- Крайни дати за
открита покана Начало от
01/03/2014 г. за
фаза 1 и фаза 280

в 17.00.00 Брюкселско
време]
Първи етап

Втори етап

[24/02/2015

[11/06/2015

в 17.00.00 Брюкселско
време]

в 17.00.00 Брюкселско
време]

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

Фаза 2
09/10/2014
17/12/2014

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

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

Примерен бюджет: 100,00 млн. евро от бюджета за 2014 г.81; и 45,00 млн. евро
от бюджета за 2015 г.83
82

80

Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
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 на временните дванадесети.
82
от които 59,00 млн. евро от обществено предизвикателство "Продоволствена сигурност, устойчиво
земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски и сладководни изследвания и биоикономика",
3,00 млн. евро от Обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна енергия", 15,00 млн. евро от
Обществено предизвикателство "Интелигентен, зелен и интегриран транспорт" и 23 млн. евро от
Обществено предизвикателство "Действия по климата, околната среда, ресурсната ефективност и
суровини"
83
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
81
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2014
Млн. евро
BG-1-2015
BG-2-2015
BG-3-2014
BG-4-2014
BG-5-2014
BG-6-2014
BG-7-2015
BG-8-2014
BG-9-2014
BG-10-2014
BG-11-2014
BG-12-2014/2015

2015
Млн. евро
20.00
10.00

20.00
6.00
2.00
16.00
8.00
20.00
10.00
10.00
4.00
3.00 от които

5.00 от които
0.50 за фаза 1
0.30 за фаза 1
4.40 за фаза 2
2,64 за фаза 2
0.10 за подкрепа на
0.06 за подкрепа на
менторство и обучение и фаза
наставничество и обучение и
3
фаза 3
Един етап за фаза 1 и за фаза 2.
Бюджетът, наличен за фаза 1 и фаза 2 ще бъде разпределен
по равно между всяка крайна дата.
3.50
3.50
2.00
2.00

BG-13-2014
BG-14-2014
BG-15-2014
BG-16-2015

Условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите Приложения към работната програма, със следните изключения:
BG-5-2014

Продължителността на проектите трябва да бъде максимално
18 месеца

BG-11-2014
BG-13-2014
BG-14-2014

Продължителността на проектите трябва да бъде минимално
36 месеца
Продължителността на проектите трябва да бъде минимално
60 месеца
Ще бъде финансиран до един проект на тема или под-обхват.

BG-16-2015
BG-12-2014/2015

Предложенията за фаза 1 не са длъжни да представят проект
на план за
използване и разпространение.
Предложение за фаза 2 трябва включва план за
комерсиализация.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
описани в част З от Общите Приложения към работната програма, със следните
изключения:
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BG-12Предложенията ще бъдат оценявани поотделно, когато пристигнат.
2014/2015 Те ще бъдат класирани след съответните крайни дати.
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, 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 причини84.
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:

BG-5-2014
BG-11-2014
BG-13-2014
BG-14-2014
BG-15-2014
BG-16-2015

84

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

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Ориентировъчн
а дата
за подписване
на
споразумения
за
Максимум
3
безвъзмездни
месеца
от
средства
датата на
информиране
на кандидатите

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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BG-1-2015
BG-2-2015
BG-3-2014
BG-4-2014
BG-6-2014
BG-7-2015
BG-8-2014
BG-9-2014
BG-10-2014
BG-12-2014/2015

Максимум 2
месеца,
считано от
крайната дата
за
подаване

Два месеца
след
съответната
крайна дата,
посочена погоре за фаза 1
и четири
месеца след
съответната
крайна дата,
посочена погоре за фаза 2

Максимум 5
месеца,
считано от
крайната дата
за
подаване

Максимум 3
месеца от
датата на
информиране
кандидати

Един месец от
датата на
информиране
на кандидатите
във фаза 1 и
два месеца,
считано от
датата на
информиране
на кандидатите
във фаза 2.

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.
За инструмент за МСП, 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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Покана за иновативна, устойчива и приобщаваща биоикономика
H2020-ISIB-2014/2015
Обществено предизвикателство 2 е насочено към широк спектър от ключови
приоритети на политиките на ЕС, насочени към насърчаване на "Иновативна,
устойчива и приобщаваща биоикономика", в съответствие със Съобщението на
Комисията "Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа"85. Настоящата
покана включва действия, насочени към подкрепа на устойчиви процеси на
управление на селското и горското стопанство, предоставящи обществени стоки и
иновативни продукти за устойчив растеж; насърчаване на иновациите
(включително социални иновации) в селските райони за приобщаващ растеж; и
засилване на иновациите в био-индустрията за интелигентен растеж. Тези
дейности, най-вече иновациите, пазарни и ориентирана към потребителите са
допълващи към тези, подкрепяни по двете покани по приоритетни области
"Устойчиво хранително продоволствие" и "Син растеж".
Повечето дейности, свързани с устойчиви и конкурентни индустрии на
биологична основа, както са определени в специфичната програма Хоризонт 2020
ще бъдат реализирани чрез Съвместната технологична инициатива (СТИ) за Биобазирани индустрии 86 . Дейностите, предложени в настоящата покана са
допълващи към тези, предприети от СТИ, и са насочени към предлагането на
биомаса за веригата на стойност на биопродуктите, чрез развитие на иновативни
суровини, научни изследвания и иновации в областта на следващо поколение
био-рафинерии, използвайки CO2 като пряка суровина, и в подкрепа на пазарите
за продукти на биологична основа.
Поканата "Иновативна, устойчива и приобщаваща биоикономика" също така
интегрира пресечни дейности, обхващащи всички Обществени предизвикателства
2:
- Комуникации, дейности по трансфер на технологии и разпространение, който
се стремят да насърчават ангажираност на гражданите и насърчаване на
управленско участие в биоикономиката, зачитане на Отговорни научни
изследвания и иновации; и подкрепа на Националните звена за контакт за
Обществено предизвикателство 2;
- дейности, които се стремят да съвместят дейностите и проектите по
различните стълбове на Хоризонт 2020 и да помогнат на усвояването на
резултатите от научните изследвания по веригата на иновациите;
- дейности в подкрепа на изграждането на Европейското изследователско
пространство
чрез
координация
и
съфинансиране
на
публичните
научноизследователски програми, имащи отношение към този обществено
предизвикателство.
- стимулираща награда и бърз път към темата за иновационен инструмент

85

86

COM(2012) 60 окончателен
http://bridge2020.eu/about/
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Дава се покана за предложения по следните теми:

Устойчиво земеделие и горско стопанство
ISIB-1-2014: Предоставяне на обществени блага от земеделието и горското
стопанство на ЕС: Прилагане на концепцията в практиката
Специфично предизвикателство: Традиционни, селскостопански и горски
дейности са доставчикът на разнообразни - често недооценени - обществени
блага, включително екосистемните услуги. С оглед на очакваното покачване на
първичното производство и по-интензивни методи на производство,
предоставянето на обществени блага от земеделието и горското стопанство е
застрашено, още повече, тъй като те се считат за "не-изключваеми", "без
съперници" и следователно без пазарна стойност. Въпреки че терминът
"обществени блага" е широко използван, концепцията няма оперативна рамка и
общо разбиране по отношение на по-широки обществени и непазарни предимства
на земеделието и горското стопанство - по-специално в контекста на
динамичните промени в използването на земята и селскостопанските системи.
Изискват се доказателства относно характера, обхвата и функциите на
обществени блага, предоставяни от селското и горското стопанство включително тези от глобален характер - за да определи търсенето, както и за
създаване на ефективни стимули и политически възможности за продължаване
на тяхното предоставяне.
Обхват: Предложенията следва да разработят систематична и оперативна рамка
за картографиране, характеризиране и количествено определяне на
разнообразието от обществени блага, предоставяни от земеделски и горски
екосистеми в цяла Европа. Това ще включва идентифициране на връзките между
икономическите дейности в първичното производство на секторите и на
предоставянето на обществени блага (включително противоречиви изисквания),
както и важни "вредни услуги" на селското стопанство водещи до компромиси по
отношение на предоставянето на обществени блага. Предложенията трябва да
вземат под внимание различните времеви и пространствени скали, различни
видове култури, отглеждане и системи за управление на горите, както и
разнообразието и динамиката на климатичните, природните, културните и
социално-икономическите условия в целия ЕС. Освен това предложенията трябва
да обмислят начини, по които да валоризират и създават ефективни мерки за
подпомагане (политики, стимули, обществени услуги) за предоставянето на
обществени блага в отговор на обществените очаквания. Информационните и
разпространителски дейности трябва да са насочени към широк кръг от
заинтересовани страни, включващи участници от разработването на политики, от
селскостопанския и горския сектор и да дават възможност за тяхното активно
участие.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2-3 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:
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•

•

•

•

по-добро разбиране на естеството на управление и други процеси, които
влияят върху предоставянето на обществени блага от различни видове
селскостопански и горски системи в Европа (например посредством
солидна инвентаризация)
развитие на стабилни механизми и инструменти за а) измерване и
валоризация на обществени блага (включително по отношение на потоците
стойност, както е приложимо), както и за б) установяване на приноса на
земеделския и горския сектор за устойчивото предоставяне на тези стоки
формулиране на подходящи политики, стимули, модели на услуги и
печеливши сценарии за намаляване на конфликтите между целите на
производителността в първичното производство и доставка на
екосистемните услуги и други обществени блага
като цяло, повишена устойчивост на първичното производство чрез
намаляване на отрицателните въздействия и засилване на положителния
принос на селското стопанство и горския сектор за обществените блага

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-2-2014/2015: Премахване на разделението между научните изследвания
и иновациите: решаващата роля на услугите в подкрепа на иновациите и
обмена на знания
Специфично предизвикателство: С оглед на насърчаване на икономически
жизнеспособно и устойчиво развитие в селското стопанство, горското стопанство
и селските райони, е от съществено значение да се премахне разделението
между научните изследвания и иновациите. Системите за земеделско знанието и
иновации (AKIS) са много различни в отделните държави, региони и сектори, и
като цяло не отговарят напълно на предизвикателството за едновременно
повишаване на производителността и устойчивостта на селското стопанство и
селските райони. Въпреки продължаващото събиране на знания чрез научни
проекти, резултатите от научните изследвания често са недостатъчно
експлоатирани и възприети в практиката, и иновативните идеи от практиката не
се използват и разпространяват.
Съвместната работна група на Постоянния комитет за изследвания в селското
стопанство на AKIS застъпва разграничението между научните изследвания
задвижвани от науката и научните изследвания задвижвани от иновациите, които
се управляват от различни стимули. Сътрудничеството между научните
изследвания и консултантски услуги или между земеделски производители и
други участници във веригата за доставки е от решаващо значение за научните
изследвания задвижвани от иновациите и следва да се насърчава, по-специално
чрез ЕПИ. Ето защо следва да бъдат разработени механизми и мрежи, които
стимулират това взаимодействие и обмена на знания, с оглед на оптимизиране на
използването на ресурсите и повишаване на прехода към основани на иновации
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изследвания. Предоставяне на информация, базирана на наука и практика е
важно условие за създаването на EIP оперативни групи.
Обхват: Проектите трябва да включват участници от областта на науката и
селскостопански практики и да улеснят обмена на съществуващото познание за
иновативни подходи в областта на земеделието, по веригата на доставки, и
селските райони. Те трябва да помогнат да се внедрят съществуващите
изследвания в практиката и да се черпят творчески идеи от най-ниско равнище.
Методи за генериране на основани на иновации изследвания трябва да бъдат
насърчавани като се вземе предвид разнообразието на европейските региони,
земеделие и агро-хранителни системи.
Предвиждат се два вида мрежи: (1) мрежа, която се фокусира върху услуги за
подкрепа на иновациите, чиито дейности ще включват обмен и разработване на
методи за иновационни брокерската дейност и консултантски дейности с фокус
върху иновациите, и (2) брой мрежи по конкретни теми. Дейностите на тези
мрежи ще включват синтезиране, споделяне и представяне на най-добрите
практики и резултати от научни изследвания, които са близо до това да бъдат
приложени на практика, но не са познати или тествани на практика. Получените
иновативни знания и лесно достъпни материали за крайния потребител трябва да
бъдат
включени
в
Европейското
партньорство
за
иновации
(ЕПИ)
"Селскостопанска производителност и устойчивост" за широко разпространение
към земеделските стопани и други участници в селскостопанската иновационна
верига.
Тези мрежи ще включват широк кръг от заинтересовани от конкретните теми
участници, включително учени, консултантски услуги за ферми, услуги за
подкрепа на иновациите, земеделски производители/групи на земеделски
производители, различни групи по проекти за хранене в ЕПИ, МСП и др. До една
мрежа от услуги за подкрепа на иновациите ще бъде финансирана през 2014 г.;
всички други проекти следва да бъдат мрежи, занимаващи се с конкретни теми.
Предложенията следва да попадат в обхвата на концепцията "подход с много
участници"87.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 милиона евро на мрежа 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:
•
•

Подобрен обмен на информация и знания между академичните среди и
практици, по-специално по отношение на селскостопански и горски
практики и иновации
повишаване на обмена между европейските региони за иновативни
въпроси; нови формати за финансиране подсилващи изследвания
задвижвани от иновации; по-ефективни методи за услуги поддържащи
иновациите

87

Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
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•
•

•

•
•

успешно внедряване на големия резервоар от съществуващите научни и
практически познания
фокусирана колекция от иновативни знания по конкретни теми, по-голямо
приемане от потребителя и интензивно разпространение на решения за поконкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство към
земеделските стопани и други участници в селскостопанската иновационна
верига
тематични мрежи, които доставят достъпни и дългосрочно достъпни
материали за крайните потребители по темите, които също трябва да
генерират по-целенасочено и споделена изследователска програма за
научни изследвания задвижвани от иновациите и проекти с много
участници
подобрени умения и образователни материали за иновационни подходи и
по конкретни тематични области
подкрепа за изпълнението на Европейското партньорство за иновации
(ЕПИ) "Селско стопанска производителност и устойчивост".

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-3-2015: Отключване на потенциала за растеж на селските райони чрез подобро управление и социални иновации
Специфично предизвикателство: Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в
ЕС не могат да бъдат постигнат без съществен принос от неговите селски райони.
Основното предизвикателство е да се насърчи балансираното развитие на
селските райони, като им се даде възможност да се възползват от техния
отличителен териториален капитал и по този начин да се "превърне
многообразието в предимство". Социалните иновации се отнася до развитието на
нови форми на организации и взаимодействия за да се отговори на
предизвикателствата пред обществото. Това е колективен процес на учене, в
който участват различни социални групи и лица и който води до нови умения и
практики, както и до нови нагласи, ценности, поведение и механизми за
управление. Въпреки че социалните иновации се считат като средство за преход
към устойчиво земеделие и развитие на селските райони, има ограничени
емпирични доказателства за обхвата и резултатите от социалните иновации и за
подкрепящите условия. Малко се знае за това как да се подкрепят социални
иновации, по-специално в маргинализираните селски райони, където социалната
структура е най-крехка. Това също поражда предизвикателството за насърчаване
на изграждането на институционален капацитет в тези области, на различни нива,
за да се развиват социалния капитал и уменията, необходими за подкрепа на
създаването на успешна социална иновация.
Обхват: Предложенията следва да извършват задълбочен анализ на социалните
иновации в селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските
райони, обхващащ тяхната сложност и различни размери, както и въздействието
върху разгръщането на териториалния капитал в различните регионални
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контексти. Предложенията следва да установяват подходящи методи за оценка на
социалните иновации. Трябва да се обърне внимание върху различни
договорености за учене (например мрежи за множество участници, асоциация на
производители и потребители, хибридни иновационни мрежи, териториални
съюзи), както и за постигането на новаторски механизми за управление на
различни нива, както и техните потенциални последици за социални иновации.
Предложенията трябва да са насочени към ролята на различните инструменти по
политики, други подходящи инициативи и различни структури (обществени /
частни, местни / чуждестранни местни, активни граждани, и т.н.) като
катализатори/ограничения за социални иновации. Предложенията трябва да
обяснят защо региони със сходни начални условия показват различаващи се
пътеки. Дейностите трябва да покриват различни видове селски райони в
рамките на ЕС и асоциирани държави и неевропейските средиземноморски
страни. В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и средиземноморските
страни88.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
·
·
·
·

·
·

изясняване на различните измерения на социалните иновации и тяхната динамика
в областта на земеделието, горското стопанство и развитието на селските райони
Идентифициране на пътища за разгръщане на териториалния капитал на селските
райони и по този начин да се оформят траектории за устойчиво развитие в
различни сфери на селските райони
подкрепа на по-устойчиви хранително-вкусови и горски системи и развитие на
селските райони, което ще допринесе в средносрочен план за постигането на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в селските райони
подобряване на териториалното управление и проправяне на път за интегриран
подход за развитие на селските райони (т.е. осигуряване на ефективни
механизми за координиране на различните политики и създаване на подходящи
връзки с други области).
предоставяне на анализи на различни иновативни механизми за управление по
отношение на социалните иновации в различни контексти
позволи на лицата, определящи политиките и местните общности да подобрят
формулирането и осъществяването на съответните политики, както и да се
оформят такива програми, които изрично да насърчат създаването на устойчиви
социални иновации.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
88

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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ISIB-4-2014/2015: Подобрени данни и модели за управление за устойчиво
горско стопанство
Специфично предизвикателство: Значителните промени в обществото през
последните десетилетия и появата на нови политики, например за биологичното
разнообразие, биоенергията и изменението на климата (земеползването,
промените в земеползването и горското стопанство /LULUCF/ счетоводство,
адаптация) предизвикват необходимостта от засилване на устойчивостта на едно
многофункционално горско стопанство на ЕС. Променящият се контекст е особено
чувствителен по отношение на горите, тъй като техният живот се простира върху
голям период от време, ограничавайки потенциала за адаптация. За да се
поддържат социално-икономическите и екологичните функции на горите, е
необходимо да подобрят записите на горските данни, системите за мониторинг и
моделите на управление. Това в момента е предизвикателство пред в ЕС поради
разнообразието на национални и поднационални системи за горска
инвентаризация, картография, мониторинг и планиране, разработени в контекста
на местни / регионални рамки на политики и условия, което затруднява
цялостната оценка на управлението на горите и развитието на политиката. В
допълнение към работата по хармонизиране на горските данни, извличани от
съществуващи национални бази данни както и специфично за обекта адаптивно
управление на горите (т.е. отглеждане на животни, събиране и оползотворяване
на дървен материал), има допълнителна нужда да се попълнят оставащите
пропуски в записаните параметри и да се осигурят консолидирани методологии
за оценка на горските данни и подобрени системи за данни, както и да
разработят техники, свързани с стоежа и модели на управление, които да
реагират бързо на променящите се условия в дългосрочен план, водещ до
увеличаване на производството на дървесина, като същевременно отговарят на
нарастващите обществени изисквания и цели на биоикономиката.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Подобрена данни за горите
Предложенията следва да допринесат за подобряване и хармонизиране на
горските данни, вливащи се в европейските споделени екологични
информационни системи (напр. EFDAC 89 ), с помощта на национална
инвентаризация на горите и мониторинг на устойчивото управление на горите.
Работата по горските данни следва да надгражда съществуващия опит на
държавите-членки относно горските запаси, системи за мониторинг и планиране
на управлението, да допълва предишни проекти и дейности, като например
USEWOOD (FP 1001), FORSYS (FP 0804) или E43, и да прави иновативно използване
на полеви данни, събрани-и космически-базирани приложения на ЕС за
наблюдение на Земята и системи за сателитно позициониране (напр. Коперник,
Галилей). Следва да се дава приоритет на параметри подкрепящи няколко
области на политиката и представителни за многоцелево управление на горите,
както и на параметри, които преди това не са събирани систематично, като
например нарушения. Специфичните методологии и продукти трябва да бъдат
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лесно достъпни за крайните потребители, т.е. лица занимаващи се с
администриране на гори и управление на планирането. Данните, генерирани по
време на проекта трябва да съответстват на насоките INSPIRE90.
B. [2015] Подобрени модели за управление на гори
Предложенията трябва да са насочени към подобряване на модели за управление
на горите и техники, включващи, но не ограничени до видов състав (включително
климатично-адаптивна генетика / развъждане и подпомагана миграция),
възрастово разпределение, период на ротация / прибиране на реколтата,
устойчиви добиви, модалности за повторно запълване на ресурси (залесена земя
също може да се анализира) и управление на риска при природни смущения.
Моделите на управление трябва да разчитат на постоянни горски данни и да
предоставят, в допълнение към по-добро качество на горите и по-високи
устойчиви добиви, устойчиво производство на НДГП91, повишена устойчивост на
промените в околната среда и устойчиво предоставяне на цялата "кошница" на
екосистемните услуги, в съответствие с променящите се обществени изисквания,
променящите се пазарни условия, както и регионалните различия. Процедури,
методологии и техники, характерни за новоразработените модели трябва да
бъдат лесно достъпни за крайните потребители (т.е. собствениците на гори,
управление и планиране на управлението), и да се считат за приемливи за
участниците в политиката. Предложенията следва да попадат в обхвата на
концепцията "подход с множество участници"92.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 5 милиона евро за (А) или съответно (В) 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: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
·

·

·

Укрепване на методологическа рамка за по-точна и хармонизирана информация,
извлечена от горските инвентаризации и системи за наблюдение, над сегашното
състояние на техниката,и която може да се подава в информационните системи
на ЕС.
Допълнителна подкрепа за развитието на политиките на ЕС и международни
процеси, които разчитат на последователна информация за горите, като
РКООНИК93 и принос към по-нататъшното развитие на GEOSS (Глобална система за
наблюдение на Земята) и свързаните с инициативата ГИНГ (Глобална инициатива
за наблюдение на горите).
потребление на енергия, които подпомагат допълнително развитие на
биоикономиката.
Гората остава издръжлива в постоянно променящата се околна среда
(включително изменение на климата), като същевременно запазва възможността
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92
Виж определение за "подход с много участници" в бележка под линия 1 при въвеждането на тази част от
Работната програма.
93
Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
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да осигурява НДГП и основни услуги на екосистемите, като например поглъщане
на въглерод, опазване на биологичното разнообразие, регулиране на водите,
почвата и регулиране на хранителните вещества, както и отдих.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.

Устойчиви и конкурентни индустрии на био-основа
ISIB-5-2014: Възобновяеми маслодайни култури като източник на продукти на
биологична основа
Специфично предизвикателство: В момента, маслените култури вече са важен
източник на иновативни продукти на биологична основа, като например
биопластмаса, смазочни материали, бои или фини химикали с добавена стойност.
С отварянето на нови пазари за тези продукти, търсенето на маслодайни култури
се увеличава. Предизвикателството за Европа тук е устойчиво да посрещне това
търсене, без да увеличава зависимостта ни от външна биомаса или да се
конкурират с производството на храни или да увеличава натиска върху околната
среда (особено върху почвата и земята). Развитието на специализирани и
оптимизирани многоцелеви маслодайни култури, пълното използване на
биомасата в каскаден подход, както и екологосъобразно и устойчиво използване
на природните ресурси трябва да бъде от ключово значение, за да се отговори на
това предизвикателство.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху развитието на
специализирани и оптимизирани маслодайни култури, адаптирани към нуждите
на промишлеността. Научноизследователската дейност следва да обхване
откриване и оптимизация на гени до пълното използване на маслото от биомаса,
включително растителни тъкани и да се осигури ефективно използване на
остатъчната биомаса чрез съвременни технологии за отглеждане. Те трябва да
вземат предвид екологичните аспекти (например нива на органични вещества,
въздействието върху биологичното разнообразие и нуждите от вода) на такова
пълно използване на биомасата. Те трябва също така да гарантират развитието на
производството на петрол с достатъчно количество, качество и хомогенност.
Концепциите трябва да вземат предвид каскадния подход и да се фокусират
върху продукти с добавена стойност. Силно участие на малките и средните
предприятия следва да допринесе за реализирането на очакваните резултати.
Предложенията следва да включват демонстрационни дейности за оценка на
технико-икономическата жизнеспособност на предложените концепции. Нивата
на технологична готовност, обхванати от проектите трябва да варират между 4 до
6; моля, вижте част G от общите приложения. Общите въпроси на
икономическата, социалната и екологичната устойчивост, както и оценка на
жизнения цикъл също трябва да бъдат критични елементи.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 10 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.
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Очакван ефект:
•

•

Разширяване на обхвата на подходящи кандидати за суровини за масло с
оптимално намалени входни ресурси и развитие на икономически
жизнеспособни и устойчиви крайни био-продукти приятелски към околната
среда.
Измеримо подобрение на критичните аспекти по веригата на стойността от
въпросите за обработване, до оптимизиране на желаните биохимични
параметри и извличане на масла и други биомолекули, до подобрена
валоризация на суровините, за да се даде възможност за развитие на
индустриални крайни продукти.
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•

Принос към Европейските инициативи за политики, включително и
стратегията на ЕС за биоикономика и иновационната политика на ЕС, както
и към други свързани политики, като например Инициативата за водещ
пазар за продукти на биологична основа.

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-6-2015: Конвертиране на CO2 в химикали
Специфично предизвикателство: СО2 произлизащ от използването на изкопаеми
ресурси продължава да се натрупва в атмосферата, ускорявайки климатичните
промени с разрушаващи въздействия върху биосферата. Химическата индустрия,
която до голяма степен разчита на тези невъзобновяеми и оскъдни ресурси търси
устойчиви алтернативни ресурси, за да достави химикалите, от които нашето
общество се нуждае без свързаната тежест върху околната среда. Макар че има
важни научни и технологични предизвикателства, възпрепятстващи използването
на CO2 като химическа суровина, той предлага голям потенциал за свързване на
опазването на околната среда и икономическия растеж.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени иновативни технологии, за
използване на CO2 от атмосферата или заловен в промишлени процеси, като
пряка суровина за производство на химически вещества извън концепциите за
биорафинерии с водорасли. Един или няколко пътища, които включват
превръщането на CO2 в ценни химически вещества следва да бъдат проучени,
като (фото)каталитична или биохимична/ензимна или друга новаторска процесна
технология. Примерите включват използването на микробен електросинтез,
използването на фотосистеми от растения извън растителните клетки - или за
изграждане на изкуствени пътища за фиксиране на въглерода, които са поефективни от естествено срещащите се такива. Нивата на технологична
готовност, обхванати от проектите трябва да варират между 3 до 5; моля, вижте
част G от общите приложения.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
•

•

Научни и технологични пробиви за превръщане на CO2 в химикали, които
могат да доведат до разработването на промишлени процеси с нулеви или
дори отрицателни емисии на парникови газове;
Осигуряване на дългосрочна реална възможност за региони, където
наличието на биомаса е по-малко изобилно, отколкото в Европа.

Като се има предвид по-скоро напредничавия характер на предложената област,
въздействието се очаква да бъде в средносрочен до дългосрочен план.
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Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-7-2014: Мрежи за обществени поръчки за иновативни продукти на
биологична основа
Специфично предизвикателство: Потенциалът за увеличаване на търсенето на
продукти на биологична основа чрез обществени поръчки е огромен, тъй като
европейските публични органи изразходват годишно около 2 000 млрд. евро, или
16% от БВП, за стоки и услуги. Много продуктови области биха могли да се
отличават с продукти, направени изцяло или частично от възобновяеми биобазирани материали. По същия начин, много видове услуги могат потенциално да
се възползват от био-базирани материали.
Чрез въвеждането на изисквания за устойчивост в тръжните спецификации,
търсенето от страна на публичните органи би могло значително да увеличи
пазара за продукти на биологична основа и да задвижи технологични иновации в
тази област на пазара.
Обхват: Предложенията следва да се занимават с дейности за координация и
подкрепа за изследване на възможностите и да подготвят старта на обществени
поръчки за иновации (ОПИ) на биопродукти и услуги. Дейностите трябва да
включват:
•
•
•

•
•
•
•

Определянето на необходимостта от възлагане на обществени поръчки,
които са общи за участващите органи за обществени поръчки;
Определяне на най-високото ниво на потенциално наличните продукти на
биологична основа;
Разработване и насърчаване на използването на обща среда и изисквания,
базирани на функционалност / производителност, включително
необходимостта от стандартизирани методологии за измерване и
изпитване, както и други подходи за определяне на критерии и тяхната
проверка;
Засилване на връзката между възложителите на обществени поръчки и
органите по стандартизация за споделяне на информация и улесняване на
сътрудничеството;
Подобряване знанията и способностите на възложителите чрез съвместни
обучения, работни срещи и други мрежови дейности;
Извършване на необходимата правна работа за да се гарантира, че
обществените поръчки са в съответствие с Европейското и национално
законодателство;
Ангажиране на обществен диалог за продукти на биологична основа.

Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 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.
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Очакван ефект:
•
•

•

Намаляване на бариерите и увеличаване на пазарния сегмент за продукти
на биологична основа чрез задействане на търсенето на иновации чрез
обществени поръчки;
Подобряване уменията на публичните участници в проектирането на
инициативи за обществени поръчки и увеличаване на информираността на
потребителите на продукти на биологична основа, както и разработването
на инструменти за вземане на решения;
Принос към целите на Инициативата за водещ пазар на продукти на
биологична основа и Политиката на ЕС за иновации, както и други свързани
политики, като например Зелени обществени поръчки.

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.

Междусекторни действия, обхващащи всички дейности
ISIB-8-2014: Към иновативна и отговорна биоикономика
Специфично предизвикателство: Биоикономиката обхваща производството на
възобновяеми биологични ресурси и превръщането на тези ресурси и потоци от
отпадъци в продукти с добавена стойност, като храни, фуражи, продукти на
биологична основа и биоенергия 94 . Тя пресича много различни сектори и
научноизследователски и иновационни области, и разполага с широка гама от
социално-икономически последици. Изчерпателното посрещане на вътрешно
свързаните обществени предизвикателства, свързани с биоикономиката изисква:
1. Осигуряване на отговорно и ангажирано управление, чрез преодоляване на
настоящата липса на информация и обществен дебат по отношение на
биоикономика, като същевременно се задоволяват нуждите и опасенията на
гражданите, чрез осигуряване на подходяща подкрепа за нови перспективни
пазари, както и чрез съгласуване на противоречиви политики и етични проблеми;
и 2. Предприемане на интегриращи усилия по време на всички етапи от веригата
на научните изследвания и иновациите, за да се улесни потокът на откритията до
пазарни приложения и за ускоряване на процеса на иновации.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A)
или (B), и трябва ясно да се посочват за кой се отнасят.
A. Ангажиране на обществото, достигане до крайните потребители и свързвана с
хората, които определят политиките за участващо управление на
биоикономиката95
Предложенията следва да предвиждат информация с високо въздействие,
повишаване на информираността, образованието и дебатни дейности по
94

COM(2012) 60 окончателен
През фазите на договаряне и въвеждане, трябва да бъде гарантирано взаимодействие и допълване с
действията, които ще бъдат избрани по теми BG-13 и ISIB-3.
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биоикономика. Те трябва да обръщат внимание на създаването на национални
или регионални биоикономически платформи с множество заинтересовани
страни, за информирани дебати с участието на лице, изготвящи политики, както
и различните заинтересовани страни (учени, бизнес, неправителствени
организации и т.н.) и граждани, изграждани въз основа на съществуващи
инструменти (като Биоикономическа обсерватория) и научни изследвания (като
предвидливост). Тези платформи трябва също така да улеснят развитието на
балансирани и информирани национални и регионални стратегии за
биоикономика.
B. Свързване на усилията за научни изследвания и иновации за устойчива
биоикономика96
Предложенията
следва
да
създават
връзки
между
различни
научноизследователски и иновационни дейности свързани с биоикономиката,
извършвани по различните части на Хоризонт 2020 и Седма рамкова програма.
Това следва да насърчи трансфера на знания на най-добри практики в областта
на устойчивите процеси и технологии и да се улесни потокът на откритията към
допълнителни изследвания и иновации (напр. чрез туининг, изграждане на
мрежи, обмени) и да се помага на откритията да достигнат до пазара по-бързо.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 1-2 милиона евро за (А) или съответно (В) 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: Предложенията трябва да показват как някои или всички от
следните въздействия ще бъдат постигнати:
•
•

•

•

Ангажиране на обществеността, за да се развие разбиране на
биоикономиката и нейните последици и ползи.
Подобряване на достъпността и качеството на информацията за продукти и
процеси, включително техните социални, икономически и екологични
въздействия и свързаните с тях въпроси от етичен характер и да се
подпомогнат ориентирани към бъдещето диалози между няколко
заинтересовани страни
Улесняване на развитието и приемливостта на регионални и национални
биоикономически стратегии чрез по-тесни връзки между дейностите по
цялата верига на научните изследвания и иновациите
Допринася за увеличаване на броя на иновативни продукти и процеси
достигащи до пазара, както и увеличаване на броя на новите фирми и
новите работни места, създадени от финансираните от ЕС проекти за
научни изследвания и иновации. Въздействията могат също да бъдат важни
за определяне на стандарти и развитие на политики.

Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
96

През фазите на договаряне и въвеждане, трябва да бъде гарантирано взаимодействие и допълване с
действията, които ще бъдат избрани по теми BG-11 и ISIB-2.
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Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-9-2014: Подкрепа за националните контактни точки за Хоризонт 2020
Обществено предизвикателство 2 за "Продоволствена сигурност, устойчиво
земеделие, мореплавателски и морски изследвания, води и биоикономика" и
Главна базова технология (ГБТ) "Биотехнология"
Специфично
предизвикателство:
Улесняване
на
транс-национално
сътрудничество между националните точки за контакт в рамките на Хоризонт 2020
Обществено предизвикателство 2 за "Продоволствена сигурност, устойчиво
земеделие, мореплавателски и морски изследвания, води и биоикономика" и
Главна базова технология (ГБТ) "Биотехнология" с оглед идентифициране и обмен
на добри практики и повишаване на общия стандарт за предлагане на помощ на
кандидатите по програмите, като се вземат под внимание разнообразието от
участници, които представляват това обществено предизвикателство и ГБТ
Биотехнология.
Обхват: Подкрепата следва да се даде на консорциум от официално номинирани
НТК в областите Обществено предизвикателство 2 и ГБТ "Биотехнология"
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 обучение, свързани с Обществено предизвикателство 2 и ГБТ
"Биотехнология", както и с измерение на пола на Научни изследвания и иновации,
и схеми за побратимяване. 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 2 и ГБТ "Биотехнология" и не
трябва да дублира действията, предвидени в мрежата на НТК за стандартите за
качество и хоризонтални въпроси по "Наука с и за обществото".
От държавите-членки на ЕС и асоциираните страни, само НТК, които са
официално назначени от съответните национални органи имат право да участват
и да получат финансиране за тази дейност. В съответствие с целите на
стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите, участието на националните контактни лица от трети
страни се приветства97.
Консорциумът трябва да има балансирано представителство на опитни и по-малко
опитни НТК. Насърчава се подаване на единствено предложение. НТК от
97

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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държавите-членки на ЕС или асоциирани държави, които избират да не участват
като член на консорциума трябва да бъдат идентифицирани и причината за това
да бъде 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 счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 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:
·

Една подобрена и професионализирана 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 и във връзка
с останалата част на света.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-10-2014: Свързване в мрежа на съответстващите на биоикономиката ERA
мрежи98
Специфично предизвикателство: Повече от 30 ERA мрежи са създадени в Шестата
и Седмата рамкова програма в широк спектър от научни предмети и дисциплини,
свързани с биоикономиката. Независимо, че се фокусират върху различни научни
области, всички те работят за постигането на общата цел за транснационална
мрежа и координацията на националните изследователски програми и справянето
с редица хоризонтални въпроси, като картографирането на съществуващия
изследователски потенциал и изпреварващи действия, стартирането на
съвместни покани и справяне с предизвикателствата, свързани с правилата на
ПИС и биоетичните опасения.
Обхват: Предложенията трябва да се основават на очакваните от мрежата
PLATFORM на съответните на биоикономиката ERA мрежи, с цел по-нататъшно
разширяване на мрежата и увеличаване на инициативите, предприети за взаимно
98

Тази дейност като пряко насочена към подпомагане на публично-публични партньорства с държавитечленки и асоциираните страни, технологични платформи с индустриални партньори и мрежи за наблюдение
на Земята, се изключва от делегацията да REA и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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обучение, максимално взаимодействие резултатите и увеличаване на
координацията. Дейностите на PLATFORM следва да бъдат продължени при
Хоризонт 2020 в тясна връзка с инициативи за съвместно планиране (ИСП) и
Стратегически & Съвместни работни групи на SCAR, като по този начин се помага
за рационализиране на ограничени ресурси за максимално въздействие.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 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:
·
постигане на по-ефективна и хармонизирана среда за ERA мрежи
·
принос към Европейското научноизследователско пространство в
Биоикономиката.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
Инициатива за съвместно планиране на селско стопанство, продоволствена
сигурност и изменение на климата99
Специфично предизвикателство: След изпълнението на дейностите, предвидени в
Съобщението на Комисията относно съвместното планиране за справяне с
големите
обществени
предизвикателства
за
Европа,
Съветът
по
конкурентоспособност приветства напредъка, постигнат от държавите-членки на
ЕС в съвместните програмни инициативи, предприети досега и особено в
Инициативата за съвместно планиране на селско стопанство, продоволствена
сигурност и изменение на климата(ИСП ССПСИК) справяне с комбинираните
предизвикателства,
свързани
с
продоволствената
сигурност
срещу
непрекъснатите заплахи от изменението на климата, глобалното нарастване на
населението, както и търсенето на храни и нехранителни стоки. Няколко
Заключения на Съвета относно поканата на Съвместното планира100 Комисията да
подкрепи инициативите за съвместно планиране чрез дейности по координация и
подкрепа.
Обхват: Предложенията трябва да се основават на очакваните резултати от
координиращо действие в подкрепа на инициатива за съвместно планиране FACCE
в изпълнението на програмата за стратегически изследвания (SRA) и Плана за
изпълнение, използвайки ефективни и ефикасни методи на сътрудничество, като
например тези, предложени от "Доброволните насоки за рамковите условия,
99

Тази дейност като пряко насочена към подпомагане на публично-публични партньорства с държавитечленки и асоциираните страни, технологични платформи с индустриални партньори и мрежи за наблюдение
на Земята, се изключва от делегацията да REA и ще се изпълнява от службите на Комисията.
100

Заключения на Съвета от 12 октомври 2010 г., от 26 ноември 2010 г. и от 8 декември, 2011
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приети от Групата на високо равнище за съвместно планиране. За извършаване на
дейности, предвидени в Плана за изпълнение, текущите усилия трябва да бъдат
оценени, за да се предостави информация за въздействието върху държавачленка и да се подкрепи привеждането в съответствие на тези дейности към
инициативата за съвместно планиране на SRA. Освен това предложенията трябва
да подкрепят хармонизацията, интеграцията и сближаването на националното
планиране на научните изследвания, които да позволят създаването на политика,
основана на доказателства и ефективни действия обхващащи различни политики,
разследват нови форми на прилагане на SRA като синхронизирани покани. И
накрая, те трябва допълнително да укрепват международното измерение на
Инициатива за съвместно планиране, като се гарантира съгласуваност с други
съответни международни инициативи. В съответствие с целите на стратегията на
ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите, предложенията се насърчават да обмислят сътрудничество със
свързаните с тях програми от трети страни101.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 2 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: В координация с Комитета на SCAR
биоикономически ERA мрежи, от предложения се очаква да:
·
·

и

съответните

насърчават на възприемането на FACCE SRA в национални програми и дейности, с
цел да се намали припокриването
осигуряват координация с целите на Хоризонт 2020, с мащаб и обхват на
действие, които трябва да надхвърлят това, което може да се постигне
самостоятелно от ЕС или държавите-членки.
Вид дейност: Дейности по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
приложения.
ISIB-12-2014/2015: Публично-публични партньорства в биоикономиката102
Специфично предизвикателство: Земеделието, горското стопанство и сектора на
хранително-вкусовата промишленост са неразделна част от европейската
икономика и общество. Те са обект на натиск от множество външни фактори,
които включват повишаване на търсенето на храни, фуражи, гориво и фибри,
глобализацията, промените в околната среда и аспектите на общественото здраве
и са ограничени от планетарни граници, като земя и водни граници. При
очакваното увеличение на световното население, търсенето на животински
101

Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаването на последователно и ефективно
сътрудничество с трети страни, се изключва от делегацията REA и ще се изпълнява от службите на
Комисията.
102
Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаването на последователно и ефективно
сътрудничество с трети страни, се изключва от делегацията REA и ще се изпълнява от службите на
Комисията.
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хранителни продукти и конкуренцията за природни ресурси, селското и горското
стопанство ще трябва да станат по-ефективни и устойчиви.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един от следните въпроси (A),
(B), (C), (D), (E), или (F) и трябва ясно да посочват за кой се отнасят.
A. [2014] Устойчиво и издръжливо земеделие за хранителни и нехранителни
системи
Устойчивостта на регионални селскостопански системи в Европа, по-специално
към климатичните колебания и ценовата волатилност (цените на енергията,
суровините за селското стопанство и селскостопански стоки) и нуждата да се
увеличи, като се вземат предвид както храни и така и нехранителните употреби
на биомасата и интеграцията на производствените системи (използване на
произлизащи и странични продукти, рециклиране на отпадъци, интеркропинг, и
т.н. ...) в рамките на регионите. Въпроси като намаляването на парниковите
газове, заместване на изкопаемите горива и косвени въздействия, включително
върху използването на земята, фермерите и индустриални стратегии заслужават
внимание.
B. [2015] Развитие на селските райони
Подкрепа на инициативи за развитие на селските райони, с оглед насърчаване на
жизнеспособни иновации в европейските региони; да се гарантира сближаване на
селските райони и предотвратяване на икономическата и социална
маргинализация, да се поощри диверсификация на икономическите дейности
(включително сектора на услугите), да се осигурят подходящи връзки между
селските и градските райони.
C. [2015] Мониторинг и намаляване на селскостопански и горски парникови
газове (ПГ) Мониторинг и намаляване на емисиите на парникови газове от
селското стопанство, включително такива аспекти като намаляване на
несигурности и подобряване на националните инвентаризации на парникови
газове (напр. с ICOS), ролята на климатичните колебания и селскостопанските и
горски практики за емисии на парникови газове, технически и икономически
потенциал от намаляването на CH4 и N2O, улавяне на въглерода и намаляване на
емисиите от използването на енергия и подаваното преди веригата,
сертифициране емисии/извеждане, икономически и политически мерки,
включително търговия, пречките за изпълнение, оценка на жизнения цикъл.
D. [2015] Устойчиво производство на земеделски култури
Устойчиво производство на култури, включително такива области като
животновъдство, рециклиране на хранителни вещества и взаимодействия почварастение-атмосфера , здравеопазване и защита на растенията, управленски
практики и добавената стойност на продуктите.
E. [2015] Устойчиво производство на добитък
Устойчиво производство на добитък, включително здраве и хуманното отношение
към животните, но също така и в области като отглеждане, хранене и
производствени системи.
F. [2015] Биомаркери за хранене и здраве
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

Разработване и валидиране на биомаркери за храненето и здравето, включително
биомаркери за прием на храна и за риска от свързани с диетата заболявания.
Основната цел на тези ERA-мрежи е да се обединят необходимите финансови
ресурси от участващите национални (или регионални) изследователски програми
и ЕС и да се изпълняват съвместни транс-национални покани със съ-финансиране
от ЕС в горепосочените области (една съфинансирана покана за споразумение за
безвъзмездна помощ, водеща до безвъзмездна помощ за трети страни).
Тематичния акцент на тези покани трябва да бъде съизмерим с наличните
средства, така че да се осигури разумен процент на успеваемост в поканата. ERAмрежите трябва да търсят синергии с други съответни европейски и
международни инициативи за научни изследвания и иновации, засягащи
устойчивостта и издръжливостта в селското стопанство и хранително-вкусовата
системи, по-специално FACCE и HDHL инициативи за съвместно планиране. В
съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите, предложенията се насърчават
да обмислят сътрудничество и ERA мрежите трябва да бъдат отворени за участие
на национални програми от трети страни103
Предложенията също така трябва да са насочени към изпълнение на други
съвместни дейности, включително и допълнителни съвместни покани без
съфинансиране от ЕС.
Комисията счита, че предложения, които искат финансова помощ от ЕС в
диапазона от 5 милиона евро за (А) или съответно (В), (C), (D), (E) или (F) 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:
•

подобряване на координацията и намаляване на припокриването между
националното и европейското финансиране в съответните области на
научни изследвания;

•

постигане на критична маса и да се гарантира по-добро използване на
ограничените ресурси в области от взаимен интерес;

•

обмен на добри практики в прилагането на програми за научни
изследвания;

•

насърчаване на транснационалното сътрудничество и генериране на нови
познания и иновации;

•

мобилизира малките и средни предприятия, когато това е уместно, в
транснационални проекти за подобряване на иновациите.

•

осигури картографиране на текущите научноизследователски дейности
(където е приложимо);

103

Това не засяга общите правила за финансиране на юридически лица от трети държави, както е посочено в
част A от приложението към работната програма.
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•

създаване на мрежа от изследователски дейности, извършвани на
национално и регионално ниво, включително и взаимно отваряне на
национални и регионални изследователски програми (където е
приложимо).

Вид дейност: Съфинансиране ERA-NET
Условията, свързани с тази тема са посочени в края на тази покана и в
Общите
Приложения.

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

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване:
Крайни срокове 104; :

11/12/2013

105

ISIB-2-2014
ISIB-7-2014
ISIB-8A-2014
ISIB-8B-2014
ISIB-9-2014
ISIB-10-2014
ISIB-11-2014
ISIB-12A-2014
ISIB-1-2014
ISIB-4A-2014
ISIB-5-2014
ISIB-2-2015
ISIB-12B-2015
ISIB-12C-2015
ISIB-12D-2015
ISIB-12E-2015
ISIB-12F-2015
ISIB-3-2015
ISIB-4B-2015
ISIB-6-2015

26/06/2014
в 17.00.00 Брюкселско
време

Първи етап

Втори етап

12/03/2014

26/06/2014

в 17.00.00 Брюкселско
време
[11/06/2015

в 17.00.00 Брюкселско
време

в 17.00.00 Брюкселско
време]

Първи етап

Втори етап

[24/02/2015

[11/06/2015

в 17.00.00 Брюкселско
в 17.00.00 Брюкселско
време]
време]
Примерен бюджет: 44.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.106, и 42 милиона евро
от бюджета за 2015 г.107
2014
2015
Млн. евро
Млн. евро
ISIB-1-2014
5.00
6.00
ISIB-3-2015
ISIB-2-2014/2015
10.00
10.00
ISIB-4-2014/2015
5.00
5.00
ISIB-5-2014
10.00
6.00
ISIB-6-2015
ISIB-7-2014
2.00
ISIB-8-2014
3.00
ISIB-9-2014
2.00
ISIB-10-2014
2.50
ISIB-11-2014
104

Отговорният генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Сроковете, посочени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015 г.
106
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 на временните дванадесети.
107
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.
105
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ISIB-12-2014/2015

5.00

15.00

Условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от Общите
Приложения към работната програма, със следните изключения:
ISIB-9
ISIB-10
ISIB-11
ISIB-12

Ще бъде финансиран до един проект на тема или подобхват.

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 от
оценката
(единичен или
първи етап)
ISIB-2-2014/2015
ISIB-7-2014
ISIB-8-2014
ISIB-9-2014
ISIB-10-2014
ISIB-11-2014
ISIB-12-2014/2015
ISIB-1-2014
ISIB-3-2015
ISIB-4-2014/2015
ISIB-5-2014
ISIB-6-2015

Информация
относно
резултата от
оценката (втори
етап)

Максимум 5
месеца, считано
от крайната дата
за подаване

Максимум 2
месеца, считано
от крайната дата
за подаване

Ориентировъчна дата
за подписване на
споразумения за
безвъзмездни
средства
Максимум 3
месеца от датата на
информиране на
кандидатите

Максимум 5
месеца, считано от
крайната дата за
подаване

Максимум 3
месеца от датата на
информиране 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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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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Други дейности (които не са предмет на покани за предложения)
108 109
,
1. 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 и последваща оценка на програмата.
Вид дейност: Договори за експерти
Индикативен график: Първата половина на 2014 г. и първата половина на 2015 г.
Примерен бюджет: 3,62 милиона евро от бюджета за 2014 г.110 и 3,50 милиона
евро от бюджета за 2015 г.111
2. Група от независими експерти за свързани с политиката анализи и
бъдещето отражение върху свързани с биоикономиката изследвания
Следва да бъде създадена група от независими експерти, които да осигурят подобро разбиране на съществуващите и нови тенденции, които са от значение за
развитието на европейската биоикономика. В тази връзка, в рамките на
Механизма за наблюдение и сигнализация (МНС), създаден в подкрепа на процеса
на прогнозиране SCAR, Комисията трябва да наеме специална експертна група за
предвиждания, образувана от независими експерти на високо равнище, със
задачата да се надградят трите предишни прогнозни SCAR кръга, както и
последните упражнения (т.е. ОИЦ Глобална продоволствена сигурност приключва
през юни 2014 г.) и да предоставят нов поглед за възможни промени от значение
за развитието на европейската биоикономика. Изследването трябва да се
провежда в тясно сътрудничество със съответните дейности в рамките на текущи
инициативи (т.е. СРГ за устойчиви биоресурси, СРГ за горско стопанство) и
бъдещи предвиждания, проведени от Биоикономическата обсерватория.
Вид дейност: Договори с експерти (за група от експерти "експертна група")

108

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.
109
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.
110
Предмет на приемането на проекта за бюджет за 2014 г. от бюджетния орган, без модификации на
отпуснатите суми, предвидени за съответния бюджетен ред или наличието на отпуснати суми през 2014 г. в
рамките на правилата на временните суми от една дванадесета, посочени в член 315 от ДФЕС.
111
Тези суми ще бъдат включени във финансовото решение за 2015 година.
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Индикативен график: Първата половина на 2014 г.
Примерен бюджет: 0,20 милиона евро от бюджета за 2014 г.

112

3. Стимулираща награда за иновативна, устойчива и приобщаваща
биоикономика
Стимулиращите наградите 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 на биоикономиката, ще се раздават
въз основа на постигането на предварително определена, дръзка, но все пак
осъществима цел. Специфичните правила на конкурса са в зависимост от
резултата на настоящо проучване за разработването и проектирането на
стимулираща награда в ключовата област на биоикономиката съгласно Хоризонт
2020.
Вид дейност: Стимулираща награда
[Дата на публикуване на конкурса: Специфичните правила на конкурса ще бъдат
публикувани през 2015 г.]
Примерен бюджет: 2.00 милиона евро от бюджета за 2015 г.113

112

Предмет на приемането на проекта за бюджет за 2014 г. от бюджетния орган, без модификации на
отпуснатите суми, предвидени за съответния бюджетен ред или наличието на отпуснати суми през 2014 г. в
рамките на правилата на временните суми от една дванадесета, посочени в член 315 от ДФЕС.
113

Тези суми ще бъдат включени във финансовото решение за 2015 година.
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Бюджет: Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и
горско стопанство, мореплавателски и морски и сладководни
изследвания и биоикономика
Покани

2014114 Бюджет
млн. евро115

2015116 Бюджет
млн. евро

Покана H2020-SFS-2014/2015

138.00

110.50

Устойчива продоволствена сигурност

от които 36.00 от
05.090301 и
102.00 от
08.020302

Покана H2020-BG-2014/2015

59.00117

26.00118

Син растеж: отключване на потенциала от 08.020302
на моретата и океаните
Покана H2020-ISIB-2014/2015

44.50

42.00

Иновативна,устойчива и приобщаваща от които 15.00 от
биоикономика
05.090301 и 29.5 от
08.020302

114

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.
115
Данните за бюджета, посочени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
116
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.
117
Към което ще бъдат добавени 3,00 млн. евро от обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и
ефективна енергия" (бюджетен ред 08.020303), 15,00 млн. евро от обществено предизвикателство
"Интелигентен, зелен и интегриран транспорт" (бюджетен ред 08.020304) и 23,00 млн. евро от обществено
предизвикателство "Климатични дейности, околна среда, ефективност на ресурси и суровини" (бюджетен
ред 08.020305), което прави общо 100,00 млн. евро за тази покана.
118
Към което ще бъде добавено допълнително финансиране от други части на Хоризонт 2020, което прави
общо 45,00 млн. евро за тази покана.
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

Принос от това обществено
5.00
предизвикателство към покана"H2020от 08.020302
PHC-2014/2015" (съгласно Част 8 на
работната програма)
Принос от това обществено
9.00
предизвикателство към покана "H2020от 08.020302
WASTE-2014/2015" (съгласно Част 12 на
работната програма)
Принос от това обществено
предизвикателство към покана "H2020WATER-2014/2015" (съгласно Част 12 на
работната програма)

14.00

3.00

Други дейности

2014119 Бюджет
млн. евро120

2015121 Бюджет
млн. евро

Експерти (експертни оценители,
експертни групи,
наблюдатели)

3.82

3.50

от които 0,62 от
05.090301 и 3.20 от
08.020302

Награда

2.00

Хоризонтални дейности (08. 020501) 2014122 Бюджет
млн. евро123

2015124 Бюджет
млн. евро

119

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.
120
Данните за бюджета, посочени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
121
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.
122
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 на временните дванадесети.
123
Данните за бюджета, посочени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая
124
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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Дейности по разпространение

0.37

(виж Част 17 на работната програма)

от които 0,16 от
05.090301 и 0.21 от
08.020305

Корпоративна комуникация

0.20

(виж Част 17 на работната програма)

от които 0,09 от
05.090301 и 0.11 от
08.020302

Приблизителен общ бюджет

259,89
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