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Призив за информационни и комуникационни технологии 

 
 

Х2020 - ИКТ - 2014 
Х2020 - ИКТ – 2015 

 
 
Поканени са предложения по следните теми: 

 
 
Ново поколение компоненти и системи 

 
 
Електрониката, микросистемите и вградените системи са в основата на иновацията и 
веригите на стойността в икономиката. Целта е затвърждаване на силните позиции на 
Европа в тези области, както и улавянето на създаващите се възможности в нови 
развиващи се пазари, движени от напредъка на съответните технологии. Тази област 
адресира широкия спектър на системна интеграция от интелигентни интегрални 
компоненти до кибер-физични системи. Тя обхваща технологично обусловената научно-
изследователска дейност, която е предимно независима от приложение, допълнена от 
сферата на научните изследвания и иновациите, която е в по-голяма степен приложима и 
където компонентите и системите се демонстрират, потвърждават с примери, интегрират 
и валидизират. Работата е допълнение на дейностите, адресирани от Съвместно 
предприятие за електронни компоненти и системи (ECSEL), което специално се 
фокусира върху мащабни интегрални проекти, демонстрации и пилотни схеми. В този 
контекст, темите в тази област също допринасят за осъществяването на части от 
Програмата за стратегически изследвания АТРЕМИС-ИА (www.artemis- ia.eu) и 
Европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни системи (EPoSS) 
(www.smart-systems-integration.org). 
Първото специфично предизвикателство, което се адресира, е да се засили и разшири 
водещата индустриална роля на Европа в областта на вградените и кибер-физичните 
системи. Другите две са водени от визията, че хетерогенната интеграция на микро/ нано-
технологиите и материалите в интелигентни микро-системи ще предостави достъпни 
функционални възможности с висока производителност за широк спектър на употреба. 
Научните изследвания и иновациите в различни сфери също така ще допринесат за 
осъществяването на Програмата за стратегически изследвания на Публично-частното 
партньорство за енергийно ефективни сгради. 

 
 
 
ИКТ1 – 2014: Интелигентни кибер-физични системи 
Специфично предизвикателство: Кибер-физичните системи (КФС) се отнасят до 
следващото поколение вградени информационно-комуникационни технологии (ИКТ), 
които са взаимосвързани и си сътрудничат чрез Интернет и предоставят на гражданите и 
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бизнесите широка гама от иновативни приложения и услуги. Това са системи за ИКТ, 
които все повече се вграждат във всички видове предмети на материалната ни култура 
като по този начин правят „по-интелигентни“, по-енергийно ефективни и по-удобни 
нашите транспортни системи, автомобили, фабрики, болници, офиси, градове и 
персонални устройства. Акцентът пада върху засилване индустриалната мощ на Европа, 
както и върху изследването на нови пазари. 
Натоварени често с контролни, мониторингови и информационно-събирателни функции, 
КФС трябва да се придържат към съществено важни изисквания като такива за 
безопасност,  неприкосновеност на личното пространство, сигурност и почти нулева 
консумация на енергия, както и ограничения за размери,  ползваемост и адаптивност. За 
да се максимизира въздействието и възвръщаемостта на инвестициите в тази област, 
трябва да бъдат адресирани следните промени: 

• технологични решения за девертикализация с КФС платформи, които прескачат 
бариерите между областите на приложение, включително   масовите 
потребителски пазари. 

• Събиране на едно място на участници по веригата на стойността от доставчици на 
компоненти и персонализирани компютърни системи до системни интегратори и 
крайни потребители. 

• Създаване на нови ИКТ платформи за вертикални и основни пазари за 
автомобилната индустрия, здравеопазване, интелигентни сгради и енергетика до 
безжични комуникации и цифрови потребителски продукти и услуги. 

 
 
Обхват: Дейностите трябва да адресират развитието на нови теории, концепции, 
платформи или набор инструменти, които да положат основите за бъдещите поколения 
КФС. Участниците включват доставчици и потребители на КФС, доставчици на 
инструменти, доставчици на подсистеми, системни интегратори, одитори/ 
сертифициращи органи на системи и съответните научни и изследователски институти  
(в това число и Социални и хуманитарни науки). 

 

a.  Действията в областта на научните изследвания и иновациите трябва да покриват 
едната или двете от следните теми: 

• Моделиране и интеграционни рамки: техники за моделиране и комплексни 
вериги от интегрални технически средства за конкретни случаи на ползване. 
Главните аспекти, които трябва да бъдат адресирани, включват холистичното 
моделиране на системите – поведенческите, изчислителните, физическите и/или 
човешки аспекти на КФС; и безпроблемната съвместимост между инструментите 
на КФС. Решенията трябва да осигуряват гъвкавост и възможност за 
манипулиране на системите. 

• Интелигентни, съвместни и отворени КФС: Методи за проектиране на Кибер-
физични системи, които имат способността да отговарят в реално време на 
динамични и комплексни ситуации докато запазват свойствата си за контрол, 
системна сигурност, дискретност, надеждност, енергийна ефективност и 
функционална надеждност, както и да адресират сигурността и дискретността по 
отношение на дизайна на всички нива. Това включва КФС, които усещат 
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физическата среда, позволяват ефективни и бързи вериги за обратна връзка между 
задвижване и възприятие, евентуално с познавателни възможности и такива за 
научаване; по-нататъшни КФС с възможност за сътрудничество и водене на 
преговори, подкрепящи разпределени услуги, автономно, реактивно и 
целенасочено решаване на проблеми  и/или подобрено взаимодействие човек-
машина. Покриват се още отворени и хетерогенни КФС и Системи от Системи, 
които да улесняват безпроблемна свързаност, динамично преконфигуриране, 
както и справяне с интеграционни свойства. Методите за развитие трябва да дават 
възможност за еволюционни, адаптивни и итеративни жизнени цикли на 
системите и да гарантират Качество на обслужването на функционално и свръх-
функционално ниво. 

Очаква се проектите да бъдат задействани от промишлени изисквания, да бъдат добре 
балансирани между промишленост и хората в научните кръгове, както и да включват 
фаза за демонстрация и утвърждаване с реалистични варианти за използване. 

 

b.  Иновативните действия ще стимулират иновацията и ще свързват новаторите от  
веригите на стойност с оглед на по-широкото възприемане на новаторските вградени  

 
и кибер-физични системни технологии и техните инструменти  в промишлените и 
обществени приложения. Предложенията трябва да покриват едната или двете от 
следните теми. 
• Към платформи и еко-системи: Подгответе опорни архитектури и платформи за 
отворени, интелигентни и съвместни КФС, приложими във всички сектори и 
области на приложение, включително постигане на консенсус в промишлеността, 
референтни внедрявания, пред-нормативни действия, демонстрация по доказване 
на концепция, участие на потребителя и валидиране в ключови области на 
приложение. Очакват се предложения с молба за Малко дарение. 

• Към „интелигентно навсякъде” общество: Ще бъде дадена подкрепа за 
основаването на европейски мрежи от центрове за проектиране на вградени 
системи. Целта на мрежите ще бъде да подпомогнат бизнесите от всички сектори 
да повишат качеството и производителността на техните продукти и услуги с 
иновативните вградени ИКТ компоненти и системи. Това ще бъде осъществено 
чрез редица действия по развитие и експериментиране, проведени с помощта на 
центровете. Групирани в мащабни проекти и движени от изискванията на 
потребителите. 

 
Тези експерименти трябва да улесняват партньорството между потребители и 
доставчици във веригите на стойността и регионите. Със специален акцент върху 
МСП и предприятията със средна капитализация, фокусът пада върху технологиите и 
процесите, които са персонализирани, интегрирани, изпитани и потвърдени на системно 
ниво. Мрежата трябва да включва вертикални компетенции от вграден софтуер и системи, 
до подсистемите и нивата на подсистемите, както и да насърчава сътрудничеството и 
доверието, заедно с откритостта и  пред-нормативните мерки. Работата трябва да 
продължава да се надгражда и да бъде в допълнение към ЕС, националните и регионални 
дейности като пилотни проекти в ENIAC, ARTEMIS и ECSEL. 
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Очакват се предложения с молба за Големи дарения. Дейността може да включва 
финансова подкрепа към трети страни в съответствие с условията, зададени в 
Част К от Общите Приложения. Консорциумът ще определи изборния процес на 
допълнителни ползватели и доставчици, които ще провеждат експерименти, за 
които ще бъде отредена финансова помощ (обикновено в поръчката от EUR 
50.000 – 150.0001

 за страна).  Максимум 50% от финансирането от ЕС, поискано 
от предложението, трябва да бъде отредено за тази цел. 

 
c.   Спомагателни действия за между-секторно изграждане на платформи, 
структуриране на клиентела и  пътно картографиране, разпространение на програмни 
постижения и анализ на въздействието, разработване на програма за стратегическо 
сътрудничество за пред-конкурентни изследвания на основите на моделиране и 
симулация на КФС със САЩ, изграждане на консенсус, отнасящ се до бизнес 
моделите и нетехнически обществени и правни въпроси, отнасящи се до по-
широкото разпространение на вградените и кибер-физичните системи (напр. 
Човешкото поведение, социални аспекти, откровеност, сигурност и 
неприкосновеност на личното пространство). 

 
 
 
 
Очакван ефект: 
• Съкращаване на времето за разработка за КФС с 30% в сравнение с нивото на 
техническото развитие през 2013 и значително съкращение на разходите за поддръжка. 
• По-силно пан-европейско сътрудничество във веригите на стойността и 
технологичните нива от компонентите и хардуера до по-високо системно ниво, 
създавайки отворени иновативни еко-системи и стимулирайки изграждането на 
консенсус по отворени инструменти, платформи и стандарти. 

• Развитие в Европа на конкурентна оферта за следващо поколение основни платформи 
за ИКТ, простиращи се от операционни системи и мидълуер до разработка на 
приложения и разгръщане на инструменти с вградена сигурност. Това би трябвало да 
доведе до значително повишаване на пазарния дял на Европа в тази област и до по-
висока добавъчна стойност, генерирана от вградените ИКТ. 

• Издигането на иновационния капацитет на Европа и конкурентоспособността и във 
всички икономически сектори с по-широко усвояване на мрежови вградени ИКТ 
особено в МСП. 

 
 
Видове действия: 
a.   Действия в областта на научните изследвания и иновациите – очаква се комбинация 
от предложения с молба за Малки и Големи дарения. 

                                                
1 В съответствие с чл. 23(7) от Правилата за участие, размерът, за който се споменава в чл. 137 от Финансовия регламент може да 

бъде надхвърлен където е необходимо, за да се постигнат целите на действието. 
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b.  Иновативни действия – Очаква се комбинация от предложения с молба за Малки и 
Големи дарения  

c.   Координация и подкрепа 
 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
ИКТ 2 –   2014: Интеграция на интелигентни системи 

 

 
Специфично предизвикателство: Целите са да се разработят следващите поколения 2  

технологии и решения за интелигентни системи, базиращи се на системна 
миниатюризация и интеграция, на хетерогенни технологии, функции и материали, както 
и да се създадат европейски конкурентни екосистеми за дизайна, научно-
изследователската дейност, прототипи и тестване, производство и  индустриализация на 
по-малки, по-интелигентни  (предсказуеми, реактивни и познавателни) и енерго-
автономни Интелигентни Системи. Тези екосистеми ще предоставят услуги за 
рентабилен достъп до европейските производствени способности и експертиза, 
включително обучение, дизайн и производство и тестване на пилотни линии, по-
специално за нови потребители на Интелигентните Системи. 
Това специфично предизвикателство допринася за стратегията за микро и нано 
електроника КЕТ в областта More than Moore и допълва дейностите от темата ИКТ 25. 

 
 
Обхват: Акцентът е върху: 
a.   Дейности в областта на научните изследвания и иновации за едно или две от 
следните: 

• Да се постигне напредък в нивото на техническо развитие на хетерогенната 
интеграция на микро и нанотехнологиите (наноелектроника, микро- и електро-
механика, магнитни, фотонни, микро-флуидни, електро-химични, акустични, 
био/химични принципи и микровълнови технологии) в интелигентни системи. 
 
Работата ще бъде задвижвана от промишлените изисквания и ще е насочена по-
специално към мулти-дисциплинарната научно-изследователска дейност в 
следните области: 
- Миниатюрни системи, базирани на 3-измерна хетерогенна интеграция с 
висока плътност. 

- Автономно разгръщащи се интелигентни системи, които включват ефективно 
управление на енергията (технологии с Нулева енергия) и енергийно 
захранване от тяхната работна среда, 

- Напреднали интелигентни системи с мулти-функционални характеристики, 
включително улавяне, съхранение, обработка, привеждане в действие  и 

                                                
2 Според EPoSS (Европейската технологична платформа за интеграция на интелигентни системи) Програма за стратегически 
изследвания 
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ултра-широколентова комуникация. 
Действията може да са насочени към производителност, дизайн и тестване, но 
акцентът ще бъде върху интеграцията в системи, в това число технологичност и 
опаковка. 

• Проучване и развитие на интелигентни системи със специфично приложение. 
Работата ще бъде задействана от изискванията на потребителите и ще се целят 
конкретни решения. Тя ще използва сходството на ключови  базови технологии, 
фокусирайки се върху взаимодействието между микро-наноелектрониката и 
биотехнологиите. 
Работата трябва да се развие по цялата верига на стойността и да включи 
валидиране на резултатите в реалистична околна среда и бизнес сценарии. 
Съответните промишлени доставчици/ доставчик в адресираното 
приложение/приложения трябва да бъдат включени в консорциума. Действията 
трябва да включват тестове, въпроси за крайния срок на експлоатация и за 
възможност за рециклиране. 

 

b.  Иновативните действия целят услугите за достъп за академичните среди, научно-
изследователските институти и МСП да ускорят разгръщането на интелигентните 
системи и да позволят достъпа до дизайн и производствени способности за създаване 
на прототипи, ранно валидиране и първо производство. Оценката за доставчици на 
технологии за интелигентни системи ще има за цел оценяването на оборудването, 
процесите и градивните елементи с потенциални клиенти. 

 

c.   Действията по пред-промишлена доставка ще имат за цел поемането и 
разгръщането на лаборатории за чип-базирани технологични разработки за 
диагностика ин-витро. 

 

d.  Координация и подкрепа 
• Работа в мрежа и сътрудничество между и с клъстери в интеграцията на 
интелигентните системи с цел да се промотира, повиши информираността и да се 
създадат пътни карти. 

• Изследването и координирането на вниманието към обществените въпроси и 
изискванията на потребителите по проектите. 

• Обучителни дейности и конференции в областта на интеграцията на 
интелигентните системи. 

Дейностите трябва да гарантират тясно взаимодействие с национални/регионални 
научно-изследователски дейности когато е необходимо. 

 
 
Очакван ефект: 

 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия 

• Повишената интеграция и комбинацията от нови функционални възможности в 
микро- и нано-мащаб, с намелен размер (x10), намалени разходи (x10), повишен 
предсказуеми познавателни функции и повишена автономност заедно с 
управление на енергията  и пречистване, 
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• Обезпечено и засилено европейско лидерство в сектора с микросистеми, 
увеличавайки неговия дял в интелигентните системи за приложения в областта на 
медицината, телекома, потребителите, сигурността и безопасността, енергетиката 
и транспорта, 

• Уловени нови възможности за справяне с предизвикателствата пред обществото, 
напр. в здравеопазването, благосъстоянието, околната среда, качеството на 
храните и напитките и безопасността. 

 

b.  Иновативни действия 
• По-широко възприемане на миниатюрните интелигентни системи в иновативните 
и устойчиви продукти, посрещайки нуждите на промишлеността и на крайните 
потребители в широк спектър от приложения и сектори. 

• Преодоляване на „долината на смъртта“ в биоелектрониката чрез създаване на 
пълна иновационна верига, и най-добрите практики във валидирането, 
регулацията и експлоатацията на пазара. 

 

c.   Действия по пред-промишлена доставка 
• Повишена информираност, достъп и възприемане на иновативните решения от 
европейските възложители на обществени поръчки в областта на 
здравеопазването. 

 

d.  Координация и подкрепа 
• по-координирани действия в сферата на научните изследвания и иновациите в 
интеграцията на интелигентните системи в Европа; да се повиши 
информираността, образованието и обучителните умения. 

 
 
Видове действия: 
a.   Действия в областта на научните изследвания и иновациите  –  Очаква се комбинация 
от предложения с молба за Малки и Големи дарения 

b.   иновативни действия – Очаква се комбинация от предложения с молба за Малки и 
Големи дарения 

c.   Пред-промишлена доставка  (ППД)  действия по съвместно финансиране –  
Очакват се предложения с молба за Малки дарения 

d.   Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 
ИКТ 3 –   2014: Модерна компактна, органична и широкоформатна електроника 
(TOLAE) 

 
 
Специфично предизвикателство: TOLAE представлява нова технология и е основата на  
модерни продукти в широкоформатната електроника, които са компактни, леки, гъвкави 
и/или разтегливи, подходящи за широки пазарни сектори като текстилния, 
автомобилния, здравеопазването, производството на хартия, пластмаса, рекламната и 
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строителната промишленост. 
 
Днес за съжаление, много от съществуващите продукти са ограничени по отношение на 
функционалността и действието си и са подходящи само за няколко нишови пазара. 
Необходими са още усилия, за да бъдат адресирани основните технологични бариери 
пред TOLAE, по-специално липсата на по-ефикасни и стабилни материали, както и на 
по-комплексни схеми и функционални възможности на  TOLAE. Работата на 
компонентите и степента на интеграция трябва също да бъдат повишени, свързаността 
трябва бъде подобрена, както и пътя до технологичността по отношение на  
производителност и изработка на качествени изделия.   Като цяло веригата на стойността 
на TOLAE трябва да бъде разработена още и да бъде ориентирана в по-голяма степен 
към приложение докато в същото време насочва внимание също и към проблемите за 
възможността за рециклиране. 

 
 
Обхват: 
 

a.  Научно-изследователски и иновативни действия3
 

За да напредне нивото на технологично развитие на технологиите TOLAE, както и 
производствените процеси и за да се увеличат експлоатационните качества, 
функционалността и  комплексността на устройствата TOLAE, подходящи за 
интелигентни системи, акцентът пада върху съвместими/гъвкави/разтегливи 
микросхеми, както и мащабируеми производствени процеси за постигането на повече 
функционалност, по-добро представяне, по-дълга продължителност на живота, по-
висока мобилност/проводимост, повече единство и по-добра капсулираност на 
устройствата TOLAE. Действията могат да включват съответна работа по развитие на 
инструментите за проектиране, моделиране и стиловете/правилата за дизайн. Те също 
така могат да включват хибридна интеграция на микро/нано-електроника, фотоника и 
органична електроника или специфични нужди за фиброва и текстилна електроника. 
Всички действия трябва да демонстрират силна ангажираност от страна на 
индустрията и потребителите и да бъдат ръководени от изискваниятa на 
потребителите. Те трябва да включват стандартизация, валидация на резултатите за 
целевите приложения и да адресират веригата за доставка както е уместно. 

b. Иновативни действия4
 

За да се развият и демонстрират оригинални и иновативни продукти, обезпечени от 
технологиите TOLAE в интелигентни  опаковки, реклама и възприемане чрез 
използването на подходящи производствени възможности (лист-към-лист и/или 
ролка-към-ролка, печатани и/или депозирани) с правилния баланс между 
производителност и обем. Всяко действие трябва да изгражда верига на стойността, 
посветена на иновациите (за предпочитане покриващо цялата верига на стойността). 
Предложенията трябва да съдържат разработка на прототип и демонстрация, но 

                                                
3 научно-изследователски и иновативни действия по органични светодиоди (OLEDs) са адресирани в ИКТ 29 като съвместно действие 
по ЛБПТ за ИКТ и NMP. 
 
4 Производството на предимно OLED продукти е адресирано в ИКТ28. 
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могат да включват също и пилотно производство в малък мащаб. 
 

Всички действия трябва да бъдат ръководени от конкретни бизнес казуси и от 
задълбочено внимание към нуждите на потребителите и целевата среда – към високо-
обемни пазари. Те трябва да включват бизнес планове за целевите продукти със 
сериозна ангажираност да ги индустриализират и произведат в Европа 5. 

 

 
c.   Действия по приемане на технологията и подкрепа на иновациите  
Достъп на услугите 6

 до индустрията, като се дава възможност за по-широко 
възприемане и развитие на технологиите TOLAE в иновативни продукти, по-
специално от малки и средни предприятия (МСП), като те са движени от конкретни 
изисквания на потребителите и бизнес казуси. Дейността трябва да бъде водена от 
центровете с отлични постижения TOLAE и от иновативни клъстери.  Това може да 
включва дейности за подобряване развитието на умения в TOLAE и за рекламиране 
на TOLAE на млади хора, предприемачи и широката общественост. 
Трябва да бъде търсено тясно сътрудничество със съществуващи подобни действия и 
регионални/национални научно-изследователски и иновативни стратегии за 
интелигентна специализация. 

 

d.  Подкрепа на иновациите чрез действия за пред-промишлена доставка   
Даване на възможност за приемане и разгръщане на развитието в електронните и 
фотонни текстилни технологии за приложения в областта на здравеопазването. 

 
 
Очакван ефект: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия 

• Засилено индустриално лидерство в модерните технологии TOLAE и продукти, 
адресиращи приложения с високо въздействие и висок обем. 

• Доказуеми революционни иновации във функционалността и работата на TOLAE 
и/или в  технологичността на TOLAE с висока възпроизводителност и изработка 
на качествени изделия. 

• Подобрени бизнес възможности и създаване на стойност в Европа чрез засилено 
сътрудничество по веригите на стойността. 

 

b.  Иновативни действия 
• Ефективно въвеждане на пазара на нови и високо-конкурентни продукти TOLAE, 
с които се целят пазари/ приложения със силно въздействие в интелигентни 
опаковки, реклама и възприятие. 

. 
                                                
5 Където е уместно, могат да търсят сътрудничество и съфинансиране от съответни национални/ регионални научни и иновативни 
програми, напр.  структурни фондове, които адресират интелигентна специализация. Действията, комбиниращи различни източници на 
обществено финансиране, трябва да включват конкретен финансов план, който описва в детайли употребата на тези  източници за 
финансиране за различните части от техните дейности. 
6 Услугите за достъп предоставят бърз достъп до знания, обучение, създаване на прототипи, тестване, производство, дизайн или 
инженерни услуги за първите потребители и по-отдавнашни ползватели, по-специално МСП. 
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• Преодоляване на „долината на смъртта“ и изграждане на модерни производствени 
способности и първи експлоатационни възможности в Европа. 

c.   Действия по приемане на технологията и подкрепа на иновациите 
• Засилена иновационна ефективност на центровете с отлични постижения TOLAE  
и иновационни клъстери, по-специално насочени към МСП. 

•  Широко приемане на технологиите TOLAE в иновативни продукти от поне 40 
МСП, които значително да подобрят своя иновационен капацитет и време за 
достигане до пазара, заедно с доказуем ръст на приходите. 

•   Повишена информираност и образование, както и обучителни умения в сферата на 
TOLAE. 

d.  Иновативна подкрепа чрез действия по пред-промишлена доставка 
• Широкото разпространение на иновативни и рентабилни електронни и фотонни 
разработки за текстилните технологии посредством пред-промишлена доставка в 
болницата или мястото на обслужване, позволяват значително подобрение в 
грижата за пациента докато усилват производителността и заетостта. 

 

 
 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Малки дарения.  
b.   Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Големи дарения. 
c.   Научно-изследователски и иновативни действия  –  Очаква се да бъде избрано едно 
предложение с молба за Малко дарение 

d.   Пред-промишлена доставка  (ППД)  Действия за съфинансиране;  всички оставащи 
средства ще бъдат прехвърлени по видове действия а и б. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив в Общите 
Приложения. 
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Модерни компютърни системи 

 
 
С по-широкото разпространение на вградените ИКТ и кибер-физичните системи, както и 
с напредъка на „Интернет на нещата“, персонализираните хетерогенни нискоенергийни 
компютърни системи, които имат функционалност с висока производителност в 
ограниченията на реално време, ще предизвикат голяма част от развитието на 
компютърните системи през следващото десетилетие.  
В комбинация с необходимостта от по-енергийно ефективни облачни изчислителни 
системи и информационни центрове, същите ключови нискоенергийни технологии ще 
подкрепят прогреса в целия спектър от компютърни технологии. Стратегическият акцент 
пада върху заздравяването и разширяването на индустриалните и технологични сили на 
Европа в областта на нискоенергийните ИКТ. Трябва да бъдат адресирани различни 
пазарни сегменти чрез интегриран между-слоев (хардуерен, системен, програмен, 
алгоритмен) и между-приложиен/междупазарен подход. 
Работата в тази област е в допълнение към и ще се координира с работата, предприета в 
областта на Бъдещия Интернет по темата с Облачните Компютърни Системи, както и в 
стълб Отлична Наука по темата за Научно-изследователски инфраструктури и Бъдещи и 
Нововъзникващи Технологии (БНТ) (действия в областта на Високопроизводителните 
изчислителни технологии). 
Докато тази сфера се фокусира върху интегрирането на модерните компоненти на 
всички нива в компютърните системи, развитието на следващото поколение ЦПУ е 
заложено под Съвместната технологична инициатива (СТИ) за електронни компоненти и 
системи (ECSEL). Тази дейност по ИКТ 4 -2015 е също допълнение към работата по 
кибер-физичните системи по темата Ново поколение компоненти и системи и СТИ. 

 
 
ИКТ 4 –   2015: Поръчков и ниско-мощен компютинг  

 
 
Специфично предизвикателство: Ключова структурна промяна, която изпреварва 
компютърните технологии, е движението към ниско-мощен компютърен континуум, 
който обхваща вградените системи, мобилните устройства, настолните компютри, 
информационните центрове и т.н. Търсенето на ниско-мощни мулти/много-ядрени 
компютърни системи се увеличава във всички пазарни сегменти. 
Възползвайки се от промишлените и технологични предимства на Европа в областта на 
ниско-мощните компютърни системи и вградените и кибер-физичните системи, целта е 
да се засили конкурентоспособността на Европа, в ключовите части на веригата на 
стойността на нововъзникващите компютри. С по-широкото разпространение на 
вградените ИКТ и кибер-физичните системи, сигурността добива все по-голямо значение 
и се засяга на всички нива като се започне от сигурни и надеждни зони, поддържани на 
хардуерно и софтуерно ниво. 

 
 
Обхват: 
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a.   Научно-изследователските и иновативни действия трябва да покриват една или 
две от следните теми: 

• Следващо поколение сървъри, микро-сървър и високо паралелни вградени 
компютърни системи, базирани на архитектури със свръх ниска мощност: 
Целта е рентабилни микро-сървъри с висока производителност и ниска мощност, 
използващи авангардни технологии като например оптични интерконектори, 3D 
интегрална система върху чип, иновативно управление на захранването, които 
могат да бъдат използвани в пълния спектър на дома, вградените и бизнес  

 
 приложенията. Акцентът е върху интегриране на хардуерни и софтуерни 
компоненти в напълно работещи прототипи и включване на валидиране в условия 
на реално натоварване  от различни области на приложение. Специално внимание 
се отдава на информационни центрове с ниска мощност, висока рентабилност, 
висока плътност, сигурни, надеждни, с мащабируеми малки форм-фактори 
(“информационен център в кутия”). Очакват се предложения с молба за Големи 
дарения. 

• Нови между-слойни програмни подходи, които дават възможност на 
разработчиците ефективно да овладеят и използват пълния потенциал на 
следващите поколения компютърни системи, базирани на хетерогенни паралелни 
архитектури и съставляващи компютърния континуум. Отвъд 
производителността, оптимизацията трябва да включва енергийна ефективност, 
времева критичност, надеждност, движение на данните, сигурност и 
рентабилност. Научните изследвания също трябва да се целят към радикално 
повишаване на продуктивността в програмирането и поддържане на неразривно 
паралелен код чрез маргинализиране на необходимостта от двойна експертиза   - 
инженерна разработка на приложения и компютърни системи. Акцентът пада 
върху холистичните подходи, скриващи комплексността между нивото на 
компютърния хардуерен компонент и нивото на семейството на приложенията.  
Очакват се предложения с молба за малки дарения. 

 

b.  Иновативни действия: Дейностите целят стимулиране на широкото приемане на 
персонализирани компютърни технологии с ниска мощност. Те трябва да покриват 
едната или двете от следните теми: 
• Към платформи и екосистеми: Установяване на референтни архитектури и 
платформи за персонализирани ниско-мощни хетерогенни компютърни системи, 
които предоставят функционалност с висока производителност в условия на 
реални ограничения в няколко сектора и области на приложение. Дейностите 
трябва да бъдат ръководени от приложими казуси и да включват постигане на 
промишлен консенсус, пред-нормативни дейности, базови реализации, 
демонстрация за доказване на концепцията, както и валидиране на ключови 
области на приложение. Подобаващо внимание ще бъде обърнато на гледната 
точка на потребителите. Очакват се предложения с молба за малко дарение. 

• Свързване на новатори по веригите на стойността: Ръководени от 
изискванията на потребителите, експериментите с приложенията трябва да 
събират всички участници по веригата на стойността, за да персонализират и 
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използват модерни компютърни системи с ниска мощност в кибер-физичните 
системи. Със специален акцент върху МСП и предприятия със средна 
капитализация, очаква се експериментите да бъдат обединени в широкомащабни 
проекти, ръководени от мрежи от европейски центрове с отлични достижения, за 
да се постигне критична маса, както и да се използва по-добре добавената 
стойност за ЕС. 
Очакват се предложения с молба за големи дарения. Действието може да включва 
финансова подкрепа за трети страни  съгласно условията, изложени в Част K от 
Общите Приложения. Консорциумът ще определи изборния процес на 
допълнителни потребители и доставчици, провеждащи експериментите, за които 
ще бъде отпусната финансова помощ (обикновено от порядъка на EUR 50.000 – 
150.0007

 на страна).  Максимум 50% от спонсорирането от ЕС, поискано от 
предложението, ще бъде разпределено за тази цел. 

 

 
c.   Спомагателни действия: за между-секторно изграждане на платформи, за 
групиране на свързани изследователски проекти, за структуриране на европейските 
академични и промишлени изследователски общности, за разпространение на 
програмните постижения и анализ на въздействието, както и за изграждане на 
аудитория и  пътно картографиране за бъдещи научно-изследователски и 
иновационни програми. 

 
Очакван ефект: 

• Да се укрепи и разшири силната позиция на Европа в компютърните системи с 
ниска мощност в традиционните и нови пазарни сегменти като се подобрят 
техническите компетенции на европейските доставчици и академичната общност. 

• Да се намали потреблението на енергия от сървъри с 2 порядъка в сравнение с 
техническите достижения от 2013. 

• Да се удвои производителността в ефективното програмиране и поддръжка на 
модерни компютърни системи, захранващи кибер-физичните системи в сравнение 
с техническите достижения в програмните вградени системи през 2013. 

• Да се увеличи приемането на форм-факторни информационни центрове и 
хетерогенни високо-паралелни компютърни системи. 

• По-силно участие на МСП, от страна на търсенето и на предлагането. 
• Да се увеличи приемането на съгласуваността в приложенията по всички сектори; 
по-висока степен на паралелизъм в приложенията; по-високо обществено доверие 
във вградените приложения благодарение на сигурните и надеждни архитектури. 

 
 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се смесени предложения с 
молба за Малки и Големи дарения  

                                                
7 В съответствие с чл. 23 (7) от Правилата за участие, размера, за който се споменава в чл. 137 от Финансовия регламент може да бъде 
надхвърлен където е необходимо, за да се постигнат целите на действието. 
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b.   Иновативни действия – Очакват смесени предложения с молба за Малки и Големи 
дарения  

c.   Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите приложения.
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Бъдещ Интернет 

 
 
През последните 30 години Интернет се превърна в основна инфраструктура за растеж, 
създаване на работни места и социален напредък. Интернет трябва да продължи да 
насърчава и подкрепя развитието и да обединява всички разнообразни употреби, за 
които не е бил първоначално предвиден.  Целта следователно е да бъдат адресирани най-
критичните технически аспекти и употреба, за да може Интернет да бъде в състояние да 
поддържа огромните бъдещи очаквания на обществото като цяло. 
По тази причина Бъдещият Интернет ще i) адресира ограниченията на Мрежата, която не 
е проектирана да поддържа огромния набор от изисквания, наложени от една все по-
разнообразна употреба; ii) поддържа навлизането на все по-ефективни компютърни 
системи и модели за управление на данни, отговарящи на предизвикателствата, 
поставени от повишената свързаност на устройства/обекти и приложенията, работещи с 
големи обеми от данни; iii) използва Интернет да насърчава иновативни употреби от 
обществено и социално значение, като в същото време се възползва от 
геопространствените възможности на Бъдещия Интернет. 
Тази отраслова стратегия се базира на допълващ набор от действия за технологичен 
тласък – въвеждане в употреба. Технологичната перспектива първоначално адресира 
ограниченията на комуникационните мрежи и инфраструктурите на облачните 
компютърни системи и услуги в посока напред към хипер-свързан свят със стотици 
милиарди устройства, захранвани от обкръжаващи и повсеместни услуги. Перспективата 
за ползване се подкрепя от ранната наличност на изпитателни модели за валидиране на 
експерименти и научни изследвания (FIRE+), както и от иновативни обществени и 
бизнес съвместни употреби с потребители, които държат контрола и се възползват от 
модерните технологии. Това се допълва от действия, насочени към уеб предприемачи, 
които да се възползват от бизнес възможностите в крайния стадий на производство. 

 
ИКТ 5 –   2014: Интелигентни мрежи и нови Интернет архитектури  

 

Специфично предизвикателство: Интернет архитектурата е в основите си ‚хост-
ориентирана архитектура, с ограничени възможности за обслужване “в мрежа” и 
статично маршрутизиране/адресиране. Ключови функционалности като сигурност, 
надеждност и мобилност не са били предвидени в първоначалния дизайн. Допълнителни 
възможности за услуги по Интернет са станали възможни благодарение на насложени 
архитектури или допълнения, представляващи присъщи слабости. Все по-големият 
портфейл от бизнес модели, процеси, приложения/устройства, които трябва да бъдат 
поддържани, съчетани с бързо нарастващ брой приложения и обществени изисквания, 
призовават за нов подход към Интернет архитектурата, който също ще сближи 
компютърните архитектури и мрежовите архитектури за по-голяма ефективност. 
Проучени са множество подходи: Информационно ориентирани мрежи (Information-
centered Networks), Даннови мрежи (Named Data Networking),  Публикационни и 
абонаментни мрежи (Publish  Subscribe  information  Networking),  находчиви 
(opportunistic)  и  Толерантни към прекъсвания (Disruption Tolerant Networking) са някои 
от тях, които прекъсват връзката между информацията и физическия адрес на мрежата, 
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където тя се намира. Предложени са също и рекурсивни архитектури, за да бъдат по-
добре адресирани въпросите за сигурността и надеждността и да се препроектира 
слоестата архитектура. Следващата вълна проучвания в областта на Интернет 
Архитектурите трябва да разреши оставащите проблеми и да доведе най-обещаващите 
възможности по-близо до внедряване. 

 
 
 
Обхват: Акцентът на научните изследвания обхваща иновативни Интернет архитектури 
и мрежови концепции, които посрещат предизвикателствата и възможностите на 21 век 
като вземат под внимание по-големите социални, икономически и правни въпроси, които 
възникват от взаимодействието между Интернет и обществото.  
По този начин се очаква целевото научно изследване да адресира новите подходи към 
информационния достъп и доставка, вградена сигурност и неприкосновеност на личните 
данни, генерализирана мобилност и безпроблемна интеграция с компютърните среди 
като типични драйвери. Предложеният подход трябва да се простре отвъд решаването на 
признатите съвременни ограничения (напр. ICN за мрежово предаване на съдържание). 
Той също трябва да бъде адаптиран към бъдещи приложения като сензорно-базираните 
приложения. Ключова цел ще бъде да се докаже, че предложената архитектура в 
действителност мащабира и прави възможна ниско-бюджетна стратегия за миграция от 
съществуващите IP мрежи.  
Насърчават се сравнителни пилотни експерименти, използващи виртуални платформи. 

 
Очакван ефект: 

• Рецензирани научни публикации, патенти, нови докторанти и нови софтуерни 
версии с отворен код. Цел ще бъдат ключови научни публикации като ACM 
Sigcomm. 

• Цел могат да бъдат приноси към стандарти: IETF (работна група за Интернет 
проектиране), IRTF (работна изследователска група за развитие на Интернет). 
• Създаване на мрежовата архитектура на Бъдещ Интернет от европейски 
изследователи и потребители от устойчив характер, т.е. отвъд наличието на 
европейски обществени средства за научни изследвания. 

• Връзки със сродни международни развития, напр. с проследяващите действия по 
програмата за архитектура на Бъдещ Интернет на Националната Научна 
Фондация на САЩ, както и с подобни програми в Азия, предимно Корея и 
Япония, подкрепящи глобалните становища по въпросите с отворените стандарти 
и пътни карти, валидирани от ключови индустриални играчи 
(оператори/доставчици на услуги) и другите заинтересовани страни (регулатори, 
директивни органи), които играят активна роля в разработването на Интернет. 

• Заздравяване на европейската промишленост за по-тясна интеграция на пренос на 
данни и телекомуникации. 
• Принос към поне един широкомащабен опит за валидиране. 

 
 
Тип действие: 
Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 



 
   

 

 

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 

 

Малко дарение. 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
 
ИКТ 6 –   2014: Интелигентни оптични и безжични мрежови технологии  
 
Специфично предизвикателство: Очаква се мрежовият трафик да продължава да отчита 
двуцифрени темпове на растеж във всички мрежови сегменти през идните години и след 
това. Предстои да се достигне лимита на съществуващите технологични подходи за 
оптичните, както и за безжичните технологии. Що се отнася до мрежите за достъп, 
цената на сегашните решения също представлява бариера за достигането на (квази-) 
универсално покритие с ултра-висока скорост, без значение дали чрез оптичен или  
 
 
безжичен достъп. Новите предизвикателства, наложени от основните тенденции в 
употребата на комуникационни мрежи, се вземат под внимание заедно с голямото 
прогнозно увеличение на мобилния и повсеместен широколентов достъп, който изисква 
по-нататъшно развитие на преносните мрежи, за които оптичните и безжични 
технологии представляват ключов фактор. 
В конкретния безжичен домейн, радиочестотният спектър е ограничен обществен 
ресурс, чиято употреба е често стратегическа за икономиката и обществото и който 
трябва да бъде оптимизиран с оглед на  очаквания експоненциален ръст на трафика и 
употребите, както е посочено в Съобщението на Комисията по „Насърчаване 
съвместното използване на ресурси от радиочестотния спектър на вътрешния пазар”8. 
Накрая, комуникационните мрежи представляват около 22% от въглеродния отпечатък 
на ИКТ през 2011г. Това се очаква да нарасне бързо почти двойно през 2020, в случай че 
основните мрежови технологии не се подобрят значително. 
 
Обхват: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия: очаква се предложенията да 
покрият една или две от темите, описани по-долу, но не непременно и двете. 
• Акцент върху оптични мрежи – Целта е да се адресира i) липсата на динамичен 
контрол и управление на оптичните мрежови ресурси в рамките на и  между 
операторските домейни на по-ниска цена и по-гъвкава употреба на ресурсите; ii) 
повсеместната доставка на много високоскоростен достъп при 10 Гбит/с на 
потребител в рамките на 10 години и 100 Гбит/с по-късно (включително видима 
светлинна комуникация); iii) архитектурните ограничения на интер- и интра-
свързаността на информационните центрове;  iv) ограниченията на настоящите 
оптични преносни технологии. Трябва да се обърне внимание на осигуряването 
на съвместимост с наследените инфраструктури и регулация на необвързания 
достъп, както и рентабилност и енергийна ефективност. 

• Акцент върху безжични мрежи – Адресира се липсата на динамичен контрол на 
                                                
8 COM(2012) 478 финал 
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безжичните мрежови ресурси чрез пробивни нови „фемтоклетки“ като парадигми, 
където крайните потребители играят ролята на  „професионални потребители 
(протребители)“ на безжична свързаност. Целят се оптимизирано използване на 
радиочестотния спектър; енергийна ефективност и нови употреби. От 
архитектурна гледна точка може да се адресира по-гъвкава употреба на 
радиочестотния спектър, включително когнитивно радио и спектрово струпване, 
употреба на по-високи ленти до 90 GHz, модерна модулация и кодиране, 
адаптивни техники за генериране на лъчи. В обхвата още попадат хибридната 
комбинация от наземни и спътникови структури, които да осигуряват пълно 
покритие, оптимизирана употреба на спектъра и устойчивост на мрежата. 

 

b. Поддържащи действия 
Производство на технологични пътни карти, разпространение на подкрепа  
(включително годишна домейн конференция) и стандартизация в 
безжичните/оптични домейни, подкрепят интеграцията на резултатите, идващи от 
различните проекти, за да предоставят цялостен програмен поглед, да подкрепят 
свръзката с подобни международни дейности, да подкрепят разработването на 
научни изследвания, оперативни и икономически показатели в целевите области, да 
опознаят демонстрации и стратегии за валидиране за целта. 

 
 
 
 
 
 
Очакван ефект: 

 
Научно-изследователски и иновативни действия 

• Да се поддържа високо ниво на промишления капацитет на оптичната мрежова 
технология в Европа с поне 20% от глобалния пазарен дял. 
• Да се разнообразят силните европейски способности в безжичните системи чрез 
появата на нови технологии и схеми за използване на радиочестотния спектър. 
• Да се подкрепи рентабилната поява на нови класове на мрежови услуги и 
приложения като се избягва „кризата на капацитета“. 
• Да се намали консумацията на енергия на основни инфраструктури с 
приблизително фактор 10. 
• Да се намали излагането на спектралната радиацията чрез технологии за ниски 
електро-магнитни полета. 
• Да се отиде отвъд 10 Гбит/с на потребител в рамките на 10 години и 100 Гбит/с на 
потребител в по-далечно бъдеще при фиксиран достъп. 
• Да се подкрепят метро и основните мрежи с Pb/s производителност и Tb/s скорост 
на интерфейса. 
• Да се активират управлявани и автоматизирани оптични ресурси за кръстосани 
домейни и да се насърчи появата на промишлени отворени стандарти. 
• Да се достигне по-висока ефективност на спектъра, целта е 10-кратно увеличение. 
• Да се активират нови приложения чрез ефективна употреба на по-високо 
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честотни ленти в спектъра, които са слабо използвани днес. 
• Да се постигне повсеместен достъп до критични/обществени приложения. 
• Да се осигури наличност на нови отворени стандарти с оперативна съвместимост 
за безжични и оптични комуникации и свързани важни за стандарта патенти. САЩ, 
Япония и Корея могат да се разглеждат като приоритетни държави, където може да 
се постигне международно сътрудничество на база взаимна изгода. 

 
 

Поддържащи действия 
• Широко разпространение на резултати, изграждане на мрежа от потребители и 
поддържане на програмна гледна точка за областта, включително взаимно 
допълване със съответните действия, подкрепени на ниво Страните-членки и 
Асоциираните държави. 

 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Малко дарение 
b.    Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
 
ИКТ 7 –   2014: Модерни облачни инфраструктури и услуги 

 
Специфично предизвикателство: Облачните компютърни технологии в момента се 
трансформират от новите изисквания като хетерогенност на ресурсите и устройствата,  
 
 
софтуерно-определени центрове за данни и облачни мрежи, сигурност, както и 
повишаващите се търсения за по-добро качество на потребителското изживяване. 
Проучванията в областта на облачния компютинг ще бъдат насочени към  нови модели 
за изчисление и управление на данни (на нива инфраструктура и услуги), които 
отговарят на  появата на по-бързи и по-ефективни машини, нарастващата разнородност 
на режим и устройства за достъп, търсенето на ниско-енергийни решения, широката 
употреба на големи данни, интегрирани облаци и сигурни среди с множество участници, 
включително публична администрация. 
Целта е да се развият инфраструктури, методи и инструменти за висока 
производителност, адаптивни приложения в облака и услуги, които излизат отвъд  
сегашните възможности, засилващи конкурентната позиция на европейската индустрия, 
включително МСП на времевия хоризонт отвъд 2018г.и надграждайки върху 
европейските силни страни в сферата на телекомуникациите и мобилните 
инфраструктури, както и на софтуерните приложения и услуги. 
 
Обхват: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия: очаква се предложенията да 
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покрият една или две от темите, изложени по-долу,  но не непременно всичките. 
• Високопроизводителни хетерогенни облачни инфраструктури.   Акцентът 
пада върху развитието, разгръщането и управлението на инфраструктури и 
услуги, базирани на облак (IaaS – Инфраструктура-като-услуга, PaaS – 
Платформа-като-услуга, SaaS – Софтуер-като-услуга) в широкомащабни, 
разпределени, хетерогенни, динамични среди и среди за съхранение. 

• Интегрирани облачни мрежи: Техники за разгръщане и управление на 
интегрирани и децентрализирани облачни инфраструктури, по-специално техники 
за облачни мрежи (в рамките на софтуерно-дефинирани центрове за данни и 
между широкообхватни мрежи) и механизми, които да позволят обединяване на 
ресурси и услуги, независещи от тяхната локация в разпределени изчислителни 
инфраструктури и инфраструктури за съхранение. Подходи, в това число и 
стандарти за увеличаване на оперативната съвместимост между услугите в облак 
и доставчиците на инфраструктури, за да се даде възможност за ефективна 
съвместна работа и миграция на услуги, приложения и данни. 

• Динамична конфигурация, автоматизирано обезпечаване и оркестрация на 
облачните ресурси: Инструменти за автоматично и динамично разгръщане, 
конфигурация и управление на услуги за подобряване на наличността, 
гъвкавостта, еластичността и за да се отговори на целевите ограничения за 
производителност; техники за управление на големи данни като се вземат под 
внимание аспекти като цялостност, последователност и поддръжка. Инструменти 
за улесняване на съгласувано разгръщане на разпределени приложения сред 
хетерогенни инфраструктури и платформи от множество доставчици. Механизми 
за разтоварване на задачите за изчисление и съхранение от мобилните устройства 
върху облака във времето за проектиране и изпълнение. 

• Автоматизирано откриване и състав на услугите: Иновативни начини за 
улесняване сътрудничеството между публичната администрация, потребителите и 
други заинтересовани страни, с цел да се произведат, открият, смесят и използват 
наново различни компоненти на услугите  чрез обединяване и споделяне на 
ресурсите, данните, съдържанието и инструментите, дори и през границите на 
държавата. Научното изследване ще се гради върху концепцията за „облак на 
обществените услуги” 9

 , която изисква  взаимно съвместими модули за 
многократна употреба за функционалности на обществените услуги. Има 
вероятност те да са между-институционални, между-секторни, лесни за употреба  

 
 и подходящи за многократна употреба, които, комбинирани динамично 10 , да 
адресират специфични нужди. 

• Сигурност в облака: Механични, инструменти и техники за повишаване на 
доверието, сигурността и прозрачността на облачните инфраструктури и услуги, 

                                                
9 Концепция, пусната и тествана в призивите по Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) и Програма за 
подкрепата на политиката за ИКТ 

10 Проучване в областта на облачните и ориентираните към услуги архитектури за електронно правителство     
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital- agenda/files/smart2010-0074summaryreport_0.pdf 
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включително цялостност на данните, локализация и конфиденциалност, също и в 
случай на използване на облачни ресурси на трети страни. 

 
b.  Иновативни действия: платформи за надеждни облачни системи. Съвместно 
развитие, адаптация и тестване на софтуер с отворен код за иновативни и надеждни 
услуги, базирани на облак. Да се позволи онлайн сътрудничество между различните 
платформи и различни технически среди за географски разпръснати екипи. 
Окуражаване на бърза разработка на прототипи и тестване на отворени приложения, 
в това число и ранно и активно включване на потребители. 

 
c.   Координация и подкрепа: 
Подкрепа за определението на общи референтни модели за Споразумения за ниво на 
обслужването в облака. Подкрепа за приемане на инфраструктурите и услугите за 
облачния компютинг като се адресират правни, икономически и социални фактори. 
Подкрепа за сътрудничество между научни проекти в областта на софтуера, услугите 
и облачния компютинг, в това число и подкрепа за общо разпространение/ 
използване на дейностите и картографирането на пътища. 

 
Очакван ефект: 

• Значително по-високо качество на потребителския опит и доверие в облаците чрез 
по-голяма сигурност и защита на данните, включително отворени и подлежащи 
на проверка решения за сигурност на данните. 

• Демонстрация – на базирани на облаци услуги в интегрирани, хетерогенни и 
многопластови (IaaS, PaaS, SaaS) облачни среди; на динамично обезпечаване на 
оперативно съвместими приложения и услуги върху хетерогенни ресурси и 
устройства; на високо ниво на производителност и качество на обслужване дори и 
при решения с висока степен на сигурност. 

• Повишени иновативни възможности за доставчиците на услуги, включително 
МСП и публична администрация, доказани чрез внедряване на модерни облачни 
инфраструктури и услуги. Насърчаване на повторната употреба на софтуерни 
решения с отворен код в облачни среди, по-специално включващи МСП и 
публична администрация. 

• Демонстрации чрез подходящи сценарии за използване на потенциала за 
подобрение на конкурентната позиция на европейския облачен сектор. 

 
 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия  –  Очаква се комбинация от 
предложения с молба за Малки и Големи дарения    

b.   Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки дарения 
c. Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
 
ИКТ 8 – 2015:  Увеличаване производителността и иновацията на публичния 
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сектор посредством облачни компютърни услуги 
 
 
Специфично предизвикателство: Облачният компютинг има потенциала да намали 
разходите за ИТ на публичния сектор в Европа като в същото време подобри обхвата на 
гъвкави и висококачествени нови услуги. От друга страна обаче, приемането на услугите 
на облачния компютинг от публичния сектор е ограничено от много бариери, свързани с 
доставка, благонадеждност, технически стандарти и юридически въпроси, риск от 
блокиране и др. Цялостното предизвикателство е да се преодолеят тези бариери, за да се 
увеличи производителността на публичния сектор чрез стимулиране на подготвеността 
за широко приемане на конкурентни, сигурни, надеждни и интегрирани услуги за 
облачен компютинг. По-специално, предизвикателството е да се разшири и задълбочи 
ангажираността от страна на публичния сектор в Европа към пълна готовност за 
оперативно внедряване на услугите за облачен компютинг в широк смисъл докато се 
обмислят различни модели за доставка  (частни, обществени,  хибридни, облаци на 
общността) и услуги (IaaS, PaaS, SaaS). 
 
Обхват: 
a.   Пред-промишлена доставка на услуги за облачен компютинг за публичния 
сектор (PCP) Предложенията ще дефинират общите изисквания и технически 
задания за бъдещите поръчки на услуги за облачен компютинг. Това може да 
включва стандартизация, сертифициране, условия на договор и споразумения за ниво 
на обслужване за сигурни и оперативно съвместими услуги в облака. Те следва да се 
основават на работата, предприета като част от Европейската стратегия за облачен 
компютинг 11 и по-специално на работата, предприета по проект C4E 12. Ако е 
приложимо и оправдано, могат да се разгърнат дейности по инициативи, свързани с 
облачния компютинг на местно, национално и международно ниво. Трябва да бъдат 
включени разпространението и най-добрите практики с цел да се разшири броя на 
Страните членки и Асоциираните държави, отдадени на подготовката си за 
ефективно сигурно приемане на облачните услуги, адаптирани към техните нужди. 

 
b.  Обществени поръчки на иновативни решения за облачен компютинг (PPI) 
Предложенията ще акцентират върху организирането на съвместна доставка на 
иновативни услуги в облака от публичните власти, за да управляват по-ефективно и 
по-добре техните услуги, да служат на общността, гражданите си и местните бизнеси.  
Те следва да се основават на работата, предприета като част от Европейската 
стратегия за облачен компютинг 13, и, в случай че е приложимо и оправдано, на 
инициативите за облачен компютинг на местно, национално и международно ниво. 
Дейностите могат да включват определението на облачните решения за съвместни 
европейски ИТ системи и обезпечаването на сигурни частни облаци за публичната 

                                                
11 Вж. COM(2012) 529, по-специално Ключово действие 3, Европейско облачно партньорство и дейности по пред-промишлена 
облачна доставка Център за предприемачество (C4E); въпреки че Ключови действия 1 и 2 са също уместни (https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/european-cloud-computing-strategy) 
 
12 http://www.cloudforeurope.eu/ 
13 Вж.предходната бележка 
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администрация. 
 
Очакван ефект: 

• Повишено приемане на интелигентни базирани на облак решения за редица 
обществени услуги, простиращи се от обширни подпомагащи услуги до  

 
 специфични приложения като култура, бизнес, туризъм, образование, 
здравеопазване и трансгранични междуправителствени системи. 

• Подобрено качество на обслужването от публичния сектор към гражданите с 
гаранция за високо ниво на сигурност и защита на личните данни. 

 
• Подобрена рентабилност на ИТ системите в публичния сектор посредством 
съвместно снабдяване с облачни услуги, напр., на база на приемането на 
стандартизирани решения и  взаимно признаване на изискванията за акредитация. 

•    Предложенията трябва да предоставят подходящ сравнителен анализ за заявеното 
въздействие. 

 
 
Видове действия: 
a.   Пред-промишлена доставка  (PCP)  Съфинансирани действия  –  Очакват се 
предложения с молба за Голямо дарение 

b.  Обществена поръчка за иновативни решения Съфинансирани действия – Очакват се 
предложения с молба за Голямо дарение. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 

ИКТ 9 –   2014: Инструменти и методи за разработка на софтуер 
 

Специфично предизвикателство: Нивата на качество, необходими за комплексни и 
критични системи, например, по отношение на надеждност, устойчивост и автоматична 
адаптация, все още представляват основно предизвикателство предвид сегашните 
методи и инструменти за разработка на софтуер. 
Пробиви в тази област биха могли значително да подобрят ръста и 
конкурентоспособността  на европейската промишленост и да окуражат по-бързите 
иновационни цикли. Те също биха могли да насърчат една по-конкурентна софтуерна 
индустрия на ЕС, особено в сектора на големи и оперативно съвместими софтуерни 
системи за приложения за промишления и публичния сектор. 

 
 
Обхват:  Очаква се предложенията да покрият едната или двете от темите, посочени по-
долу. 
• Софтуерни инструменти и методи за големи, комплексни и системи с големи 
количества данни: Инструменти и методи за включване на цялостност, здравина, 
надеждност и устойчивост в развиващите се софтуерни системи в пълния софтуерен 
цикъл, особено за сложни и сигурни критични за бизнеса системи.  Иновативни 
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означава да могат да управляват сложността на големи софтуерни и  използващи 
големи количества данни системи, включително симулация, тестване и 
потвърждаване. 

• Софтуерни архитектури и инструменти за силно разпространени приложения:   
Нови подходи за развитие, разгръщане, управление и динамично преконфигуриране 
на разпространени приложения. Архитектури и инструменти за максимизиране на 
качеството на опита в еластично мащабируеми приложения. Особено внимание  

 
   
 трябва да се обърне на местоположението на данните, латентност и пропускателната 
способност на данните в хетерогенни облачни среди, включително специализирани 
хардуерни ресурси и сензори. 

 
 
Очакван ефект: 

• Значителен и обоснован ръст в производителността в развитието, тестването, 
потвърждаването, разгръщането и поддръжката  на системи, използващи големи 
количества данни и на силно разпространени приложения. 

• Наличност и пазарна реализация на иновативни инструменти за боравене със 
сложни софтуерни системи. Надеждна демонстрация, че по-големи по-
комплексни проблеми могат да бъдат ефективно и сигурно решени. 

• На макро ниво, доказателство за потенциал за ръст в производителността 
посредством подходящи казуси за употреба в промишлеността на ЕС. 

 
 
Видове действия: 
Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
Малки дарения 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
 
 
ИКТ 10 – 2015: Платформи за колективна информираност за устойчивост и 
социална иновация  

 
 
Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се впрегне силата на 
сътрудничество на ИКТ мрежите (мрежи от хора, знание, сензори) за създаването на 
колективна и индивидуална информираност относно многобройните заплахи за 
устойчивостта, с които се сблъсква нашето общество сега на социално, екологично 
политическо ниво. Крайната колективна интелигентност ще доведе до  по-добри и 
информирани процеси по вземане на решения и ще даде възможност на гражданите,  
чрез участие и взаимодействие, да възприемат по- устойчиви индивидуални и 
колективни поведения и начин на живот. 
Предизвикателството включва разгръщането на по-широки мащаби дигитални социални 
платформи за мулти-дисциплинарни групи, разработващи иновативни решения на 
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обществените предизвикателства. 
 
 
Обхват: 

 
a.  Пилотни програми за колективна информираност за възходящи колективни 
иновативни парадигми Очаква се предложенията да развият и тестват пилотни 
решения за ясно дефинирани  предизвикателства към устойчивостта чрез впрягане на  
„мрежовите ефекти“,  ефективно използване на иновативни комбинации от 
разпределени социални мрежи, сензорни мрежи и мрежи за съвместно създаване на 
знания. Такива мащабируеми експерименти и прототипи се очаква да получат 
доказателства и по-добро разбиране за процесите относно колективната 
информираност. 
Тези пилотни програми трябва да се основават на последните разработки в областта 
на системите с отворени данни, отворен код, разпределени социални мрежи и 
отворен хардуер. Пилотните схеми трябва да се възползват от пълния потенциал на  
 
 
съществуващите мобилни комуникации, интеграция на мрежи и онлайн 
сътрудничество и могат да се възползват от иновативните интегрирани мобилни 
сензорни устройства, за да създадат колективна информираност за рискове и 
възможности. Те могат да въведат решения, използващи краудсорсинг или отворена 
ангажираност и нови механизми за социална иновация, чиято очаквана 
възвръщаемост излиза отвъд мерките за БВП и традиционните  индикатори за 
успех14. 
Пилотните схеми трябва да бъдат ориентирани към потребителите като включват 
съществуващите общности от хора и по възможност да адресират комбинация от 
зони за устойчивост. Участниците трябва да включват не само промишлеността и 
академичните среди, но също така и местните общности, местни активисти, хакери, 
социални предприемачи, студенти, граждани, творчески индустрии и организации на 
гражданското общество. Консорциумите се очаква да бъдат мултидисциплинарни по 
същество: изисква се участие на поне две лица от области различни от ИКТ 
технологиите(напр. обществени науки, психология, икономика, изкуство и т.н.). 
Като се има предвид пилотния им характер, очаква се предложенията да бъдат доста 
стегнати и малки, въпреки че проектите, които включват развитие на технологии 
и/или интеграция може да изискват по-големи инвестиции. 

 
b.  Мултидисциплинарни изследвания за платформи за колективна информираност 

(Интернет наука) Мултидисциплинарните изследвания и предложенията за развитие 
ще предоставят по-добро разбиране на препятствията и възможностите, които са от 
основно значение за развитието на платформи за колективна информираност. 
Областите на научни изследвания включват, но не се изчерпват с мотивации и 
стимули за онлайн сътрудничество, въздействието на разширената информираност и 
партньорски натиск в постигането на по-устойчиви поведения, в определянето на 

                                                
14 Конкретни примери за области и теми могат да бъдат намерени на http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collectiveawareness ." 
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онлайн механизми за репутация и в улесняването на политиката и технологичното 
развитие, адресиращи идентичност, самоличност, етика, (ориентирано към 
потребителя) опазване на личното пространство, следене на мрежовия неутралитет, 
недискриминационен достъп, колективно управление (включително управление на 
Интернет), нови икономически модели и модели за създаване на стойност отвъд БВП, 
изисквания за качество за генерирано от потребителя знание, визуализация на 
социални взаимодействия и тенденции. 
Трябва да се обърне също внимание и на това как да се управляват онлайн 
обществата по интелигентен начин, за да се извлече „мъдростта на тълпите“, което 
подходящо отчита индивидуалната информираност в специфични области. 

 
 

Изисква се консорциумите да включват поне две лица от области различни от ИКТ 
технологиите. 

 

c.   Дигитални социални платформи (ДСП) 
Дигиталните социални платформи ще улеснят транспонирането  на съществуващи и  
новопоявяващи се решения за участие и включване на обществото към по-големи 
транснационални скали чрез: 

• ангажирането на допълнителни заинтересовани страни, които до този момент 
са били оставени извън иновационния процес (като се премахват бариерите за 
потребители в риск от изключване и за онези, които считат себе си за 
неподходящи за участие), 

 
• създаване на конкретни стимули за сътрудничество между страните и между   
областите, и 

• повишаване на информираността на социално, политическо и технологическо 
ниво,  относно ефективността и най-добрите практики за такива решения. 

Те могат да се изградят на установени и отворени мрежи от множество 
заинтересовани лица и общности, като например Европейски партньорства за 
иновации, както и да приложат подходяща ИКТ кооперативна среда, за да 
подпомогнат тяхното разрастване и управление, ускорявайки създаването на знания и 
иновации. Работата трябва да адресира възходящи иновационни дейности. 
Предложенията трябва да адресират критични фактори за успешни обществени 
иновации, продиктувани от търсенето, включително нови съвместни бизнес модели 
между установени дисциплини и граници. Данните трябва да бъдат прехвърляеми и 
мащабируеми за други общности в различни сфери и обществени предизвикателства. 

 

d.  Координиране на пилотни схеми и научно-изследователски дейности в 
платформи за колективна информираност (ПКИ) 
Целта е да се подкрепят и координират експериментални и научни дейности в тази 
сфера, да се сравняват подходи и да се извлекат най-добрите практики, като се 
включат и се работи в мрежа със заинтересовани лица от богато разнообразие от 
области и дисциплини, и се свържат реални пилотни схеми, движени от общността на 
дигиталните социални платформи с мултидисциплинарните проучвания (напр. 
Интернет науката). 
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Очакван ефект: 
На иновационно ниво: 

• Демонстрация на ефективността, сравнена със съществуващи решения, на нови 
възходящи, отворени и разпределени подходи, използващи мрежовите ефекти. 

• Иницииране на нови обещаващи модели на съвместна иновация, базирана на 
отворен софтуер, отворени данни и отворен хардуер. 

• Възможност да се достигне критична маса и да се транспонира предложения 
подход към други области на приложение, свързани с устойчивост. 

• Ефективно участие на гражданите и свързани (и нови) участници, както и 
установяване на устойчиви интердисциплинарни сътрудничества в конкретни 
зони на приложение, свързани с устойчивост. Трябва да бъдат предоставени 
качествени и количествени индикатори. 

• (предимно за цел c:) Дефиниции за нови концепции и модели за развитието на 
дигитални социални платформи, както и на тяхната приложимост към социалните 
предизвикателства и по-дълбоко разбиране за процесите на социална иновация. 

На научно ниво: 
• Разбиране на техническо-социалните проблеми, базирано на доказателства, 
свързани с ключови аспекти на мрежовото общество; това въздействие може да се 
усили от обществената наличност (уважаваща неприкосновеността на личното 
пространство) на данни, събрани в полеви изпитания, организирани от пилотните 
схеми; 

 
На социално иновационно ниво: 

• Демонстрация на това как концепции за сътрудничество, базирани на Интернет, 
могат да предложат решения на предизвикателства, свързани с обществото и 
устойчивостта чрез използване на общи, колективни решения,  споделяне на 
знания,  съвместна журналистика,  социален обмен и участие на цялата общност в 
локален и глобален мащаб. 

• Постигане в по-дългосрочен план на активно гражданско участие във вземането 
на решения, колективно управление (включително глобално Интернет 
управление), нови демократични модели, само-регулация, нови бизнес и 
икономически модели. Изследванията на колективната информираност се очаква 
да демонстрират  мащабируемост, повторна употреба на резултатите и обща 
приложимост на предложените решения на местно и регионално ниво. 

• (само за цел c:) Преносимост и мащабируемост на модела за дигитални социални 
платформи, както и на разработените услуги, към разширени общности  отвъд 
границите: оценка на потенциала за репликиране, препоръки за ефективно 
пропорционално увеличение на социалните иновационни дейности. 

• Измеримо подобрение в сътрудничеството сред гражданите, изследователите,   
публичните власти, частните компании, тези с нестопанска цел, 
неправителствените и всички други организации на гражданското общество в 
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изграждането на нови устойчиви и съвместни модели на потребление, нов начин 
на живот и създаване на иновативни продукти и услуги, както и доставка на 
информация. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски и иновативни действия – Комисията счита, че предложения 

с молба за дарения от ЕС между EUR 0.5 милиона и EUR 2 милиона биха адресирали 
това специфично предизвикателство както трябва. Въпреки това, това не изключва 
подаване на и избор на предложения с молба за други суми. 

b.    Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Малки дарения c.    Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се 
предложения с молба за Малки дарения d.    Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 

 
ИКТ 11 – 2014: FIRE+ (Експериментални изследвания в областта на Бъдещия 
Интернет) 

 

Специфично предизвикателство: Експерименталните изследвания и иновации са ключов 
механизъм към напредък в областта на Интернет технологиите и приложенията. Европа 
се нуждае от Стратегическа експериментална инфраструктура за Експериментални 
изследвания в областта на Бъдещия Интернет (FIRE+) достъпна за експерименти от 
всякакъв размер, комплексност или мрежова технология. Експериментаторите трябва да 
провеждат експериментите в контролируеми и възпроизводими условия, като се 
придържат към специфични изисквания чрез достъп до реално и виртуално оборудване, 
услуги, системи и инструменти при поискване, безпроблемно и независимо от 
географското им местоположение. В допълнение, един динамичен и обещаващ сегмент 
от експериментаторите, включващи по-специално лица, малки и средни предприемачи и 
новатори, не могат да си позволят изпитателни стендове, нито дори тяхно собствено  
 
тестово оборудване и се налага да им бъде предоставен лесен и евтин достъп до 
споменатите капацитети. В определени случаи са необходими реални прототипни и 
експериментални среди за създаване на иновации. В добавка, експерименталните 
изследвания в областта на Бъдещия Интернет в Европа биха могли да се възползват от 
подобни инициативи по целия свят. 

 
 
Обхват: 

 

a.  Научно-изследователски и иновативни действия: очаква се предложенията да 
покрият една или повече от темите, изложени по-долу, но не непременно всички от 
тях. 
Съвместни проекти за създаване, преконфигуриране и/или разширяване на 
експерименталните инфраструктури. Окуражават се предложения във всяка от 
следните области: Мобилни и безжични, Облачни, Спектърни, Фотонни, Интернет на 
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нещата (IoT), Платформи за разпределено обслужване, Сензори; както и 
предложения, позволяващи на експериментаторите да управляват, анализират и 
извличат стойност от данните, добити от сензори, мобилни устройства, и/или онлайн 
взаимодействия  в социалните и реални мрежи. 
Предложения с експериментален аспект, които ще използват ефективно 
инфраструктурата на Европейската мрежа за научни изследвания и образование 
(GÉANT).  Основен акцент ще бъде поставен върху интеграцията на реални 
устройства между всички комуникационни пластове, за да бъдат доставени наистина 
до крайния потребител. 
Предложения за развитие на концепциите на Експеримента-като-услуга (EaaS) и 
Виртуално експериментиране. По-специално, предложенията трябва да дават 
възможност за специално обединение при поискване и преконфигурация  на удобства 
и платформи, за да са в услуга на изследователя и на изискванията за развитие, както 
и да предоставят инструменти за отчитане, сравнителен анализ и мониторинг. 
Действието може да включва финансова подкрепа на трети страни в съгласие с 
условията, определени в Част К от Общите Приложения. Консорциумът ще определи 
изборния процес на допълнителни потребители, експериментатори и доставчици, за 
които ще бъде отпусната финансова помощ (обикновено от порядъка на EUR 50.000 
– 150.000 15

  на страна).   Поне 50% от финансирането на ЕС ще бъде разпределено за 
тази цел. 

 

b.  Иновативни действия 
Предложения за съвместен проект, който ще определи, оцени и избере идеи за 
разработка на прототипи и експериментиране, които ще идентифицират, оценят и 
изберат идеи за разработка на прототипи, тестване и валидиране и ще дадат 
възможност за стъпка към действителното експериментално планиране и изпълнение 
на FIRE+. Идеите и експериментите биха дошли както от заинтересованите лица, 
свързани с Бъдещия интернет като цяло, така и от лица, които не са свързани с него и 
условията ще бъдат в реална среда където това е приложимо. 

 

c.   Координация и подкрепа: очаква се предложенията да покрият една или повече от 
темите, които са изложени по-долу, но не непременно всички от тях. 
• Идентифициране на европейските, националните и регионални експериментални 
съоръжения, изпитателни стендове и лаборатории, налични за включване във 
FIRE+ в хетерогенно, но с възможност за преконфигуриране и развитие  

 
 споразумение. Резултатната експериментална инфраструктура трябва да бъде 
обширна, да обхваща различни технологии и да позволява интеграция при 
поискване в отговор на нуждите на експериментаторите и потребителите. 

• Идентифициране, оценка и картографиране на бъдещите нужди за модерно 
мрежово експериментиране и спомагателни услуги с широкомащабна 
експериментална нужда в добавка към съществуващите или бъдещите 
съоръжения по силата на FIRE+. 

                                                
15 В съответствие с Чл. 23(7) от Правилата за участие сумите, упоменати в Чл. 137 от Финансовата регулация, могат да бъдат 
надхвърлени където е необходимо, за да се постигнат целите на действието. 
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• Координация и подкрепа за международно сътрудничество: Предложения за 
конкретни, реципрочни действия в краткосрочен и средносрочен план. Основната 
цел е сътрудничество между ЕС и САЩ, но подготовката за многостранно 
експериментиране и обединение в други инициативи в световен мащаб също 
могат да бъдат адресирани. По тези действия ще се организират работилници, 
свързани с конкретни действия по съвместни развития; те ще поканят 
изпитателните стендове на САЩ да се присъединят към Отворените призиви по 
проектите FIRE за експерименти или за свързващи съоръжения, където всяка 
страна трябва да спонсорира своята собствена част и Европейската мрежа за 
научни изследвания и образование (GÉANT) ще предостави свръзката; те също 
ще популяризират развитията на ЕС към САЩ и ще отвърнат на размяната на 
изследователи, които използват системи за доброволна вноска/ селекция подобни 
на Еразмус Мундус. 

 
Очакван ефект: 

• Експериментална способност на европейско ниво, която покрива различни 
мрежови технологични области и позволява десетки експерименти да бъдат 
провеждани всяка година върху тях. 

• Надеждна и разнообразна инфраструктура от приблизително десет 
експериментални съоръжения и платформи от световна класа, покриващи 
различни аспекти от модерни мрежи и приложения. 

• Потенциал за експерименти без ограниченията на физическото местоположение 
или достъп до определени експериментални съоръжения. 

• Развитие на общи архитектури между различните прототипи и експерименти в 
различни настройки и/или области от приложения. 

• Икономии от мащаба по отношение на инфраструктура и нейното управление 
чрез насърчаване на използването на съществуващи споделени експериментални 
съоръжения и платформи от експерименти под други специфични 
предизвикателства. 

• Намаляване на времето за експериментиране като се даде възможност на по-голям 
обем от експерименти да се извършат върху надеждна и съпоставима 
инфраструктура, която може да се развие и да бъде преконфигурирана. 

• Отговор на нуждите на личността, на малките и средни експериментатори без 
достъп до експериментални съоръжения или среди. 

• Положително въздействие върху областите от приложения различни от Бъдещия 
Интернет, например Обществени предизвикателства и по-специално 
Интелигентни градове, активирани от модерна Инфраструктура на Бъдещия 
Интернет, посредством широкомащабни експерименти с участието на 
потребители. 

• Конкретно сътрудничество и взаимно обогатяване между европейските и 
американските инициативи в сферата на експериментално задвижваните научни 
изследвания като първа стъпка към по-широко сътрудничество с други страни, 
например, Япония, Бразилия и Южна Корея. 
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• Принос към стандартизацията и оперативна съвместимост на експерименталните 
съоръжения. 

 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Големи дарения  
b.   Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Големи дарения 
c.   Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 
ИКТ 12 – 2015: Интеграционни експерименти и съоръжения по FIRE+ 

 
 
Специфично предизвикателство: Валидирането на резултатите от научните изследвания 
в широкомащабни, реални експериментални инфраструктури е съществено за дизайна и 
разгръщането на продукти приложения и услуги в Бъдещия Интернет. Съществува 
нужда от по-експериментално задвижвани проучвания, които да могат да бъдат 
обслужвани добре в допълнение към наличните инфраструктури. 

 
 
Обхват: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия: очаква се предложенията да 
покриват една или повече от темите, изложени по-долу, но не непременно всички от 
тях. 
• Предложения за интеграцията на експериментални съоръжения, изпитателни 
стендове и лаборатории във FIRE+. Получената експериментална инфраструктура  
трябва да бъде скъпа, да покрива различи технологии и да позволява интеграция 
при поискване в отговор на нуждите на експериментатори и потребители. 

• Съвместни проекти за експериментално задвижвани научни изследвания в 
добавка към съществуващи експериментални инфраструктури, включително 
необходими разширения, адаптации или преконфигурации, които да обслужват 
експериментите. Окуражават се предложения в някоя от областите в точка a. по 
темата FIRE+. 

Действието може да включва финансова подкрепа към трети страни в съответствие с 
условията, изложени в Част К от Общите Приложения. Консорциумът ще определи 
процеса по селектиране на допълнителни потребители, експериментатори и 
доставчици, за които ще бъде отпусната финансова помощ  (обикновено от порядъка 
на EUR 50.000 – 150.000 16

 за страна).   Поне 50% от спонсорството на ЕС трябва да 
бъде разпределено за тази цел. 

 

                                                
16 В съответствие с Чл. 23 (7) от Правилата за участие сумите, които се споменават в Чл. 137 от Финансовата регулация, могат да 
бъдат надвишени ако е необходимо за постигане на целите на действието. 
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b.  Иновативни действия 
Предложения за технически зрели експерименти в добавка към съоръженията FIRE+ 
за продукти, приложения и услуги, близки до пазара. Предложените съвместни 
проекти трябва да включват поне едно СМП и трябва да бъдат проведени  с  
 
финансова или друга подкрепа и/или участие на Европейска или Национална 
Агенция; те трябва да имат ясна иновативна и бизнес перспектива (напр. на база нови 
бизнес модели, включително МСП и стартиращи фирми). 

 
 
Очакван ефект: 

• Комплект от повече от десет отворени, експериментални съоръжения и 
платформи, разработени на европейско, национално или регионално ниво и 
интегрирани в надеждна, разнообразна експериментална инфраструктура, 
покриваща различни аспекти на модерните мрежи и приложения. Тези 
съоръжения могат да включват екосистеми и реални настройки в 
експерименталните дейности. 

• По-нататъшни икономии от мащаба по отношение на инфраструктура и нейното 
управление чрез популяризиране употребата на съществуващи споделени 
експериментални съоръжения и платформи посредством експерименти в това 
специфично предизвикателство. 

• Разрешаването на достъп до съоръжения на FIRE от МСП; обслужване на нови 
заинтересовани лица и нови видове иновационно ориентирано експериментиране, 
които не са били обслужвани преди в рамките на FIRE+. 

• Промотиране на иновативни приложения и услуги; краткосрочни, зрели и близки 
до пазара идеи, както и ускоряване на възприемането на технологията и нейния 
трансфер. 

 
 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Малки дарения 
b.   Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки дарения 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 
 
ИКТ 13 – 2014: Уеб предприемачество 

 
 
Специфично предизвикателство: 
Предизвикателството е да се създаде среда в Европа, която да стимулира повече уеб 
предприемачи да започнат бизнес в Европа и да се разраснат на международно ниво. 
Акцентът на тази тема пада върху предприемачи, които използват уеб и мобилните 
технологии като основни компоненти в техните иновации. 
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Обхват: 
a.  Ускоряване на уеб предприемачеството в Европа: Онлайн платформи с нови 
услуги Предложения за развитието на тестови онлайн платформи, свързващи 
съществуващи местни уеб предприемачески екосистеми и хъбове и за надграждане 
върху тях, за да се предложат нови услуги на уеб предприемачите, допълнени от 
други подобни дейности. Очаква се тези платформи да излязат отвъд технологиите и 
приложенията,  за да включат необходими условия за съвместна иновация. 
Новите услуги трябва да помогнат на обещаващите стартиращи уеб фирми да пуснат 
ефективно и да увеличат пропорционално техните операции в Европа, да им създадат 
достъп до нови възможности за финансиране, да свържат потенциални уеб 
предприемачи с ключови участници, напр. ментори, намиращи се навсякъде в Европа 
и да свържат програмите за ускорение от различи местоположения – предоставящи 
реална добавена стойност за ЕС. Характеристики на предложената дейност могат да 
включват като част от техните услуги инициативи като „местни компютърни гении“, 
които да укажат помощ на уеб стартиращите фирми да ускорят тяхното технологично 
развитие. Те трябва да са отворени да включват всякакви други мерки, местни, 
национални или европейски, които се стремят да подпомагат уеб предприемачите в 
пускането, растежа и интернационализацията на техните бизнеси. 
 
 
Предложенията могат да включват дейности, които да подчертаят най-ценните 
инициативи в европейския контекст, напр. силно видими и иновативни уеб и 
мобилни услуги и приложения. 

 

b. Дейности по координация в областта на уеб предприемачите 
Спомагателни действия, които подсилват средата за уеб предприемачеството в 
Европа и които използват сътрудничества между общностите от заинтересовани 
среди. Те се стремят към увеличаване на въздействието, достъпността и обсега на 
онлайн спомагателните платформи и на новите услуги, които предлагат и също така 
се свързват с други подобни инициативи. Това действие трябва също така да покрива 
действия отвъд технологическите, напр. тренировъчни, правни и финансови аспекти. 
Следователно предложенията могат още да включват характеристики като работна 
мрежа на всички заинтересовани групи; окуражаване на хора, предимно на младите и 
жените да станат уеб предприемачи; подпомагане на европейските инициативи за уеб 
предприемачество; подпомагане за награди за отпразнуване на уеб 
предприемачеството; окуражаване използването на Масови Отворени Онлайн 
Курсове (МООК) за придобиване на уеб предприемачески умения. 

 
Очакван ефект: 

• Да се подпомогне появата на динамични европейски екосистеми за уеб 
предприемачество, които също да допринесат за оформянето на специфични 
политики за бъдещо уеб предприемачество, по-специално за прилагането на 
Инициативата на ЕС за стартиращи бизнеси в Европа 17. 

                                                
17 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe 
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• Да се предоставят нови, иновативни среди, включително и услуги, които ще 
помогнат на уеб предприемачите в техния процес по стартиране и 
пропорционално увеличаване на техните стартиращи бизнеси. 

• Европейска среда, форуми и заинтересовани лица за уеб предприемачи, които да 
обсъждат и споделят опита си, лесно да възпроизвеждат успешния пример, да 
считат неуспехите си за ценен опит и където уеб стартиращите фирми да бъдат 
сигурни, че ще получат подкрепа. 

• Да допринасят, наред с други подобни инициативи на Комисията, за положително 
въздействие сред континуума от участници в предприемаческата сфера. 

 
Видове действия: 

a.   Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки дарения  
b.  Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 
ИКТ 14 – 2014: Модерна 5G Мрежова Инфраструктура за Бъдещия Интернет  

 

Специфично предизвикателство: Тъй като употребите на Интернет увеличават 
комуникациите, мрежите са изправени пред нови недостатъци.  През 2020г. бъдещите 
мрежи ще трябва да поддържат обеми мобилен трафик 1000 пъти по-големи от днешните 
и се очаква криза на спектъра. Цените за безжичен достъп днес са значително по-ниски 
от тези за фиксиран достъп, което предотвратява появата на повсеместен ниско-тарифен 
континуум за интегриран достъп с контекстово независими операционни  
 
характеристики. Потреблението на енергия на комуникационните мрежи се покачва с 
бързи темпове, особено в частта за радио-връзка на мобилните мрежи. Увеличаването на 
бройката на свързаните устройства затруднява значително поддържането на сходни  
експлоатационни характеристики върху все по-голям набор от характеристики и 
изисквания (напр. ултра HD TV срещу M2M (междумашинна комуникация), IoT 
(Интернет на нещата)). Разнородността на технологиите за достъп предполага 
неустойчиви разходи и все по-големи трудности за интеграция на все по-голям набор от 
ресурси с намалени оперативни разходи.  Отвореността на Интернет инфраструктурата е 
все още ограничена. Тя предотвратява появата на интегрирана технология за оптичен 
пренос в облачна мрежа с предсказуеми комплексни характеристики и ограничава 
възможността мрежите да се превърнат в програмируеми инфраструктури за иновация с 
функционалности, които са изложени на общностите на разработчиците. 
Тези ключови проблеми за конкурентоспособността на комуникационната индустрия в 
световен мащаб са обширно проучени в контекста на бъдещите 5G интегрирани, 
повсеместни мрежи с ултра-висок капацитет. 

 

Обхват: 
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a.  Научно-изследователски и иновативни действия: очаква се предложенията да 
покриват един или повече от елементите, изложени по-долу, но непременно всички. 
Елемент: Архитектура и технологии на радиомрежи  
Предизвикателството е да се осигури поддръжка на очакван 1000-кратно увеличен 
мобилен трафик в рамките на десетилетие, като и ефективно да се подпомагат много 
различни класове трафик/услуги. Действията могат да адресират следните теми: 
- Мрежова архитектура, протоколи и радио-технологии, способни на поне 
десетократно увеличение в повторното използване на честотата, позволяващи 
ниска цена на експлоатация на радиочестотния спектър, включващи и нови 
честотни обхвати над 3,6 GHz. Тя покрива гъвкаво разпределение в реално време 
на радиочестотния ресурс като функция на разпределението на 
трафик/потребители с възможност да се гарантира и диференцира/приоритизира 
качество на обслужването. Работата взема под внимание новите изисквания от 
облачната мрежа, множеството/ разнообразието на свързани устройства и услуги, 
които предстои да се извършат, както и изискванията за доставка на 
съдържания/радиопредаване на кратки съобщения/кеширане. Намаляването на 
потреблението на енергия, значителното увеличаване на честотната лента в 
сегашните мобилни ленти и закъснението „от край до край“ са основните 
двигатели. 

- Инфраструктура за гъвкав ниско-тарифен повсеместен радио достъп, който 
осигурява еднаква поддръжка на нискоскоростен Интернет на нещата (IoT) и 
много високоскоростен (>> 1Gbit/s) достъп, като по този начин позволява 
възможност за достъп по радио връзки, подобен на тези с фиксиран достъп, както 
и на континуум от фиксиран мобилен безпроблемен достъп и интегриран 
сателитен достъп където е уместно; 

- Гъвкава, оптична или медно базирана интеграция на преносна мрежа с ниска 
латентност, съвместима с увеличението на трафика за достъп и увеличението в 
допълнителната сигнализация за много-клетъчни операции; 

- Иновативни архитектури за 5G приемопредаватели и микросървъри, с 
идентификация и създаване на прототипи на ключови хардуерни строителни 
блокове, които поддържат внедряване на ниска цена на идентифицираните 
сценарии за използване на спектъра. 

 
 
 
- Експериментално базирани изследвания, подготвящи за широкомащабни 
демонстративни и изпитателни стендове, използващи ефективно, където е 
възможно, наличните експерименталните съоръжения в Страните-членки на ЕС и 
Асоциираните страни. 

 

Елемент: конвергенция отвъд „последната миля“ 
Предизвикателството е да се подкрепи обединението на континуум за повсеместен 
достъп, съставен от кооперативни, когнитивни фиксирани и хетерогенни безжични 
ресурси с фиксиран оптичен достъп, достигащ поне обхват от 10 Gb/s и 
функционалности, позволяващи единен контрол. Отвъд технологичните аспекти, 
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проблемите по споделяне на достъпа, свързаната с това конкуренция и подкрепа за 
нови бизнес модели, трябва да бъдат част от изискванията. Действията могат да 
адресират: 
- Разрешаване на разнородността на управлението на различни технологии и 
протоколи, използвани за разгръщане на фиксирани и разнородни безжични 
мрежи; 

- Архитектури за i) оптимизиране на повторната употреба на (вероятно 
виртуализирана) функционалността в технологиите за разнороден достъп и 
тяхното местоположение (централизирано срещу децентрализирано) в мрежата; 
ii) оптимизиране на повторната употреба и споделянето на инфраструктурите в 
разнородните мрежи. 

 

Елемент: мрежово управление 
Предизвикателството е радикално намаляване на оперативните разходи по 
мрежовото управление посредством автоматизация докато се увеличава възприетото 
от клиентите качество на услугите, преживяването и сигурността. Действията могат 
да адресират: 
- Нови опростени (с ниски оперативни разходи)  подходи към цялостен 
мениджмънт на мрежата, адресиращи както управлението на ниво мрежа (напр. 
Самоорганизиращи се мрежи –SON) така и управлението на ниво услуги  с 
показатели за измерване, които дават възможност да се картографира възприетото 
от клиентите качество на услугите със състоянието на основната мрежова 
инфраструктура  и позволяват да се оцени трафика на данни; 

- Комбинирано внедряване на софтуерно-дефинирани мрежи (SDN) с автономно 
управление на ресурсите; 

- Мрежова сигурност в многобройни виртуализирани или софтуерно дефинирани 
домейни, с анализ на риска и слаби места, определение на модела на опасността и 
механизмите за удостоверяване в многобройни домейни. Може да се вземат 
предвид сигурността, обусловена от интелект и анализа на данни. 

 

b.  Иновативни действия: очаква се предложенията да покрият един или повече 
елемента от изложените по-долу, но не непременно всички. 

 

Елемент Виртуализация на Интернет и софтуерно дефинирани мрежи. 
В глобален мащаб се провежда значителна работа по начина, по който могат да се 
проектират и разгръщат обслужването на оборудването и мрежовите приложения, 
със силно гъвкав, независим от производителя модел на контрол на 
преконфигурируемите ресурси, поддържащи променящите се/новопоявяващи се 
изисквания за приложенията. Действията могат да адресират широкомащабно 
валидиране, тестване и стандартизация в следните области: 
- Виртуализация:  i)  на мрежовите функционалности  на ниво инфраструктура,  с 
повторна употреба на физическите ресурси от едновременните процеси, с 
виртуални машини с интерфейс с отворен код (API – приложно-програмен 
интерфейс); ii) на внедряването на мрежови услуги, които протичат  върху  

 
 инфраструктурата, като се възприема по-обширен подход към мрежовите услуги 

(маршрутизиране, преобразуване на мрежовите адреси (NAT), защитни стени..), 
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отвъд напълно програмируеми възли като високоскоростни, преадресиращи 
устройства. Трябва да се вземат още под внимание миграционните пътища и 
съвместното съществуване с наследствените мрежови устройства. 

- Логика на взаимодействие (SDN), позволяваща програмируемост на мрежата, 
автоматизация на кръстосана домейн конфигурация на мрежата, опростяване и 
програмируемост на устройствата, с движение към Операционна Система (OS) 
като механизъм на взаимодействие между софтуерните компоненти на мрежата. 
Може да се вземе под внимание подход с отворен код. 

- По-тясна интеграция между слоевете с приложения/услуги и мрежовите слоеве, с 
пълна способност за вземане на решения относно ландшафта, позволяваща 
подобрена способност за преконфигурация и време за преконфигуриране. 

- Подкрепа на отворени мрежови функционалности за динамична интеграция с 
трети страни и OTT облачни среди, предлагащи  гарантирани и по договаряне „от 
край до край“ Споразумения за ниво на обслужване, включително аспекти за 
сигурност и позволяващи излагане на мрежови ресурси на разработчици на 
приложения като трети страни. 

c.   Подкрепящи дейности: очаква се предложенията да покриват една или повече от 
темите, изложени по-долу, но не непременно всички. 
За да се осигури съгласуваност и максимално въздействие на протокол PPP, се 
предвиждат допълнителни дейности: 
- Цялостна програмна интеграция посредством споразумение за сътрудничество по 
проекти и анализ на резултатите, получени от различните PPP проекти (анализ на 
портфолиото на проекта); 

-    Хоризонтален надзор на обществената гледна точка за разглежданите технологии  
- Мониторинг на отвореността, справедливостта и прозрачността на PPP процеса, 
включително ангажимент към сектора и фактора за ефективно използване; 

- Анализ на международни дейности в съответните 5G домейни и идентификация 
на възможности за международно сътрудничество, с оглед на улесняването на 
глобални решения, стандарти и оперативна съвместимост; 

- Подкрепа за органите по стандартизация посредством ранна идентификация на 
обещаващи технологии; 

- Подкрепа за политиката за радиочестотния спектър: идентификация на 
изискванията за радиочестотния спектър и оперативен анализ, покриваща още по-
ефективна употреба на лицензирания радиочестотен спектър; 

-    Разработка и поддръжка на "5G уеб сайт", действащ като интернет магазин за 5G 
дейности под  PPP, включително икономически, за радиочестотния спектър и 
регулаторни аспекти. 

-    Пътни карти за ключови PPP технологии и за експериментални изисквания и 
съоръжения  

 
 
Очакван ефект: 
a.  Научно-изследователски и иновативни действия 
На макро ниво, целевото въздействие е да се запази и подсили здрава индустриална 
база на ЕС в областта на мрежовите технологии, които се разглеждат като 
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стратегическа индустрия в световен мащаб. Запазването на поне 35% от глобалния 
пазарен дял в Европа по отношение на бъдещото мрежово оборудване би било 
стратегическа цел. 
 
 
На обществено ниво, ефектът би се изразявал в това да се поддържа повсеместен 
достъп до по-широк спектър от приложения и услуги, предлагани на по-ниска цена, с 
повишена устойчивост и приемственост, с по-висока ефективност на използването на 
ресурси (напр. радиочестотния спектър) и да се намали консумацията на енергия. 
На операционно ниво се преследват 
 следните ефекти: 
- 1000 пъти по-голям обем мобилни данни на географска област. 
- 10 пъти до 100 пъти по-висок брой свързани устройства. 
- 10 пъти до 100 пъти по-висока скорост на пренос на типични потребителски данни. 
- 10 пъти по-ниска консумация на енергия за нискомощностна машинен тип 
комуникация. 
- 5 пъти по-ниско забавяне “от край до край“ (5ms for 4G-LTE). 
- Повсеместен 5G достъп, включително слабо населени райони. 
- Европейска индустрия, която задвижва разработването на 5G стандарти, поне в 
радио частта, и да запази контрол над 5G SEP (патенти, съществени за стандарта),  
20% като минимум. Международно сътрудничество със страни, които имат дръзки 
инициативи в областта на научните изследвания в тази сфера (Корея, Япония, САЩ, 
Китай) може да бъде взето под внимание на взаимноизгодна база. 
- Наличие на мащабируема рамка за управление, която позволява разгръщане на нови 
приложения, в това число и сензорно базирани, с редуциране на оперативните 
разходи по мрежово управление с поне 20%. Наличност на показатели за 
сигурност/удостоверяване в мулти-домейн виртуализирани мрежи. 

b.  Иновативни действия 
На макро ниво, целевото въздействие е i) да се създаде индустриална възможност за 
NFV/SDN (Виртуализация на мрежовите функции/ Софтуерно дефинирани мрежи)в 
Европа с европейски доставчици, които мога да се конкурират на доминирания от 
САЩ пазар до 2020; ii) да се достигне широкомащабно операционно разгръщане на 
NFV/SDN базирани мрежи в Европа до 2020. 
На операционно ниво, очакват се следните ефекти: 
- осъществяване на мрежова функция по-скоро посредством общи ИК сървъри 

(цел) отколкото на непрограмируем специфичен фърмуер (днес). 
- Бързо разгръщане на широкомащабни платформи за услуги върху мрежовите 
инфраструктури, от 90 дни (днес) до 90 минути (цел). 

- Надеждна оперативна съвместимост сред многобройни оперативни домейни, 
мрежи и центрове с данни. Международно сътрудничество със страни, които имат 
дръзки инициативи в областта на научните изследвания в тази сфера (Корея, 
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Япония, САЩ, Китай) може да бъде взето под внимание на взаимноизгодна база. 
 
c.   Подкрепящи действия 
Очакваният ефект е свързан с управлението на PPP като стратегическа европейска 
програма, включваща сътрудничество по проекти, използване на резултатите, 
разпространяване и стандартизация, последователен и систематичен изследователски 
подход, подкрепа за пътното картографиране изграждане на мрежа от заинтересовани 
лица. 

 
 
 
 
 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Големи дарения b.  Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Големи 
дарения 
c.   Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
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Технологии за управление на съдържанието и мениджмънт на 
информацията 

 
Културните и творчески сектори съставляват 3.3% от БВП и създават заетост за 6.7 
милиона души (3% от общата заетост) в ЕС. Освен това в световен мащаб се очаква 
технологиите, свързани с Големите данни и услугите, да нараснат от EUR 2.4 милиарда 
през 2010 на EUR 12.7 милиарда през 2015. Предизвикателството е да се заздрави 
позицията на Европа като доставчик на иновативни многоезични продукти и услуги, 
базирани на дигитално съдържание и данни, адресиращи ясно идентифицирана 
индустрия и нуждите на потребителския пазар. Научно-изследователските и 
иновативните дейности по това предизвикателство биха осигурили на 
професионалистите и  гражданите нови инструменти за моделиране, анализ и 
визуализиране на огромни обеми от данни, от които да извлекат повече стойност, 
идваща от различни източници и да създават, получават достъп, използват и използват 
повторно всички форми на дигитално съдържание на всеки език и с помощта на всяко 
устройство. 
Темите в тази област адресират по-специално четири ключови аспекта на дигиталното 
съдържание и управлението на информация: 

- Големи данни, с два основни проблема за разрешаване: подобряване способността 
на европейските компании да построят иновативни продукти с многоезични 
данни и услуги и да решават фундаментални и приложни, движени от пазара 
научно-изследователски проблеми, свързани с мащабируемостта и отзивчивостта 
на възможностите за анализ; 

- Машинен превод за преодоляване на многоезичната онлайн комуникация, което 
все още спъва по-широкото навлизане на трансграничната търговия, социална 
комуникация и обмяна на културно съдържание, което дава възможност на 
пълното разгръщане на Единния цифров пазар; 

- Инструменти за творчески, медии, знания и учебни индустрии, с мобилизирането 
на иновативния потенциал на десетките МСП, действащи в тази област; 

- Мултимодални и естествени компютърни взаимодействия, базирани на 
мултимодална, многоезична вербална и невербална комуникация. 

 
 
 
ИКТ 15 – 2014: Иновации и пазарна реализация на Големи данни и Отворени данни 
Специфично предизвикателство: Дейностите, поддържани под тази тема, адресират 
общите предизвикателства пред технологичните и системни данни, които засягат цели 
вериги на стойността и/или изграждат мостове през географски граници, езици, 
индустрии и сектори. Целта е да се подобри способността на Европейските компании  да 
изграждат иновативни продукти с многоезични данни и услуги, за да превърнат големи 
обеми от данни в семантично оперативно съвместими активи от данни и знания.  
 
Хоризонталните дейности в рамките на Лидерство в Базовите и Промишлени технологии 
по данни, отнасящи се за широк спектър от сектори, ще бъдат допълнени в Обществени 
предизвикателства в H2020 от дейности, свързани с данни и адресиращи конкретни 
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области. 
 
 
Обхват: 
a.   иновативни действия: очаква се предложенията да покрият една от темите, 
изложени по-долу, но не и двете. 
 
 
• Един съвместен проект за създаване на европейска интеграция на отворени данни 
и инкубатор за повторна употреба за МСП за насърчаване създаването на 
вериги за доставка на отворени данни и за обучение и помощ на нови 
потребители.  Очаква се предложенията да: 
- Идентифицират значителни възможности за създаване на вериги за доставка 
на продукти и услуги, базирани на ресурси за отворени данни; 

- Привличане участието на европейските компании, които желаят да допринесат 
с някои от техните собствени активи от данни като отворени данни за 
експериментиране или да интегрират отворените данни с техните собствени 
лични данни като основа за иновативни приложения. 

- Привличане и управление на МСП с интерес към бизнес или технологичните 
иновации, по-специално с сферата на отворените данни. 

- Връзка към и повторна употреба на данни от Портала за свободно достъпни 
данни на ЕС 18или други местни, регионални или национални портали за 
свободно достъпни данни, както и към програмата Механизъм за свързване на 
Европа 19. 

- Където е уместно, свързване с и разширяване на дейностите на 
съществуващите национални/регионални инкубатори за отворени данни. 

Действието може да включва финансова подкрепа за трети страни съгласно 
условията, изложени в Част К от Общите Приложения. Консорциумът ще 
определи процеса за селекция на МСП, за който ще бъдат отпуснати финансови 
средства 20. Минимум 70% от финансирането на ЕС, за което се кандидатства с 
предложението, ще бъдат заделени за тази цел. 

• Съвместни проекти, фокусиращи се върху иновация и технологичен трансфер    
в многоезичното събиране на данни и аналитични решения и услуги. 
Проектът трябва да има междусекторен, трансграничен и/или междуезичен 
обхват и да взема под внимание потребителските и социални перспективи. 
Движещото ядро в консорциума трябва да е съставено от компании, посветени на 
целенасочени действия с ясна бизнес перспектива с доказуеми постижения и  
утвърдени на пазара. 

 

                                                
18 http://open-data.europa.eu/ 
 
19 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility 
 
20 В съответствие с Чл. 23 (7) от Правилата за участие, сумите споменати в Чл. 137 от Финансовата регулация, могат да бъдат 
надвишени, където е необходимо за постигане на целите на действието. 
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b.  Координация и подкрепа 
• За полагане на основите за ефективен обмен и повторно използване на активи от 
данни (включително и тези, контролирани от субекта на данни) през:  
промишлените сектори, националните граници и езиковите бариери, публичните 
и частни сектори. Очаква се предложенията да: 
- Дефинират на правната/договорна рамка, която ще насърчи обмена на активи 
от данни и ще създаде пилотни схеми за самоподдържащ се пазар на данни; 

- Привличат и ангажират на участници от всички части на веригата на 
стойността на данните, представляващи различни сектори и пазари; 

- Прилагат механизъм за близко групиране с проекти, произтичащи от 
последната подточка на дейността a), ангажирането им в експерименти, 
пилотни схеми за повторна употреба на данни, работилници за бизнес казуси 
и т.н. и вземане на входящи данни от тях за проектиране на правната рамка и 
инфраструктура. 

 
• За принос към изграждане на капацитет чрез проектиране и координация на 
мрежа от европейски центрове за умения за технологии за анализ на големи данни и 
бизнес развитие. Очаква се мрежата да идентифицира пропуските в 
познанията/уменията в европейския индустриален ландшафт и да създаде ефективна 
учебна програма и документация за обучаване на голям брой европейски анализатори 
на данни и бизнес разработчици, способни да (съ)действат отвъд националните 
граници на база обща визия и методология. 
• За създаване на платформа за интеграция на Големи данни с цел координация и 
консолидиране на съответната технология и потребителските общности във 
всякакви дейности, подкрепяни от Хоризонт 2020, адресиращи или използващи 
Големи данни. 

 
Очакван ефект: 

• Подобрен достъп до и създаване на стойност за (публичен и частен сектор) 
отворени данни, водещ до стотици многоезични приложения, повторно 
използващи десетки милиарди записи на отворени данни, използвани от милиони 
европейски граждани. 

• Осъществими трансгранични, междуезични и междусекторни вериги за доставка 
на данни, ангажиращи стотици европейски участници в стабилна и растяща 
екосистема, способна да създава значителни приходи за всички ангажирани 
участници и по-специално МСП. 

• Десетки готови за бизнес решения за анализ на данни, разгърнати от европейски 
компании на глобалните пазари. 

• Наличие на разпределяем учебен материал за специалисти по обработка на данни 
и такива, работещи с данни, както и за хиляди професионалисти, обработващи 
данни, обучени в най-съвременните технологии за анализ на данните и способни 
да (съ)действат в трансгранични, междуезични и междусекторни европейски 
вериги за доставка на данни. 

• Ефективна работа в мрежа и консолидация на обществата от потребители и 
сътрудници на Големи данни, доставчици на технологии и други съответни 
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заинтересовани страни по всички предизвикателства и по трите стълба на 
Хоризонт 2020. 

 

Видове дейност: 
a.   Иновативни действия – Очаква се комбинация от предложения с молба за Малки и 
Големи дарения  

b.  Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
ИКТ16 – 2015: Големи данни-научно-изследователска дейност 

 

Специфично предизвикателство:  Дейностите, поддържани в рамките на Лидерство в 
базовите и промишлени технологии LEIT по тази тема допринасят за 
предизвикателството Големи данни, като адресират фундаменталните проблеми в 
научните изследвания, свързани с мащабируемостта и отзивчивостта на възможностите 
за анализ (като машинно самообучение, отчитащо правото на конфиденциалност, 
разбиране за езиците,  извличане на данни и визуализация).  Специален акцент се 
поставя върху потвърдени от индустрията, определени от потребителя 
предизвикателства като прогнози и строги процеси за мониторинг и измерване. 

 
 
Обхват: 
a.   Научно-изследователски и иновативни дейности: очаква се предложенията да 
покриват една или две от темите, изложени по-долу. 
• Проектите за сътрудничество да развият нови структури от данни, алгоритми, 
методология, софтуерни архитектури, методологии за оптимизация и технологии 
за разбиране на езиците за провеждане на анализ на данни, оценка на качеството 
на данните и задачи за подобрение, прогноза и визуализация в изключително 
широк мащаб и с разнообразни структурирани и неструктурирани данни. От 
особен интерес е анализът на кръстосан поток в реално време на много големи 
бройки разнородни и, където е уместно, многоезични и многомодални потоци от 
данни. Наличието с цел тестване и валидиране на изключително големи и реално 
комплексни европейски масиви от данни и/или потоци е строго изискване за 
участие, както е и наличността на подходящи популации от експериментални 
субекти за тестване на човешките фактори в областта на използваемост и 
ефективност на визуализациите. Категорични експериментални протоколи и 
анализи на статистическата мощност се изискват в описанието на експериментите 
за валидиране на използваемостта за предложените системи. Очаква се 
предложенията, да използват където е уместно и по най-добрия възможен начин, 
големи обеми от разнородни отворени данни от Портала за свободно достъпни 
данни на ЕС 21

 и/или други европейски източници на свободно достъпни данни, 
включително данните, идващи от инициативи на ЕС като Коперник и Галилей. 

                                                
21 http://open-data.europa.eu/ 
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• Проектите за сътрудничество да дефинират съответни показатели в области от 
промишлено значение, да съберат ресурсите от данни и инфраструктурата, 
необходима за прилагане и утвърждаване на показателите и да организират 
кампании за оценка с ангажимент да изготвят публични отчети за представянето 
на участниците по дефинираните показатели. Тъй като целта е създаване на 
анализ на големи данни и среди за прогнозен сравнителен анализ от достатъчна 
обща полезност, за да могат да се превърнат в самоподдържащи се след края на 
финансирането, предложенията ще трябва да предоставят подробни и убедителни 
стратегии за изход. 

b.  Подкрепящи дейности да се дефинират предизвикателствата и наградните схеми за 
доказуемо представяне по задачите, изискващи изключително широкомащабна 
прогноза и дълбок анализ. Необходимо е компактните консорциуми да организират и 
проведат  състезания с бърз оборот на предвиждания, базирани на европейски масиви 
от данни със значителен размер. Очаква се предложенията в тази категория да бъдат 
кратки по продължителност и не се изисква да предоставят стратегии за  устойчивост 
след края на проекта. 

 
 
Очакван ефект: 

• Способност да се проследи публично и количествено прогреса в представянето и 
оптимизирането на технологии за анализ на много широкомащабни данни в 
европейска екосистема, състояща се от стотици компании; способността да се 
проследи този процес е съществена за промишленото планиране и разработването 
на стратегии. 

• Модерни технологии за анализ в реално време и прогноза на данни, които са 
изцяло валидирани посредством строги експерименти, тестващи 
мащабируемостта, точността и изпълнимостта и които са готови да бъдат 
предадени на хиляди иноватори и разработчици на широкомащабни системи. 

 
• Доказана способност на разработените технологии да бъдат в крак с растежа на 
обемите данни и разнообразието посредством експерименти за валидиране. 

 
 
• Демонстрация на технологичния потенциал и този за създаване на стойност на 
подобренията за документиране на европйските данни за свободен достъп в 
пазарната позиция и създаването на работни места на десетки европейски 
компании, работещи с големи количества данни . 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски и иновативни действия – Очаква се комбинация от 
предложения с молба за Малки и Големи дарения  

b.  Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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ИКТ 17 – 2014: Пропукване на езиковата бариера 
 
 
Специфично предизвикателство: тази тема има за цел да улесни многоезичната онлайн 
комуникация  в полза на единния цифров пазар, който все още е фрагментиран от 
езикови бариери, които спъват широкото навлизане на трансгранична търговия, 
социална комуникация и обмен на културни съдържания.  Сегашните решения с 
машинен превод  обикновено се справят добре само с ограничен брой целеви езици и с 
определен тип на текстовете. 
Целта на това предизвикателство е да стартира интердисциплинарна работа, водеща до 
нова парадигма в преодоляването на езиковата бариера и прогресивно да достигне 
високо качество на всички езикови комбинации и посоки на превода, както и да се 
погрижи за най-търсените текстови типове и контексти на употреба. Системите и 
предложенията, които са предназначени да преодолеят езиковите бариери, се очаква да 
се справят с огромни обеми, богато разнообразие от езици и текстови стилове и да 
предоставят резултати в разумно време (в повечето случаи, веднага). Там където 
методите изискват автоматично научаване от езиковите източници, наличността и 
пригодността на последните трябва да бъде адресирана.  Специален акцент се поставя 
върху 21 езика от ЕС (като изходни и целеви езици), които имат “фрагментарен“ или 
„слаб/никакъв“ машинен превод според Белите книги за различни езици на META-net. 22 

 
 
Обхват: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия да се проправи 
мултидисциплинарна пътека на научни изследвания за разработване на нова 
парадигма, водеща до радикално подобрено качество и покритие  (по отношение на 
езици и типове текстове) на машинния превод. Специален акцент се поставя върху 
проблемите, където настоящите методи изостават по качество или не успяват да се 
адаптират към различните езици и различните нужди на превода, или където по-
нататъшното подобрение на сегашните методи се оскъпява или изисква такива 
количества данни за обучение, каквито не са налични. Проектите трябва да използват 
съществуващи и новопоявяващи се структури (по-специално, онези разработени под 
действие ‚c’ по-долу) за тестване, валидиране и оценка на нови методи по 
договорените показатели. 

 
b.  Иновативни действия  с оглед оптимизиране качеството на преводите и 
езиковото/тематично покритие във взискателни, реалистични ситуации на употреба, 
произтичащи от добре документирани пазарни нужди, например в пан-европейските 
пазарни услуги. Пилотните схеми трябва да се фокусират върху зони, където 
многоезичността допринася за конкурентоспособността и лекота на употреба и да 
оптимизират, оценят и тестват подобренията в представянето с езиците, които са 
слабо обслужвани от съвременните системи за машинен превод. Пилотните схеми 
трябва да използват и да допринасят за съществуващите и новопоявяващи се 
платформи и инфраструктури за обединяване, изграждане и добавяне на стойност 

                                                
22 http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/english.pdf, p. 31 
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към езиковите ресурси и инструменти. 
c.   Действия по координация за насърчаване на съпоставителен анализ и конкурентна 
оценка на машинния превод, както и оптималната употреба на езиковите ресурси от 
различни източници, с оглед обединяване на източниците и хранилищата към 
механизъм за единен достъп, уважаващ съответните стандарти за оперативна 
съвместимост и метаданни. 

 
 
Очакван ефект: 

• Иницииране на програма от революционни действия, които ще доставят до 2025  
един онлайн вътрешен пазар на ЕС, свободен от езикови бариери, осигуряващ 
качествен автоматичен превод, равен на настоящата най-добре действаща езикова 
двойка/ посока, в най-подходящите ситуации на употреба и за поне 90% от 
официалните езици на ЕС. 

• Значително подобряване на качеството, покритието и техническата зрялост на 
автоматичния превод за поне половината от 21 езици на ЕС, които понастоящем 
имат „слаба или никаква поддръжка“ или са „фрагментарно поддържани“ от 
решения за машинен превод съгласно Белите книги за различните езици на META-
NET, споменати по-горе. 

• Привличане на общност от стотици автори на езикови ресурси и езикови 
технологични инструменти (от всички Държави членки на ЕС и Асоциираните 
страни), които да възприемат и поддържат единна платформа за споделяне, 
поддръжка и използване на езиковите ресурси и услуги; създаване на широко 
договорени показатели за качеството на машинния превод и стимулиране на 
конкуренцията между методи и системи. 

 
Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни дейности – Очакват се предложения с молба 
за Малки дарения b.  Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки 
дарения 
c.   Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
ИКТ 18 – 2014: Подкрепа на растежа на МСП в областта на ИКТ иновативни 
творчески индустрии  

  
 
Специфично предизвикателство: МСП представляват 85% от всички участници в 
сектора на творческата индустрия. Те съществуват съвместно с глобални участници и 
често са изправени пред трудности в приемането на най-високоразвитите ИКТ  
 
технологии и в достъпа си до финансиране. В допълнение, те работят на фрагментарни и 
локализирани целеви пазари и трябва да понасят високи пазарни цени, които се 
отразяван на тяхната международна конкурентоспособност. В този контекст, ИКТ 
инструментите и технологичните иновации са основополагащи за творческите 
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индустрии и тяхната конкурентоспособност. Те разширяват творческите възможности и 
подобряват ефективността във всички сектори. 
Целта е да се увеличи конкурентоспособността на европейските творчески индустрии 
чрез стимулиране на ИКТ иновациите в МСП, чрез ефективно надграждане и 
разширяване на жизнена технологична екосистема на ЕС за нуждите на творческите 
индустрии и чрез насърчаване на обмена между МСП в творческите индустрии и 
доставчиците на ИКТ иновативни решения. 

 
 
Обхват: Обхватът е да се стимулира приемането и разгръщането на иновативни ИКТ 
решения с помощта на МСП в творческите индустрии. Това може да се постигне 
посредством сътрудничество в доставчиците на ИКТ и посредством ускоряване и 
подпомагане на растежа на европейските творчески индустрии. 
Тази тема следва да бъде адресирана посредством следните действия: 

 
a.   Иновативни действия за подкрепа на МСП в творческите индустрии в ефективното 
използване на новопоявяващите се ИКТ технологии (напр. 3D, аугментирана 
реалност, модерни потребителски интерфейси, визуален компютинг) за развитието на 
иновативни продукти, инструменти, приложения и услуги с висок търговски 
потенциал. Отвъд водещото участие на МСП в творческите индустрии и участието на 
доставчици на ИКТ технологии, ангажираността на научни и иновативни центрове 
също трябва да бъде окуражавана. Предложенията трябва да бъдат ясно ръководени 
от  потребителските нужди и да демонстрират пазарното търсене за решението и 
иновативния потенциал. Решенията трябва да са рентабилни, готови за пазара и да се 
целят в международните пазари. 

b.  Координация и подкрепа  за стимулиране растежа на европейските творчески 
индустрии, използващи модерни ИКТ за разработването на нови продукти и услуги ИКТ 
МСП, създаващи иновации в сферата на творческите индустрии. 

Дейностите трябва: 
- да включват,  където е полезно, подкрепа за инвеститорска готовност  (напр. 
разяснения на инвеститорските изисквания, помощ в разработката на бизнес 
планове…). 
- да свързват МСП в творческите индустрии с подходящи източници за 
финансиране (напр. заеми, рисков капитал, бизнес-ангел инвестиране, 
финансиране от тълпата…) и с международни бизнес мрежи. 

- да се повиши пазарния достъп на МСП в творческите индустрии през границите. 
Предложенията трябва да включват широко географско покритие, стимулиращи 
иновацията не само във водещите райони на Европа. 

 
 
Очакван ефект: 

a.  Иновативни действия 
• Десетки иновативни решения с висок пазарен потенциал, готови да бъдат 
разгърнати от европейските МСП в творческите индустрии. 
• По-силно сътрудничество между доставчиците на ИКТ иновативни 
технологии и МСП в творческите индустрии за подобряване на конкурентната 
позиция на европейските творчески индустрии. 
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b.  Координация и подкрепа 

• Утвърдена устойчива мрежа от ИКТ-движени иновативни множители, 
действащи в секторите на творческите индустрии с доказан опит в 
насърчаване на иновациите. 

• Десетки примери за плодотворни бизнес отношения, активирани от мрежата. 
 

Видове действия: 
a.   Иновативни действия – Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС 
между EUR 0.5 милиона и EUR 1 милион за период между 6 и 18 месеца, би 
позволило да бъде адресирано това специфично предизвикателство както е 
необходимо. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за 
други суми и продължителност. 

b.  Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
ИКТ 19 – 2015: Технологии за творческите индустрии, социалните медии и 
конвергенция. 
 
 
Специфично предизвикателство:  Нараства търсенето за високо-качествено съдържание  
иново потребителско изживяване. В същото време, благодарение на повсеместното 
приемане на технологиите, широката употреба на мобилните устройства, проникването 
на широколентовия интернет и повишаването на компютърната мощност, потреблението 
на съдържание навсякъде, по всяко време и на всяко устройство се превръща в реалност. 
В последствие, развития, свързани със създаване, достъп до, извличане и взаимодействие 
със съдържание, предлагат редица възможности и предизвикателства, също и за 
творческите и медийни индустрии. За да бъдат в крак с тенденциите и да останат 
конкурентни, тези индустрии трябва да изследват нови начини за създаване и достъп до 
съдържание. Възможността да се установят нови форми на съдържание и ангажираност 
на потребителите биха могли да имат преобразуващо влияние върху много бизнеси в 
творческите и медийните индустрии. 
 
Обхват: Акцентът е върху научни изследвания, развитие и експлоатация на нови и 
новопоявяващи се технологии (напр. 3D и технологии с аугментирана реалност) за 
създаване на цифрови съдържания за поддръжка на творческите и медийни индустрии и 
за отключване на комплексна информация и медия и за взаимодействие с тях. Темата е 
адресирана от следните дейности: 

 

a. Научно-изследователски и иновативни дейности: 
Научни изследвания в областта на новите технологии и инструменти за поддръжка на 
творческите индустрии в творческия процес от зараждане на идеята до 
производството. Предложените инструменти трябва да изследват потенциала на 
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технологията да подобри човешкия творчески процес от изразяване на идеи до 
експериментални решения. Там където е възможно сътрудничеството и 
взаимодействие с потребителската общност трябва да бъдат подобрени на база 
научни изследвания, водещи до по-дълбоко разбиране на динамиката на съ-
творческите процеси. Инструментите трябва да бъдат рентабилни, интуитивни и да 
бъдат демонстрирани в реална среда, отговаряща на творческите индустрии (като 
реклама, архитектура, изкуства, дизайн, мода, филмова индустрия, музика, 
издателска дейност, видео игри, телевизия и радио). 
 
 

 

b. Иновативни действия 
Демонстрация на приложимостта на новите технологии и валидация на иновативните 
решения посредством широкоспектърни демонстрации, пилотни схеми или тестване 
на сценарии за използване, за да се гарантира устойчиво разгръщане, което улеснява 
конвергенция и интеграция между радиопредавателните, широколентови, Интернет-
базирани услуги, аудио-визуалните и социални медии. Мултимодални и 
мултидисциплинарни подходи за търсене на технологии, които да отговарят на 
новите изисквания от страна на съдържанието (3D, генерирани от потребителите, 
медия в реално време, социална медия,…) и от потребителския контекст (контекст-
ориентирани, семантични, съответна обратна връзка от общността,…). 
Това също включва нови форми за изживяване в средите (потапяща, заобикаляща, 
мултисензорна и интерактивна във всяко устройство, което е винаги свързано). 

 

c.   Координация и подкрепа за Конвергенцията и Социалните медии 
• Улесняване на научната дейност и обмяната на политики в Конвергенцията и 
Социалните медии: повишена информираност за последните развития в 
технологиите и резултати от изследвания сред заинтересованите от политиките 
страни и повишена информираност за настоящи и бъдещи политики и 
регулаторна рамка сред изследователите. 

• Подкрепа за програмите/дейностите в областта на научните изследвания и 
развитието, разпространяването на резултати и организацията на научни и/или 
политически събития в сферата на Конвергенцията и Социалните медии. 
Програми и пътни карти за анализ и развитие, предстандартизационни 
инициативи и координация на заинтересованите страни в сферата на 
Конвергенцията и Социалните медии 

 
 
Очакван ефект: 

 
Научно-изследователски и иновативни дейности 
• Валидирани нови ИКТ технологии и инструменти, поддържащи процеса по 
създаване и доставка на измерими ползи за творческите индустрии по отношение 
на инвестиция на време и ресурси както и качество на продукцията. 

 

Иновативни и поддържащи дейности 
• Развитие на нови услуги като резултат от конвергенцията на широколентовия 
достъп, бродкаста и социалните медии. 
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• По-нататъшно развитие на потребителското изживяване в потапящи среди и 
социални медии, по-специално във всяко устройство и мобилни среди. 

 

Видове действия: 
a.   Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба 
за Малки дарения b.  Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки 
дарения 
c.   Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
ИКТ 20 – 2015: Технологии за подобряване на човешкото обучение и преподаване 

 
 
Специфично предизвикателство: Развитието и интеграцията на здрави и годни за целта 
дигитални технологии за самообучение е от съществена важност за укрепване на пазара 
и нововъведения в образователните технологии. Това изисква подход, воден от 
индустрията в тясно сътрудничество с академичните среди за определяне на  
 
изискванията за рамките и оперативната съвместимост на строителните блокове на 
цифрова екосистема за учене (в това число и информално учене), която развива и 
интегрира инструменти и системи, които се прилагат, напр. адаптивно обучение, 
аугментирани познавателни технологии, афективно обучение, микрообучение, обучение, 
базирано на игри и/или виртуални среди/виртуални светове към обучителни ситуации от 
реалния живот. Това предизвикателство също окуражава обществените поръчки за 
иновативни решения да адресират нуждите на екосистемата на цифровото обучение в 
по-доброто използване на образователните облачни решения, мобилните технологии, 
анализите в областта на обучението и големите данни, както и да улесняват 
използването, повторната употреба и създаването на учебен материал и нови начини за 
обучение и самообучение онлайн.  

 
Обхват: Дейностите се фокусират върху иновативните технологии за обучение, върху 
залегналите в основата стандарти за оперативна съвместимост и върху интеграцията на 
различни компоненти в интелигентните среди за обучение. Те трябва да комбинират 
различни технологии (напр. мобилни, аугментирана реалност, технологии за естествено 
взаимодействие) и да поддържат съставянето, повторната употреба и разпространението 
на интерактивното образователно съдържание и услуги, с функции за оценка и обратна 
връзка. На база технологичния напредък, постигнат благодарение на проведените до 
този момент научни изследвания, дейностите ще поддържат работните мрежи, 
изграждането на капацитет и експериментите в методологиите и инструментите на 
управляваните от данни, (включително автоматизирано измерване на взаимодействието 
човек-система) нелинеарни подходи към адаптивно обучение и технологии за 
възстановяване и познавателни артефакти (включително играчки) за ефективно и 
ефикасно човешко познание. Трябва да се вземат под внимание половите различия в 
ИКТ-базираните нагласи за учене. 

 

a. Научно-изследователски и иновативни дейности 
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Научни експерименти в областта на средите за интелигентно обучение, които 
осигуряват на студентите адаптивно и персонализирано обучение и оценка, 
включително посредством технологии за мулти-модално и мулти-сензорно 
взаимодействие и модерни интерфейси. Дейностите трябва да улесняват работните 
мрежи и изграждането на капацитет. Научните изследвания трябва да бъдат по своята 
същност мултидисциплинарни, надграждащи върху постиженията в неврологията, 
педагогическите и образователни технологии, педагогическата психология, както и 
изкуствения интелект. Сценариите за приложение включват формално и неформално 
обучение, включително и обучените на работното място. 

b. Научно-изследователски и иновативни действия 
Изграждането на технологична платформа за предоставяне на рамка и пътна карта за 
заинтересованите страни, водено от индустрия, сътрудничеща си с академичните 
среди за изграждането на иновативни технологии за обучение (адаптивни решения, 
анализи на обучението, аугментирана реалност, мобилно учене и т.н.), адресиращо 
стандарти за интерактивно съдържание (покриващи неговото съставяне, повторна 
употреба и разпространение) и адаптирането му в образователните сценарии. 

 

c. Иновативни действия 
Подкрепа за широкомащабни пилотни схеми (в реални условия), които разработват и 
интегрират иновативни цифрови образователни инструменти, решения и услуги за 
самообучение и преподаване и подкрепа за ангажираността на учители, учащи и 
родители. Те трябва да имат за цел да намалят сегашните ограничения по отношение 
на време и физическо пространство в самообучението и преподаването. Те следва да 
насърчават по-голяма връзка между формално, неформално и информално учене и да 
премахнат пречките пред повсеместното учене. Пилотните схеми трябва да свържат  
 
всички съответни заинтересовани страни в образователната технология. Като част от 
пилотните сценарии, специфична таргет група, която трябва да бъде адресирана, са 
децата и възрастните с умствени или физически увреждания, които преминават през 
общо обучение, пожизнено обучение или професионална подготовка. Дейностите по 
последното биха могли да включат работа по признаване/валидиране на уменията 
посредством интелигентни приложения и приложения за бизнес аналитичност. 

 

d. Обществени поръчки за иновативни устройства и софтуер (PPI) 
Координиране развитието на съвместни спецификации и доставка на иновативни 
устройства и софтуер за прилагане на технологично-опосредствани сценарии за 
учене в образователни условия. 

 
Очакван ефект: 

• Укрепване на европейското лидерство в технологиите за адаптивно учене за 
персонализирането на изживяванията при учене. Това следва да бъде измерено от 
редица центрове за отлични постижения, сътрудничещи си посредством 
специфични съвместни научни експерименти и програми за трансфер на 
технологии. 

• Позволяване на по-бързи начини за тестване на фундаментални бизнес хипотези 
(включително продължаващо развитие и тестване с потребители) и повишаване 
капацитета на уменията. Улесняване появата на нови иновативни бизнеси. 
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• Улесняване появата на иновативни бизнеси и създаване на екосистема за цифрово 
учене в Европа. 

• Ускоряване приемането на технологии за модернизирането в сферата на 
образованието и обучението. 

• Принос към целите на инициативата “Отваряне на образованието”. 
• Подобряване на развитието на цифровите ресурси за учене и преподаване, в това 
число и тези за деца и възрастни с умствени и физически увреждания. 

• Увеличаване на броя на публично-частните партньорства, които адресират 
технологичните предизвикателства за модернизиране и подобряване на 
образованието и обучението. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
Малки дарения b. Научно-изследователски и иновативни действия – Очакват се 
предложения с молба за Малки дарения c. Иновативни действия – Очакват се 
предложения с молба за Големи дарения 
d. Обществени поръчки за иновативни решения Съфинансирани действия – Очакват се 
предложения с молба за Големи дарения. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
 
ИКТ 21 – 2014: Модерни цифрови технологии за игри/геймификация 

 
 
Специфично предизвикателство: Цифровите игри и механизмите за геймификация, 
прилагани извън контекста на времето за отдих, са важна, но разпръсната индустрия, 
която може да донесе голяма възвращаемост и да доведе до появата на проспериращ 
пазар. Цифровите игри могат също така да променят значително живота на голям брой  
 
 
целеви изключени групи, подобрявайки тяхната интеграция в обществото. Това обаче 
изисква създаването на нови методологии и инструменти за производство, прилагане и 
употреба на цифровите игри и геймификацията извън контекста на времето за отдих, 
както и изграждане на научно доказателство за техните ползи – за правителствата, 
предприятията и физическите лица. 

 
 
Обхват: 
a. Научно-изследователски и иновативни действия: Мултидисциплинарни научни 
експерименти и сътрудничество по модерните технологии за игри и компоненти 
(включващи игрови двигатели, появяващи се повествователни, виртуални герои, 
системи за взаимодействие и алтернативни човек-машина интерфейси, 3D, текстури, 
модели за симулация, дизайн на игри, профили на учащите, емоционални модели и 
др.), създадени от и за традиционната индустрия за цифрови игри, но приложени в 
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по-широк сценарий извън контекста на времето за отдих. Дейностите трябва да водят 
до създаване на хранилище за основни, повторно-използваеми, компоненти с отворен 
код, които да дават възможност на издателите и производителите на игри, както и на 
организациите-потребители и отделните програмисти да създават специфични 
приложения за игри извън контекста на времето за отдих. Сценариите за приложения 
ще се фокусират върху ученето и придобиването на умения във формалното и 
информално обучение, в обучението на работното място и в изготвянето на политика 
и събирателните и обшествени процеси. 

 

b. Иновативни действия: Стимулиране на трансфера на технологии и на нови 
апликации за извън времето за отдих от МСП, които традиционно работят върху 
цифрови игри посредством координирането и инкубирането на тясно-мащабни 
експерименти, като по този начин слагат основите на нови пазарни развития в 
областта на цифровите игри за обучение и придобиване на умения и за овластяване и 
социална приемственост. Дейностите също така трябва да позволяват натрупването 
на научни доказателства за ефективността на подобни подходи за специфични целеви 
групи или проблеми. 

 
 
Очакван ефект: 

• Повишаване броя на сътрудничествата между участниците в традиционната 
индустрия и по-обширна научна общност (неврология, педагогическа психология, 
педагогика и т.н.), посредници (учители, инструктори) и потребители от широка 
област от контексти на приложения. 

• Повишаване ефективността на цифровите игри за професионалисти и научни 
изследователи, посредници и обществени участници, които работят с хора с 
увреждания или такива в риск от изключване (групи в социално, физическо или 
технологично неравностойно положение) и такива, които се считат за непригодни 
за обучение. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски и иновативни дейности – Очакват се предложения с молба за 
Големи дарения  
b. Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки дарения  
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 

 
ИКТ 22 – 2014: Мултимодално и естествено компютърно взаимодействие 

 
 
Специфично предизвикателство: С постоянно нарастващата популярност на 
устройствата и системите, интерфейсът между човек и компютър често изостава и 
представлява пречка за безпроблемна и ефикасна употреба. С ефективното използване на 
мултидисциплинарната експертиза, комбинираща познания от технологичните и 
човешки науки, новите технологии трябва да предложат взаимодействия, които са по-
близки до комуникационните модели на човешките същества и да позволят проста, 
интуитивна и следователно – по-‚естествена‘ комуникация със системата. 

 
Обхват: Темата ще бъде адресирана от следните целенасочени действия: 

 

a. Научно-изследователски и иновативни действия: Предоставяне на системи за 
интерактивно извличане на информация с по-ефикасни и естествени начини за 
предоставяне на отговори на запитванията на потребителите, по-специално в 
неочаквани и/или трудни обстоятелства. Това следва да бъде подкрепено от научни 
изследвания в областта на базирани на познанието, автономни и човекоподобни 
социални агенти, които могат да се справят и да научават от диалоговото и 
мултимодално взаимодействие, както и да реагират активно на нови комуникативни 
ситуации. Системите трябва да се справят със спонтанен говорим диалог и жестово 
взаимодействие, на множество езици и да демонстрират адекватни комуникативни, 
разговорни, емоционални и социални способности в съответствие с 
областта/задачата, която е обект на внимание, както и нуждите и възможностите на 
потребителя. Технологиите трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на 
множество платформи за доставка и да бъдат демонстрирани в реални среди, докато 
научните изследвания се очаква да бъдат основани на и/или да предлагат свободно 
достъпни и повторно-употребяеми ресурси. 

 

b. Научно-изследователски и иновативни действия: Разработване на нови 
мултимодални и адаптивни интерфейси, в това число и Мозъчно-компютърен 
интерфейс, който е в помощ на хора с увреждания. Научните изследвания трябва да 
проучат: как потребителите си взаимодействат и сътрудничат с (интелигентни) 
системи, включително аспекти за потребителско моделиране за идентификацията на 
необходими способности за различни функции и среди; как да се долавят поведения, 
емоции и намерения от страна на потребителя; как да се усещат и разбират средата и 
други контекстови фактори; как мултимодалното (включително невербално) 
взаимодействие се използва в обкръжаващата среда. Дейностите също могат да 
покрият стандартите за оперативна съвместимост (за софтуер и устройства), както и 
взаимодействието и сътрудничеството между машинния интелект в средите и 
човешкия интелект. 
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c. Иновативни действия: Разработване и валидиране на иновативни мултимодални 
интерфейси за предоставянето на по-ефективни и естествени начини за 
взаимодействие с компютри и подобряване на изживяването на потребителите. 
Ефективното използване на едно или множество интелигентни устройства и сензори 
със способности като анализ на изображението, гласово разпознаване, способности за 
разпознаване на позицията на човека, жестовете и езика на тялото, такива системи 
трябва да предоставят ненатрапчиво взаимодействие с човека където реално и  

 
 
виртуално съдържание се сливат. Построени с подход, ориентиран към потребителя, 
решенията трябва да са рентабилни; да адресират ясни пазари нужди и да бъдат 
валидирани в области като тези в сферата на творческите индустрии. 

 
Очакван ефект: 

 
a. Научно-изследователски и иновативни действия 

• Подобряване на обработката на многоезичната реч и построяване на мост 
между разпознаване и синтез, използвайки метаданни и други контекстуални 
данни. 

• Повишаване на способностите за автоматичен логически извод от богат 
контекст благодарение на подобрено разбиране за езиците, долавяни 
среди/обекти, използване на социална медия и изживяване на агента. 

 

b. Научно-изследователски и иновативни действия 
• Напредък в капацитета на технологиите за взаимодействие човек-машина, за да 
се даде възможност на хората с увреждания и възрастните да участват 
пълноценно в обществото. 

 

c. Иновативни действия 
• Да се даде възможност за по-добра употреба на ИКТ технологиите в рамките 
на творческите индустрии като се предоставят директно използваеми решения, 
адресиращи техните специфични нужди. 

• Да се осигури широко разпространение на придобитите познания сред 
максимален брой европейски индустрии. 

• Да се подобри конкурентната позиция на европейските индустрии чрез 
предоставянето на рентабилни, иновативни и високо-стойностни продукти и 
услуги. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски действия – Очакват се предложения с молба за Малки 
дарения b Научно-изследователски действия – Очакват се предложения с молба за Малки 
дарения c. Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки дарения 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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Роботика 

 
 
Значението на роботиката лежи в нейното широкообхватно въздействие върху 
капацитета на Европа да поддържа и разраства конкурентен производствен сектор с 
милиони работни места в него. Поне със същото значение роботиката още предлага и 
нови решения за социалните предизвикателства от застаряването до здравеопазването, 
сигурността, енергетиката и околната среда. 
Интелигентната автоматизация и роботиката са съществено важни за поддържането на 
производство и свързаните услуги в регионите с по-високо заплащане в света. Днес 
големи и основни бизнес сектори, в това число автомобилния, космическия, хранително-
вкусовия или микроелектрониката, представляващи повече от 20 % от нашия БВП, 
просто биха изчезнали от Европа без интензивната употреба на напредналата роботика. 
Като освобождават работниците от тежките, повтарящи се дейности, роботите ни 
помагат да отговорим на очакванията на все по-квалифицираната работна сила и 
предлагат работни места в съответствие със стремежите за по-високо качество на 
условията на труд. 
При всички случаи потенциалът на роботиката се разширява много отвъд фабриката. 
Сервизни роботи за професионална и домашна употреба представляват новопоявяващ се 
пазар със силни перспективи за разрастване с превръщането на роботите в уреди и 
системи за масова употреба в много области на живота (работа, домакински уреди, 
сигурност, свободно време, спомагателни технологии за хората с физически увреждания, 
медицинско оборудване и др.). Роботите са все по-надарени със способности за учене и 
адаптивност, които биха имали широко въздействие върху всички бъдещи ИКТ системи 
в широка гама от продукти и услуги. Следователно потенциалното икономическо и 
обществено значение, предизвикано от роботиката, е огромно. Надграждайки върху 
силните страни на промишлената и професионална сервизна роботика и върху 
академичното ноухау, Европа може да играе водеща роля в бъдещото развитие на 
сектора. 
За да се завземат нови пазари и да се даде възможност за широко-мащабно разгръщане 
на роботи, е важно да се развият съвременните способности на роботите по отношение 
на здравина, гъвкавост и автономност, за да могат те да изпълняват полезни задачи по 
ефективен начин докато работят в реални среди. 

 
 
 
ИКТ 23–2014: Роботика 

 
 
Специфично предизвикателство: Научни изследвания, осъществяващи Програмата за 
стратегически изследвания, основана от euRobotics AISBL (частният партньор в 
бъдещото публично-частно партньорство в областта на Роботиката 23), ще бъде 

                                                
23 Тази Програма за стратегически изследвания е обществено достъпна на уебсайта на euRobotics AISBL (http://www.eu-

robotics.net/ppp/downloads/); нейното съдържание е в резултат на продължителни консултации с цялата европейска общност по 
роботика. Приоритизирането на темите следва формална процедура, която е установена от euRobotics AISBL, чието членство е 
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съществено важно за придобиване на световна лидерска позиция на пазара на 
роботиката. Водени от нуждата от приложения, описани в тази Програма за 
стратегически изследвания (SRA), ще трябва да бъдат адресирани предизвикателни 
проблеми в областта на научните изследвания и развитие, за да се постигне значително 
развитие в способностите на роботите и за да се подобрят Нивата на технологична  
 
готовност (TRL) в сферата на проучването и развитието на роботиката. В допълнение, 
необходими са посветени усилия, за да се запълни пропастта в иновациите, да се позволи 
широкомащабно разгръщане на роботите и да се окуражи приемането им на пазара. 
Роботиката е много обширна, по отношение на технологии и дисциплини, които 
включва, но също и по отношение на пазари и заинтересовани страни. Следователно е 
важно да се адресира присъщата фрагментираност. 
 
Обхват: Целта е да се разработи ново поколение индустриални и сервизни роботи и 
технологии като тяхна здрава основа, даващи възможност по-специално на 
робототехническите системи да работят в динамични реални среди, постигащи измерими 
подобрения на способностите като автономност и адаптивност по безопасен за хората 
начин. 
Проектите за сътрудничество ще покриват мултидисциплинарни научни изследвания и 
развития и иновативни действия като трансфер на технологии с помощта на механизми 
за кръстосано обогатяване между сценарии за използване и индустрия-академични 
среди. Пред-промишленото снабдяване (PCP) ще позволи за по-нататъшното 
разработване на прототипи и ще стимулира разгръщането на индустриална и сервизна 
роботика. 
Проектите се насърчават силно да оптимизират сътрудничеството (напр: използване на 
споделени ресурси за пред-промишлено снабдяване за проектите за научно-
изследователските и иновативни действия или сценариите за използване, 
сътрудничество с продължаващи инициативи). Дава се приоритет н а проекти, които са 
ръководени от индустриални и пазарни нужди и които се очаква да доведат до поетапни 
промени в способностите. 

 

a. Научно-изследователски и иновативни действия 
• Научните изследвания и технологичното развитие за напредъка на способностите и 
ключови технологии, отнасящи се до индустриална и сервизна роботика 
- По отношение на пазарни области, приоритетите са: производствени, 

търговски, граждански, селскостопански 
- Основната цел е да се подобри значително нивото на способностите на 

промишлените и сервизни роботи в контекста на гореспоменатите пазарни 
области като се адресират: адаптивност, познавателна способност, възможност 
за конфигурация, самостоятелност при вземане на решения, надеждност, 
гъвкавост, способност за взаимодействие, способност за манипулация, 
възможност за движение, способност за възприятия. 

- За да се постигне тази амбициозна цел, ключовите технологии в роботиката 

                                                                                                                                                       
отворено за всички заинересовани страни от Европа в областта на Роботиката– http://www.eu-robotics.net/ppp . 
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трябва да се развият в съответните области на познание, взаимодействие човек-
робот, мехатроника и навигация, възприятия. Това включва комбинация от 
технологии като умела и сръчна манипулация, физическо взаимодействие 
човек-робот, мобилна манипулация, реактивно планиране и други комбинации, 
по-специално онези, които свързват ключовите технологии по-горе. 

- За да се докаже експлоатационния потенциал на резултатите, изходът от 
проекта трябва да бъде показан в демонстрации, имащи отношение към 
пазарната област, доказващи повишено Ниво на технологична готовност. 

• От съществено значение за разгръщането на роботите е да се установят процеси 
за системна разработка (от анализ на изискванията до тестване и валидиране) и да 
се разработят техники и технологии за системно проектиране, инженерство, 
архитектура, интеграция, система от системи, моделиране и инженерни познания, 
които да са приложими в пазарните области. 

 
 
 
• Споделени ресурси и оценка 

- Една от целите е да се дефинират общи хардуерни и софтуерни платформи 
(напр.: реални изпитателни стендове, софтуерни библиотеки и симулатори) 
като се възползват от съществуващи инициативи и съоръжения. Това ще 
изисква: (a) механизми за споделяне; (b) хармонизиране на практиката за 
проектиране на системи; (c) дефиниране на стандарти; и (d) висококачествено 
валидиране, поддръжка и документация. 

- В добавка на това дейностите ще бъдат подкрепени от инициатива за 
съпоставителен анализ, за да се представят средства за оценка на технологиите 
и трансфер, оценка на работата, както и да се проправи път за сертифициране 
на робототехническите системи . 

 

b. Иновативни действия: Трансфер на технологии – Сценарии за използване в 
Роботиката 
Като използва революционни идеи в науката и технологията, включително резултати 
от проекти, финансирани от ЕС, едно целенасочено усилие би имало за цел да въведе, 
тества и валидира обещаващи и иновативни решения в областта на роботиката в 
реални условия. Акцентът ще пада върху стабилното оперативно разгръщане на тези 
решения в областта на роботиката, на база цели за представяне, показатели и 
потребителски нужди. Силната ангажираност на заинтересовани страни като 
робототехниката, системни интегратори и крайни потребители е от съществена 
важност. 

 

c. Пред-промишлено снабдяване в роботиката  
В допълнение, ще бъдат преследвани иновационни действия, продиктувани от 
търсенето в области от обществен интерес, в това число пред-промишлено 
снабдяване на иновативни решения в областта на роботиката за обществена 
безопасност и мониторинг на околната среда и инфраструктури. 

 
 
Очакван ефект: 
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• Увеличаване на европейския пазарен дял в промишлената роботика до една трета 
от пазара и поддържане и заздравяване на европейския пазарен дял от 50% в 
професионалната сервизна роботика до 2020. 

• Увеличаване на европейския пазарен дял в домакинските сервизни роботи до 
поне 20% до 2020, включително с нови компании и стартиращи бизнеси в тази сфера. 
• Подобряване на конкурентоспособността на европейския производствен сектор, 
по-специално на МСП и адресиране на належащите технологични 
преизвикателства и резулатат от застаряващата работна сила. 

• Повишаване на взаимното обогатяване между Промишленост и Академични 
среди и по-тясната връзка между промишлените нужди и академичните 
изследвания посредством трансфер на технологии, общи проекти, научен 
напредък по предизвикателствата, предизвикани от индустрията. 

• Разгръщане на технологиите в областта на роботиката в нови сфери на 
приложение. 
• Подобряване на Нивата на технологична готовност на робототехническите 
технологии. 
• Подобряване оценката на работа и сертифициране на нови робототехнични 
системи. 
• Създаване и поддържане на научни системи от световна класа в Европа и 
постигане на отлични стандарти на публикации и резултати от научно-
изследователска дейност. 

 
• Осигуряване на достатъчен брой добре обучени професионалисти необходими в 
следствие на разрастването на индустрията. 

• Осигуряване на широка употреба на споделени ресурси. 
 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски и иновативни действия – Очаква се комбинация от 
предложения с молба за Малки и Големи дарения 

b. Иновативни действия – Очаква се комбинация от предложения с молба за Малки и 
Големи дарения 

c. Пред-промишлено снабдяване (PCP) Съфинансирани действия – Очакват се 
предложения с молба за Големи дарения 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
 
ИКТ 24 – 2015: Роботика 

 
 
Специфично предизвикателство: Непрекъснатата и последователна подкрепа за 
научните изследвания, базирани на пътното картографиране ще бъде от съществена 
важност за постигането на водеща световна позиция на пазара на роботиката. 
Приоритетите по това специфично предизвикателство се базират на входящата 
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информация от Публично-частното партньорство в Роботиката 24, а също така се 
надграждат върху резултатите от предишни призиви. 
Проектите за сътрудничество ще покриват мулти-дисциплинарни научни проучвания и 
развития и иновативни действия като трансфер на технологии посредством сценарии за 
използване и механизми за взаимно обогатяване между индустрията и академичните 
среди. Пред-промишленото осигуряване ще даде по-нататъшна възможност за развитие 
на прототипи и стимулиране на разгръщането на индустриална и сервизна роботика. 

 
Обхват: 
 

a. Научно-изследователски и иновативни действия за напредък на ключовите 
технологии от значение за промишлената и сервизна роботика  
По отношение на пазарните области приоритетите са: здравеопазване, 
потребителски, транспортни. 
Основната цел е значително да се подобри нивото на способностите на 
индустриалната и сервизна роботика в контекста на горе-споменатите пазарни 
области като се адресират: адаптивност, познавателна способност, възможност за 
конфигурация, самостоятелност при вземане на решения, надеждност, гъвкавост, 
способност за взаимодействие, способност за манипулация, възможност за 
движение, способност за възприятия.. 
За да се постигне тази амбициозна цел, ключовите технологии в роботиката трябва 
да се развият в съответните области на познание, взаимодействие човек-робот,  
 
мехатроника и навигация, възприятия. Това включва комбинация от технологии като 
умела и сръчна манипулация, физическо взаимодействие човек-робот, мобилна 
манипулация, реактивно планиране и други комбинации, по-специално онези, които 
свързват ключовите технологии по-горе. Приоритетните пазарни области обхващат 
също технологични възможности в сферата на роботиката за хора с увреждания; 
това се отнася по-специално до хора в увреждания на горни и долни крайници и/или 
хора с ампутирани крайници като им позволява да придобият функционалности с  
 
помощта на екзоскелети и протези. 
За да се докаже експлоатационния потенциал на резултатите, изходът от проекта 
трябва да бъде показан в демонстрации, имащи отношение към пазарната област, 
доказващи повишено Ниво на технологична готовност. 

 

b. Иновативни действия: Трансфер на технологии – Взаимно обогатяване между 
индустрия и академични среди 
Целта е да се ускори взаимното обогатяване между научните изследвания в областта 
на роботиката в академичните среди и индустрията, за да се заздрави 

                                                
24 Входящата информация идва от Програмата за стратегическо проучване на ПЧП, която е шублично достъпна на уебсайта на 

euRobotics AISBL  (http://www.eu-robotics.net/ppp/downloads/); нейното съдържание е резултат от продължителни консултации с 
цялата европейска общност по Роботика. Приоритизирането на темите следва официалната процедура, установена от euRobotics 
AISBL, чието членство е отворено за европейските заинтересовани страни в областта на Роботиката – http://www.eu-
robotics.net/ppp . 
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сътрудничеството между техните съответни научно-изследователски програми 
посредством съвместни индустриално адекватни сценарии, споделени научно-
изследователски инфраструктури и съвместни малки до средно-големи експерименти 
с промишлени платформи. Очаква се предложенията да демонстрират трансфер на 
технологии в професионалната и сервизна роботика, в области на приложение като 
производствена, търговска, гражданска, селскостопанска, здравеопазване, 
потребителска и транспортна. Очаква се дейностите да бъдат групирани, за да 
улеснят структуриран диалог по сектори и да подобрят значително цялостното 
въздействие. Действието може да включва финансова подкрепа за трети страни в 
съответствие с условията, изложени в Част К от Общите Приложения. В такъв случай 
консорциумът ще определи процеса по селекция за допълнителни 
академични/научно-изследователски организации, индустрия или крайни 
потребители както е уместно, за да извършат експерименти с оглед на постигане на 
целите, дефинирани в предложенията. 

 

c. Иновативни действия: Трансфер на технологии – Сценарии за използване в 
Роботиката 
Като използва революционни идеи в науката и технологията, едно целенасочено 
усилие би имало за цел да въведе, тества и валидира обещаващи и иновативни 
решения в областта на роботиката в индустриалните и обслужващи сектори. 
Акцентът ще пада върху стабилното оперативно разгръщане на тези решения в 
областта на роботиката, на база цели за представяне, показатели и потребителски 
нужди. Силната ангажираност на всички свързани заинтересовани страни във 
веригата на стойността е от съществено значение. 
 

d. Пред-промишлено снабдяване в областта на роботиката  
Ще бъдат преследвани иновативни действия, определяни от търсенето в области от 
обществен интерес, включително пред-промишлено снабдяване на иновативни 
робототехнически решения за сектора на здравеопазването. 

 

e. Координиращи действия: Изграждане на общност и състезания по Роботика  
• Подкрепа за европейската общност по Роботика по отношение на работни мрежи, 
образование, разпространение на идеи, обществена информираност, наблюдение 
на технологиите, стандартизация и взаимодействие между индустрия и 
академични среди, както и изграждане на връзки с национални програми и 
инициативи. Ще бъдат адресирани също така и етическите, правните,  

 
 
 обществените и икономическите аспекти на роботиката, за да се осигури широко 
възприемане на технологията от гражданите и бизнесите. 

• Подкрепа за международното сътрудничество, където въздействието от 
действието е демонстрирано и съответните ресурси са предоставени от 
сътрудничещите си страни. 

• Координация на работата по следващото поколение от когнитивни системи и 
роботика за засилване на връзките между различните научно-изследователски 
дисциплини , които осигуряват трансфер на знания и изграждане на общност. 
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• Ще има призиви за действия по координация и подкрепа за организиране на 
състезания по роботика за ускоряване на прогреса към по-интелигентни роботи. 

 
 
Очакван ефект: 

• Увеличаване на европейския пазарен дял в индустриалната роботика до една 
трета от пазара и поддържане и заздравяване на европейския пазарен дял от 50% в 
професионалната сервизна роботика до 2020. 

• Увеличаване на европейския пазарен дял в домакинските сервизни роботи до поне 
20% до 2020. 
• Подобряване на конкурентоспособността на европейския производствен сектор, 
по-специално на МСП и адресиране на належащите технологични 
преизвикателства и резулатата от застаряващата работна сила.  

• Подобряване на Нивата на технологична готовност на робототехническите 
технологии. 
• Подобряване на взаимното обогатяване между индустрия и академични среди и 
по-тясна връзка между индустриалните нужди и академичните научни изследвания 
посредством трансфер на технологии, общи проекти, научен прогрес по 
предизвикателствата, продиктувани от търсенето. 
• Създаване и поддържане на научни системи от световна класа в Европа и 
постигане на отлични стандарти на публикации и резултати от научно-
изследователска дейност. 

• Разгръщане на робототехническите технологии в нови области на приложение. 
• Принос към приобщаващо общество посредством робототехническите 
технологии (напр. екзоскелети, модерни протези). 

• Адресиране на етически, правни и обществени проблеми и ангажиране на по-
широката общественост. 
• Създаване и поддържане на научно-изследователска дейност от световна класа в 
Европа и постигане на отлични стандарти на публикации и резултати от научни 
изследвания. 

• Осигуряване на достатъчен брой добре обучени професионалисти, необходими в 
следствие на разрастването на индустрията. 

• Осигуряване на широка употреба на споделени ресурси. 
• Принос към изграждане на общност в европейската общност по роботика. 

 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски действия– Очаква се комбинация от предложения с молба за 
Малки и Големи дарения 

b. Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Големи дарения 
c. Иновативни действия – Очаква се комбинация от предложения с молба за Малки и 
Големи дарения 

 
 
d. Пред-промишлено снабдяване(ППО) Съфинансирани действия – Очакват се 
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предложения с молба за Големи дарения 
e. Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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Микро- и нано- технологии за електроника, Фотоника 

 
 
Темите в тази област адресират научните изследвания и иновациите в двете Главни 
Базови Технологии (ГБТ), микро- и нано-електроника и фотоника. Целта е да се 
възползваме от отличните постижения на Европа в областта на Науката§Технологията в 
тези две ГБТ в ИКТ, за да се заздрави конкурентоспособността и пазарното лидерство на 
свързаните с тях индустрии и да се разрабоятят иновативни решения за обществените 
предизвикателства. Предизвикателството също включва дейности, които позволяват 
взаимното обогатяване на ГБТ в ИКТ с по-специален акцент върху производствените 
линии за фотонни пилотни схеми, проправящи пътя за производството на ГБТ в ИКТ в 
Европа. Предизвикателството е структурирано както следва: Частта с микро- и нано-
електрониката ще бъде изпълнена от Съвместната технологична инициатива (СТИ) за 
„Електронни компоненти и системи“ 25

 и чрез тази Работна Програма. 
- Изпълнение чрез СТИ за „Електронни компоненти и системи“: СТИ ще улесни 
мулти-дисциплинарните научни изследвания и иновации, обусловени от 
индустрията по пълната верига на иновациите и стойността, покриващи Нивата на 
технологична готовност (НТГ) 2 до 8. Акцентът е върху големи обединяващи 
проекти, в това число производствените пилотни линии и експериментите за 
приложение. Това са области където трябва да бъдат оползотворени ресурсите от 
Държавите членки и регионите. Годишната работна програма ще бъде 
разработена в рамките на СТИ. Тя ще се основава на многогодишната Програма 
за стратегически изследвания, разработена от промишлеността. 

- Изпълнение чрез тази Работна програма: Обширно развитие на технологиите в 
областта на микро- и нано-електрониката с акцент върху модерните научни 
изследвания и НТГ 2 до 4; моля вижте част G от Общите Приложения. 
Дейностите трябва д а имат пряко промишлено отношение и средно време за 
достигане до пазара. 

Темите за фотониката покриват дейностите по научните изследвания и иновации в 
рамките на Публично-частното партньорство (ПЧП) в областта на фотониката. 
Дейностите ще адресират цялата верига за научни изследвания и иновации – от 
материалите през оборудването и устройствата, до производството и продуктите и 
услугите, и от модерните научни изследвания и технологично развитие до пилотните 
линии. 

 
 
ИКТ 25 – 2015: Обширни микро- и нано-технологии в електрониката 

 
 
Специфично предизвикателство: Целта е да се запази европейската челна позиция в 
областта на развитията на модерните микро- и нано-технологии в електрониката. 
Запазването на глобалната европейска позиция в тази област е от съществена важност, 

                                                
25 Обхватът на СТИ обхваща микро- и нано-електрониките, вградени в интелигентните системи  
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както и осигуряването на стратегически електронен дизайн и производствени 
способности в Европа като се избягване зависимост от други региони. Модерните микро- 
и нано-технологии в електрониката дават възможност за иновативни решения на 
обществените предизвикателства. 

 
 
Обхват: Акцентът ще пада върху големите технологични предизвикателства в 
обработката на информацията и комункациите на база памет и логически устройства, 
вериги и архитектури за модерните допълващи метал-оксид полупроводникови (ДМОП) 
технологии. Ще пада също така и върху изследването на нови алтернативни устройства  
 
 
за обработка на информация и микроархитектури за съществуващи или нови финкции. 
Целта е да се запази историческия ритъм на мащабиране на интегрални схеми и 
намаляване на разходите/функцията в бъдещите десетилетия. 

 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия 

• Разширяване на Mетал-оксид полупроводниковите полевите транзистори 
(MOSFET) до края на Международна пътна карта за полупроводници (ITRS) и 
създаване на „Отвъд и разширени ДМОП (Допълващи метал-оксид 
полупроводници)" устройства, които са съвместими с ДМОП (интеграция, системна 
надеждност и технологичност). Акцентът ще пада върху субстрати с висока 
мобилност за подобряване на производителността, нови архитектури за комутатори с 
намалено разсейване на енергията, 3D подходи, нови информационни носители, 
нововъзникващи запаметяващи устройства, както и върху взаимното свързване на 
наноразмерни обекти и нови архитектури за взаимно свързване. Проектите могат да 
включват дейности, които са свързани с моделиране и симулация: напр. Ефекти с 
квантов и атомен мащаб. Изследователското проучване върху Графен устройства ще 
бъде проведено под лидерството на Графен и следователно не е включено в тази цел. 
• Интеграция на функционалностите система-на-чип (SoC) система-в-пакет (SiP) 
чрез използването на наноструктури и/или наноустройства. 

• Нови компютърни парадигми като квантов компютинг и и невроморфен 
компютинг с акцент върху тяхното бъдещо приобщаване към Si (система-в-) 
технологиите. 

• Дизайн за модерни наноелектронни технологии. Акцентът ще пада върху 
решенията относно технологията за дизайн за енергийна ефективност, висока 
надеждност и здравина. 

 

b. Иновативни действия целта им е да се предостави достъп за академичните среди, 
научно-изследователските институти и МСП до модерни инструменти за дизайн и 
производство на ИС (интегрални схеми), включително достъп до технологични 
платформи за пилотно пускане на малки серии от модерни продукти. Действията 
трябва да включват обучение. Оценка за доставчиците на технология в 
наноелектрониката, за да се оцени новото оборудване, процеси и строителни блокове 
с потенциални клиенти, включително инструменти и методи за метрология и 
охарактеризиране. Тази последна област е отворена за международно 
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сътрудничество. 
 

c. Координация и подкрепа 
• Международно сътрудничество със САЩ и Азия в областите на стандартизация, 
включително в производството (450 мм пластинки); подобрена оценка на 
потенциалното въздействие върху работниците от манипулацията на 
наноматериали в процеса за производство на полупроводници. 

• Създаване на общи пътни карти; ранен технологичен съпоставителен 
анализ/идентификация на обещаващи нови технологии. 

• Действия за информираност, насочени към млади студенти. 
 
 
 
 
 
Очакван ефект: 

• Запазване на пазарните дялове в европейския електронен сектор и смяна на 
посоката на западащия пазарен дял на ЕС в електронните компоненти. 
Поддържане на европейската производствена база и подготовка на индустрията за 
бъдещи развития на електронния ландшафт. 

• На ниво икономика, подсигуряване на наличността на важни части във веригата 
на стойността е Европа за дизайна и производството на иновативни електронни 
компоненти и системи. 
• На ниво технология, поддържане на историческия ритъм на мащабиране на 
интегралните схеми и намаяване на разходите/функцията и заздравяване на 
взаимодействието между развитието на дизайна и технологиите; продължаващо 
темпо на увеличаване на броя на устройствата за мм2, с минимални 
характеристики, приближаващи 10 нанометра или на мм3 чрез развитие на 3D 
подходи, за поддържане на производственото темпо на удвояване на плътността 
на транзисторите на всеки 18 месеца. 

• На ниво иновации, улесняване на достъпа до инструменти за дизайн и модерно 
производство на ИС за академичните среди, научно-изследователските институти 
и МСП, както и за европейската машиностроителна промишленост за валидиране 
на тяхното иновативно оборудване. 

• Подобрена координация в определени области. Увереност, че младите хора 
разбират фундаменталния характер и значимостта на микро- и нано-електронната 
технология за нашето бъдеще и желаят да работят в тази област. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
Малки дарения b. Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за Малки 
дарения  
c. Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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ИКТ 26 – 2014: ГБТ в областта на фотониката 

 
 
Специфично предизвикателство: Европейската индустрия в областта на фотониката е 
изправена пред жестока конкуренция на глобалния пазар и трябва да се справи с много 
високата скорост на технологичните развития в тази сфера. Изисква се по-нататъшен 
прогрес в сферата на науката и технологиите и научните изследвания, както и 
инвестиции в иновации за запазване на европейската промишлена конкурентоспособност 
и лидерство в пазарните дялове на фотониката, където Европа е силна (комуникации, 
осветление, лазер-базирано производство, медицинска фотоника и сигурност § 
безопасност), както и да се изследват новопоявяващи се пазарни възможности. 
Освен това Европа е свидетел на съществуването на много фрагментирани и твърде 
некоординирани развития между различни национални и регионални участници. Европа 
също страда от бавен иновативен процес за претворяването на много добри постигнати 
резултати от науката § технологиите в иновативни продукти („Долина на смъртта“). И 
най-накрая Европа трябва да оползотворява по-добре големия базов потенциал на 
фотониката в много промишлени сектори и в решения, адресиращи главни обществени 
предизвикателства като здраве и благополучие, енергийна ефективност и безопасност. 

 
 
Обхват: 
a. Научно-изследователски § Иновативни действия 
Обусловени от приложението развработки на основни фотонни технологии за 
ново поколение от фотонни устройства (включително компоненти, модули и под-
системи): Действията трябва също да адресират съответните материали, 
технологичност, валидиране на резултатите за целевите приложения и дейности по 
стандартизация където е уместно. Те трябва да демонстрират силна промишлена 
ангажираност, да бъдат водени от нуждите на потребителите и конкретните бизнес 
сценарии, подкрепяни от здрави експлоатационни стратегии и да покриват веригата 
на стойността/доставката както е необходимо. Акцентът пада върху следните теми: 
• Биофотоника за скрининг на заболявания: Мобилни, евтини скринингови 
устройства на мястото на лечение за надеждно, бързо и не-инвазивно или с 
минимална инвазивност откриване на заболявания (напр. сърдечно-съдови, 
ракови, невродегенеративни, кожни или белодробни заболявания и др.). 
действията трябва да бъдат водени от нуждите на крайните потребители в 
областта на медицината и да включват валидиране в реална среда. Клиничните 
изпитвания се изключват. 

• Перцепция за безопасност и гражданска сигурност: Революционен напредък в 
рентабилните, високо-производителните и многолентови оптоелектронни 
устройства (включително източници) за близко- и средно-инфрачервени 
перцепторни приложения (обхват на спектъра 0.7 до 50 µm), представляващи 
пазари с висок обем. Цената на устройствата в серийното производство не трябва 
да надхвърля 10 пъти свързаните разходи за устройства във видимата област. 

 
Разрушителни подходи в перцепцията: Проверка на концепцията за фотонни 
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перцептивни устройства, предлагащи революционен напредък в перцепцията или 
специфичността, задвижени от новите технологии, нови концепции за устройства 
(напр. Базирани на квантовата оптика или квантовите технологии, плазмоника, 
метаматериали или неконвенциално вълново оформяне), нови материали или 
неконвенционално взаимодействие със светлинна материя от научно-
изследователската лаборатория. Действията трябва да демонстрират приложимост на 
устройствата, които имат отношение към индустрията посредством функционален 
прототип. 

 

b. Иновативни действия 
Архитектури за системи с отворен код за Твърдотелно осветление (SSL): 
Разработка и валидиране в реални условия на нови системни архитектури с отворен 
код (на ниво хардуер и софтуер) за интелигентни системи за осветление, базирани на 
твърдотелното осветление. Действията трябва да адресират специфични изисквания 
на осветлението във връзка с интелигентната мрежа за системен контрол, рентабилен 
монтаж (лесно пускане в експлоатация), въпросите по сигурността и безопасността, 
както и разработката на подобни електронни/фотонни устройства. Предложените 
архитектури трябва да позволяват взаимозаменяемост на осветителните модули с 
акцент върху стандартизацията на интерфейсите. Действията трябва да включват 
производители на микроелектроника и твърдотелно осветление или доставчици, 
както и да предполагат силна ангажираност за индустриализиране на целеви 
продукти в Европа. 

 

c. Координация и подкрепа 
Действия, ръководени от ключовите заинтересовани страни в областта на фотониката 
и целящи: 
 
 
 
- Стратегическа координация и работа в мрежа на заинтересовани страни по 

Photonics21 и други свързани с това общности за стратегическо технологично 
пътно картографиране и за координация с национални и регионални дейности в 
областта на фотониката. 

- Широкото навлизане на SSL технологиите 26: Свързване на европейски градове за 
споделяне на информация, изпитване на съоръжения и снабдяване, както и 
разгръщане на опит в SSL; работа в мрежа с европейски тестови съоръжения за 
SSL, за да се гарантира качество на LED продукти на европейския пазар; 
обучение на възложителите на обществени поръчки в областта на SSL 
технологиите. 

- Промотиране на фотониката сред младите хора, предприемачите и широката 
общественост в целия ЕС  

 

d. Действие ERA-NET Cofund  
Съвместен призив за предложения на тема фотоника от стратегически интерес, който 

                                                
26 Тези действия са в съответствие със Зелената Харта “ОСветяване на бъдещето“, COM(2011) 889 финал. 
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ще бъде финансиран през действието ERA-NET Cofund между национални и 
регионални програми за отпускане на средства. 

 
 
Очакван ефект: 

 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия 

 

Обусловени от приложението развития на основни фотонни технологии: 
• Обезпечено и засилено лидерство в индустриалните технологии и значително 
увеличено пазарно присъствие в диагностиката и безопасността§сигурността. 

• Подобрени бизнес възможности и създаване на стойност в Европа посредством 
засилено сътрудничество по веригата на стойността. 

• Значително подобрен скрининг на заболявания за по-ефективно лечение. 
• Значително подобрени решения за перцепция за пазарите на сигурност и 
безопасност с големи обеми. 
За разрушителни подходи в перцепцията: 
• Гарантирано лидерство в индустриалните технологии в новите системи за 
перцепция, които имат за цел приложения с високо индустриално и/или 
обществено значение. 

 

b. Иновативни действия 
• Засилено лидерство в промишлеността на интелигентните системи за осветление 
и свързаните с тях устройства, изработени в Европа. 

• Основни ползи за потребителите чрез широкото пазарно навлизане на 
интелигентните системи за осветление, базирани на системни архитектури с 
отворен код и стандартизирани интерфейси. 

 

c. Координация и подкрепа 
• Подсилени вериги на стойността и разгръщане на технологиите в сферата на 
фотониката чрез близко сътрудничество на ключови заинтересовани лица с 
областта на фотониката и потребители в области от общ интерес. 

• Доказуемо подобрение на информираността и подкрепа от и за градовете в ЕС за 
широко разгръщане на твърдотеловото осветление с измерими ползи за 
гражданите. 

 
 
• Доказуемо повишена информираност и признание на фотониката от широката 
общественост. 

 

d. Действие ERA-NET Cofund  
Тясно сътрудничество и по-голямо обединяване на ресурси между регионалните, 
национални и в рамките на ЕС научно-изследователски програми в стратегическите 
области на Научни изследвания § Инновации в областта на фотониката. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
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Малки дарения 
b. Иновативни действия – Очаква се да бъде избрано едно предложение с молба за 
Голямо дарение  

c. Координация и подкрепа 
d. Действие ERA-NET Cofund, всички останали субсидии ще бъдат прехвърлени на 
действие тип a. по-горе. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
 
ИКТ 27 – 2015: ГБТ в областта на Фотониката 

 
 
Специфично предизвикателство: Изисква се по-нататъшен огромен прогрес в Науката § 
технологиите и инвестиции в Научните изследвания § Иновации за поддържане на 
промишлената конкурентоспособност и лидерство в пазарните сектори на фотониката, 
където позициите на Европа са силни. Европа също трябва да заздрави производствената 
си база във фотониката, за да гарантира по-нататъшния си потенциал за иновации и 
създаване на стойност, както и да запази работните места. На последно място, Европа 
трябва да използва по-добре иновационния си капацитет на повече от 5000 
съществуващи СМП в областта на фотониката и потенциала за ефективно използване на 
иновациите от повече от 40 съществуващи иновационни клъстера и национални 
платформи. 

 
 
Обхват: 
 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия 
Обусловени от приложението разработки на основни фотонни технологии за 
ново поколение от фотонни устройства (включително компоненти, модули и под-
системи). Акцентът пада върху следните теми: 
• Оптична комуникация за центровете за данни: Рентабилни, енергийно 
ефективни фотонни устройства, поддържащи радикално нова система и мрежови 
архитектури, водени от появата на ексафлопни облачни центрове за данни. 
Действията трябва да акцентират върху оптичната трансмисия вътре в и между 
центровете за данни, превключване и взаимовръзки, улесняващи скорост на 
интерфейс в Tb/s и мрежова пропускателност в Pb/s. 

• Лазер-базирано производство с висока пропускателна способност: високо-
мощни, високо-ефективни лазерни източници (с непрекъсната вълна и импулсни); 
нови технологии и устройства за лъчево предаване и за обработка на множество 
лъчи от масиви на лазерни източници; високо-производителни оптични  

 
 
 устройства и системи; бърза синхронизация на лазерни източници и високо-
скоростни сканиращи устройства. 

PIC технология: Технологии за устройства, вериги и производство за PICs (Фотонни 
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интегрални схеми), подходящи за рентабилно серийно производство върху 
полупроводникови или базирани на диелектрици фотонни платформи за интеграция. 
Действията могат също да покриват електронно-фотонна интеграция, както и 
хетерогенни и хибридни технологии за интеграция на PIC-базирани високо-
производителни или с висока плътност модули. 

 
Всички действия по Научни изследвания и технологично развитие трябва също да 
адресират свързаните с това материали, технологичност, валидиране на резултатите 
за целевите приложения и дейности по стандартизация където е уместно. Те трябва 
да демонстрират силна индустриална ангажираност, да бъдат водени от 
потребителските нужди и конкретни бизнес сценарии, подкрепени от силни 
експлоатационни стратегии и да покриват веригата на стойността/ доставките както е 
уместно. 

b. Подкрепа за иновациите посредством действия за обществени поръчки 27
 

 

Пилотно разгръщане на програмно определена оптика в опорните мрежи: 
Оборудване на мрежите на Обществените мрежови оператори (напр. Националните 
изследователски и образователни мрежи) с нови Софтуерно определени оптични 
мрежови технологии (от ниво компоненти до ниво системи и мрежа) като използват 
първи комерсиален хардуер и софтуер за транспортиране на големи обеми трафик до 
взискателни потребители по динамичен начин. 

 

c. Координация и подкрепа 
Действия, обусловени от ключовите заинтересовани страни във фотониката и 
целящи: 
• Отворен достъп за Научни работници и МСП до модерни съоръжения за дизайн, 
изработка и охарактеризиране, улесняващи развитието на нови фотонни решения 
посредством употребата на нови материали, неконвенционални подходи и 
взаимодействие със светлинна материя. 

• Сътрудничество на фотонни клъстери и национални технологични платформи за 
стимулиране на иновационния потенциал на МСП, базиран върху бизнес 
сценарии, демонстриращи ясен потенциал за продажби и ръст за разгръщане. 

Действията трябва да се свързват с продължаващи действия за подкрепа, 
осигуряващи достъп до модерни услуги в сферата на Научните изследвания § 
Иновациите и възможности с оглед те да станат също достъпни за научните 
работници или да установят мрежа от иновационни множители, които предоставят 
по-широко технологично, приложимо, иновационно и регионално покритие от 
подобни услуги и способности, за да се адресират нуждите на МСП. 

 
d. Действие ERA-NET Cofund  
Съвместен призив за предложения на тема фотоника от стратегически интерес, които 

                                                
27 Където е уместно, действията трябва да търсят сътрудничество и съфинансиране от съответните национални/ регионални програми 
за научни изследвания и иновации, напр. Структурни фондове, адресиращи интелигентна специализация. Действията, комбиниращи 
различни източници на финансиране, трябва да включват конкретен финансов план, който излага в подробности използването на тези 
финансови източници за различните части от техните дейности. 
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ще бъдат финансирани чрез действието ERA-NET Cofund между национални и 
регионални програми за финансиране. 

 
 
Очакван ефект: 

 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия 

• Подобрени бизнес възможности и създаване на стойност в Европа чрез 
заздравяване на сътрудничеството по веригата на стойността. 

• Обезпечено и засилено лидерство в индустриалните технологии и значително 
увеличено пазарно присъствие в оптичните комуникации с висок битрейт за 
центровете за данни и в лазер-базираното производство на високо-качествени 
продукти. 

• Намаляване консумацията на енергия поне с 10 фактора и разходите в 
комуникационните технологии (ексафлопни) центрове за данни. 

• Значително увеличение на производителността и съществени ефекти от  
привлечени заемни средства за много индустрии, използващи лазер-базирано 
производство. 

• Измерим ръст на производителността в производството на комплексни ФИС и 
устойчиви революционни иновации в нови фотонни продукти, произведени в 
Европа. 

 

b. Подкрепа за иновациите посредством действия за обществени поръчки 
• По-бърз и по-широк старт и разгръщане на програмно-определени оптични 
мрежови технологии и разгръщане на услуги с добавена стойност и приложения в 
Европа. 

 

c. Координация и подкрепа 
• Доказуемо образуване на стойност на нови подходи във фотониката от научни 
работници и МСП посредством модерен достъп до модерно производство 
съоръжения за характеризиране. 
• Засилена иновационна ефективност на клъстерните мрежи, по-специално към 
МСП с измеримо създаване на стойност за МСП по отношение на брой 
стимулирани бизнес сътрудничества, навлизане на нови пазари и/или области на 
приложение близо до пазара, и т.н. 

 

d. Действие ERA-NET Cofund  
• По-тясно сътрудничество и по-голямо обединяване на ресурси между регионални, 
национални и научноизследователски програми в рамките на ЕС в стратегическите 
области на научни изследвания и иновации в сферата на фотониката. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
Малки дарения 
b. Обществени поръчки за действия за съвместно финансиране на иновациите (PPI); 
всички останали средства ще бъдат прехвърлени по действие тип a. по-горе. 

c. Координация и подкрепа 
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d. Действие ERA-NET, всички останали средства ще бъдат прехвърлени по действие тип 
a. по-горе. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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ИКТ 28 – 2015: Напречни Главни Базови технологии (ГБТ) в ИКТ  

 
 
Специфично предизвикателство: Европа е изправена пред свирепа глобална конкуренция 
да запази технологичното си лидерство в ГБТ. Но докато Европа показва отлични 
резултати в научните изследвания и развитието в индивидуални ГБТ, то тя често не 
успява навреме да ги превърне във високо-иновативни продукти. В частност, Европа не 
успява да събере заинтересованите страни от различни ГБТ около нови вериги на 
стойността и нови бизнес сътрудничества. Те биха създали стойност над и отвъд 
обикновеното добавяне на индивидуални технологии и са съществено важни за Европа, 
за да може тя да развие мулти-дисциплинарни технологични способности и да докара на 
пазара нови продукти с висока добавена стойност, които се произвеждат в Европа. Чрез 
по-големи инвестиции в иновациите и по-специално в проекти за разгръщане на ГБТ и 
платформи за интеграция, както и в пилотни линии за ГБТ, в частност около микро-
нано-електрониката, фотониката и производството, ще се окаже пряко въздействие 
върху конкурентоспособността на Европа в глобален мащаб – по-специално за МСП – 
както и върху способността на Европа да предложи нови решения за някои от главните 
обществени предизвикателства, пред които е изправена. 

 
 
Обхват: 
a. Иновативни действия 
ИКТ-ГБТ интегрирани платформи за здравеопазване и хранителния сектор: По-
нататъшно развитие и валидиране в реална среда на надеждни, евтини микро-нано-
био- и био-фотонни системи, определяни от потребителите. Действията требва да 
целят здравния сектор за ранна и бърза диагностика или мониторинг на заболявания 
и статус на пациентите (клиничните изпитвания се изключват) или хранителния 
сектор за качество, сигурност и контрол на процеса. Те трябва да включват 
обосновани бизнес казуси за целевите продукти със силна ангажираност да ги 
индустриализират в Европа. 

 

b. Пилотни линии за модерни продукти за ГБТ 
Създаване и валидиране на пилотна продукция за модерни продукти. Дейностите 
могат също да включват разработка на процеси за производство, квалификация на 
процеса и по-нататъшна техническа организация на производствения процес. Те 
трябва да бъдат с отворен достъп и да бъдат водени от ключовите заинтересовани 
страни, които да могат да основат и ръководят такива пилотни линии. 
Предложенията трябва също така да включват бизнес планове за по-нататъшна 
индустриализация на производствения процес и където е уместно, за специфични 
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планирани продукти, със силна ангажираност за производството им в Европа 28. 
Действията трябва да адресират следните теми: 
• Пилотна линия за OLEDs (органични светодиоди) върху гъвкави субстрати: 
Акцентът е върху въвеждането на серийно производство (лист към лист, ролка 
към лист и ролка към ролка) на надеждни OLEDs върху гъвкави субстрати с 
ниска употреба на материал. Действията могат също да включват надграждане на 
съвременните научно-изследователски пилотни линии. 

• Пилотна линия за аналитични средно-вълнови инфрачервени (MIR) микро-
сензори: Пилотна линия, осигуряваща леярски услуги, които са насочени към 
определени нужди на МСП. Акцентът е върху производство на обработени 
пластини и монтирани/ пакетирани чипове за MIR микро-сензорни системи, които 
адресират приложения с голямо въздействие и въвеждат рентабилни и по-
надеждни и ефикасни материали в производствения процес. Отвореният достъп  

 
 
 трябва да бъде улеснен посредством подходящи услуги за поддръжка и 
инструменти, да бъде валидиран посредством пред-промишлени пилотни серии за 
външни потребители. 

 

• Пилотна линия за производство на ФИС III-V и/или платформи базирани на 
диелекрик предоставящи леярски услуги за производството на ФИС (Фотонни 
интегрални схеми) на бази общи производствени процеси. Офертата в областта на 
леярството трябва да посреща в частност нуждите на МСП. Отвореният достъп 
трябва да бъде улеснен посредством подходящи услуги по поддръжка и 
инструменти (напр. Обезпечение на дизайна, комплекти и инструменти за 
проектиране; характеризиране на ФИС и опаковане). Офертата за леярството 
трябва да бъде валидирана посредством пред-промишлени пилотни серии за 
външни потребители. 

 

c. Координация и подкрепа 
Сътрудничество на учени, технологични разработчици и доставчици, както и крайни 
потребители за ускоряване на разгръщането на био-фотониката и микро-нано-био 
решенията в здравния сектор. 
 

 
Очакван ефект: 

 
a. Иновативни действия 

• Измерим прогрес на ефективността, съотношение разход-производителност и 
скорост на медицинските диагнози, мониторинг на заболяването и статус на 
пациентите, превенция и лечение на сериозни заболявания и/или качествен 

                                                
28 Където е уместно, действията трябва да търсят сътрудничество и съфинансиране от съответните национални/ регионални 

програми за научни изследвания и иновации, напр. Структурни фондове, адресиращи интелигентна специализация. Действията, 
комбиниращи различни източници на финансиране, трябва да включват конкретен финансов план, който излага в подробности 
използването на тези финансови източници за различните части от техните дейности. 
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контрол в хранителния сектор. 
• Широко въвеждане на пазара на микро-нано-био и био-фотонни системи за 
здравеопазване и качество на храните, безопасност и обработка. 

 

b. Пилотни линии за модерни продукти в ГБТ  
• Пробиви в съотношението разход-производителност за OLED, правейки OLED 
конкурентни с помощта на съществуващите решения, базирани на LED; за надеждни 
MIR сензорни продукти; или за надеждно производство на ФИС. 
• Ефективно въвеждане на пазара на високо конкурентни OLED и MIR сензорни 
продукти. 

• Измерим ръст на производителността в производството на ФИС; и измерими, 
нови, с висока добавена стойност продуктови предложения в широка гама от 
сегменти на пазара на фотониката, активирани от усъвършенствани 
производствени възможности и/или услуги с добавена стойност във ФИС. 

• Подобрено създаване на стойност в Европа посредством по-силни вериги на 
стойността и доставките, включващи съответни заинтересовани страни от 
индустрията. 

 

c. Координация и подкрепа 
• Подсилени вериги на стойността и ускорено разгръщане на микро-нано-био и 
био-фотонни решения в здравния сектор посредством по-тясно сътрудничество на 
ключовите заинтересовани страни и потребители. 

 
 
Видове действия: 
a. Иновативни действия, НТГ (Ниво на технологична готовност) 5 и 6 (моля вж. част G 
от Общите Приложения) – Очакват се предложения с молба за Малки дарения 

b. Иновативни действия, НТГ 5-7 (моля вж. част G от Общите Приложения). Очаква се 
минимум една пилотна линия на район да бъде избрана за финансиране. Комисията 
счита, че предложения с молба за дарение от ЕС до EUR 14 милиона всяко би 
трябвало да позволят това специфично предизвикателство да бъде адресирано както е 
уместно. Това обаче не изключва участието и селекцията на предложения с молба за 
други суми  

c. Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
 
ИКТ 29 – 2014 Разработка на нови материали и системи за OLED осветление 29

 
 
 
Специфично предизвикателство: През последните 10 години, европейската индустрия 

                                                
29 Тази тема е с взаимната подкрепа на ЛБПТ ИКТ и Протокол за управление на мрежи. 
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(МСП и големите компании) направи значителни инвестиции в OLED технологии, напр., 
материали, устройства и производствени процеси. Все пак е нужен значителен прогрес 
на Науката § Технологиите, както и инвестиции в сферата на научните изследвания и 
иновациите в областта на OLEDs, в частност за реализацията на гъвкави, светлинни 
източници с висока яркост над широки площи. По-нататъшното развитие на OLED се 
очаква да даде на Европа водеща позиция на световния пазар за общо осветление и ще 
създаде нови работни места в сферата на производството на нови продукти за 
потребление. В допълнение движението към OLED ще помогне да се намали 
количеството на консумирана ел.енергия посредством осветление и намаляване 
емисиите на въглероден диоксид. 

 
 
Обхват: 
Научно-изследователски & Иновативни действия трябва да акцентират върху 
материалите, процеса технологията за производство на устройства за OLED осветление. 
Целта е да се пуснат OLED устройства над широки повърхности, с по-висока яркост, по-
голяма еднаквост и по-голяма продължителност на живота. В края на всеки проект 
трябва да се предостави модел за демонстрация. Специфична цел за OLED осветлението 
е енергийна ефективност от над 100 lm/W, като се има предвид също подобрената 
ефикасност за външно съединение. Материалите трябва да предлагат конкурентна 
продължителност на живота за всички цветове и бяла светлина (живот от порядъка на 
няколко стотици часа при 97% от първоначалния интензитет). Трябва да се обърне 
внимание на въпросите за рециклиране и въздействието върху околната среда на 
материалите и системите както е уместно. Предложенията трябва да включват 
доставчиците на материали, OLED производители и доставчици и OLED системни 
интегратори. 

 
Очакван ефект: 

• Пробиви в съотношението разход-производителност - осветителни системи с 
производствени разходи от 1€/100 lm. 
 
 
• Обезпечено и засилено лидерство в индустриалните технологии и значително 
увеличено пазарно присъствие в осветлението. 

• Подобрени бизнес възможности за създаване на стойност в Европа в осветлението 
чрез засилване на сътрудничеството по веригата на стойността. 

 
 
Видове дейност: 
Научно-изследователски & Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
Малък принос 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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ИКТ Напречни дейности 

 
 
 
 
ИКТ 30 – 2015: Интернет на нещата и платформи за Свързани интелигентни обекти 

 
 
Специфично предизвикателство: Еволюцията на Интернет на нещата, вграден в 
Интелигентни среди и платформи, формиращи мрежа от "всички неща", е определена 
като една от следващите големи концепции за поддръжка на обществените промени и 
икономически растеж при предвидена годишна скорост от 20%. Цялостното 
предизвикателство е да се предостави Интернет на нещата (IoT), разширен в мрежа от 
платформи за свързани обекти и устройства. Те поддържат интелигентни среди, 
бизнеси, услуги и лица с възможности за динамична и адаптивна конфигурация. 
Най-голямото предизвикателство ще бъде да се преодолее фрагментацията на 
вертикално-ориентираните затворени системи, архитектури и областите на приложение 
и да се премине към системи с отворен код и платформи, които поддържат множество 
приложения. Предизвикателството за Европа е да се уловят ползите от развиващите се 
потребителски-ориентирани платформи, които изискват силно сътрудничество между 
телеком, хардуерните, софтуерни и сервизни услуги, за да се създадат и овладеят 
иновативните Интернет екосистеми. 
Тази тема пресича няколко предизвикателства в ЛБПТ и ИКТ (интелигентна системна 
интеграция, кибер-физични системи, интелигентни мрежи, големи данни) и обединява 
различни ИКТ технологии с широко приложение (нано-електроника, безжични мрежи, 
ниско-мощен компютинг, адаптивни и когнитивни системи) и техните обединения от 
заинтересовани страни. Тяхната приложимост в множество области на приложение 
(напр. Здравеопазване, енергетика, хранителна верига, интелигентен транспорт и 
системи, мониторинг на околна среда и логистика) запълва празнината до развитие на 
специализирани приложения в рамките на Обществени предизвикателства в Х2020. 

 
 
Обхват: Обхватът е да се създадат екосистеми от „Платформи за свързани интелигентни 
обекти“, интегриращи бъдещите поколения от устройства, вградени системи и мрежови 
технологии и други развиващи се постижения в ИКТ. Тези среди подкрепят гражданите 
и бизнесите за многообразие от нови приложения. Те вграждат ефективна и ефикасна 
сигурност и механизми за защита на личните данни в устройствата, архитектурите, 
обслужването и мрежовите платформи, в това число и характеристики като отвореност, 
динамична разширяемост, надеждност, познавателни способности и разпределено 
вземане на решения, ценова и енергийна ефективност, ергономичност и лекота на 
ползване. Подобни Интелигентни среди могат да бъдат обогатени посредством 
разгръщането на преносим/ временен хардуер за насърчаването на безпроблемни среди. 
Интелигентните среди ще предоставят основа и методология за общностите от 
разработчици, за да тестват и валидират в широко-мащабни експерименти евтини 
приложения от напр. Безжични мрежи като WSNs(безжични сензорни мрежи), M2M 
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(между-машинна комуникация), и мрежови обекти и пространства, както и хетерогенни 
разгръщания и трябва да бъдат водени от казуси за използване. 

 

a. Научно-изследователски & Иновативни действия акцентират върху следното: 
Архитектурни концепции и концепции за семантична оперативна съвместимост за 
„Платформи за свързани интелигентни обекти“, които могат да покриват множество 
сценарии за използване докато отговарят на специфични изисквания по отношение 
на сигурност, надеждност, познание и приоритетна обработка на събития. 
 
- Динамично конфигурирана инфраструктура и платформи за интеграция за 

„Свързани интелигентни обекти“, покриващи множество технолоии и множество 
интелигентни артефакти, евнтуално включващи роботи и хетерогенни нива на 
интеграция; представяне на динамично конфигурирана информация и 
интерпретация, водещи до разширен Интернет на нещата. Разработките включват 
аспекти като: 

- Ефективна интеграция на следващото поколение от интелигентни устройства в 
само-адаптираща се, здрава, сигурна, интуитивна, достъпна и взаимосвързана 
интелигентна мрежа и платформи за обслужване. Това включва техники за 
Динамичен достъп до спектъра и Мрежово управление за решаване на 
предизвикателството за свързването, за да даде възможност за десетки милиарди 
нови безжични връзки за Интернет на нещата. 

- Обезпечаване на обработката/аргументацията на информация, с евентуално 
покритие на само-организиращите се системи и автономно поведение. 

- Методи за надеждни и оперативно съвместими приложно-програмни интерфейси 
(APIs) подкрепящи развитието на сценарии за използване и позволяващи на 
разработчиците на приложения да произвеждат нови добавени стойности по 
множество системи, включително частични възможности за отказ. 

Референтни внедрявания, включително проверка на концепция, широко-мащабни 
демонстрации и валидиране, обусловени от иновативните сценарии за използване, а 
също и ефективно използване на платформи, разработени другаде в програмата30. 
Целят се интелигентни домове, работни места, публични пространства, търговски 
сдружения с усещане за контекста и интелигентни градове, а потенциалните 
сценарии за използване включват здравеопазване, енергетика, мобилност и търговско 
обслужване и др. 
Очакват се предложения с молба за Големи дарения. Действието може да включва 
финансова подкрепа за трети страни с оглед на условията, изложени в Част K от 
Общите Приложения. Консорциумът ще определи процеса за селекция на 
допълнителни потребители и доставчици, за които ще бъде отпусната финансова 
помощ (обикновено от порядъка на EUR 50.000 – 150.000 31

 за страна). Максимум 

                                                
30 В този контекст, кандидатстващите могат да пожелаят да разгледат експериментална платформа "FIRE", разработена в ИКТ11 и 
ИКТ12 като една възможна платформа за подкрепа на широко-мащабни експерименти, където е уместно, както и свързани с това 
разработки в сферата на роботиката в ИКТ23 и ИКТ24. 
31 В съответствие с Чл. 23 (7) от Правилата за участие, сумите, споменати в Чл. 137 от Финансовата регулация могат да бъдат 
надхвърляни където е необходимо за постигане на целите на действието. 
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30% от финансирането на ЕС, поискани от предложенето, трябва да бъде разпределен 
за тази цел. 

 

b. Мерки за подкрепа 
Мерки за развитието на екосистеми, обусловени от европейските участници по 
платформите, напр. общности от разработчици на приложно-програмни интерфейси 
(API) за евтини приложения, работа в мрежа на заинтересовани страни, принос към 
пред-нормативни дейности и за стандартизация, разработка на бизнес модели, 
иновативни действия, които имат за цел приемането на платформите (напр. пред-
промишлено снабдяване), както и дейности за повишаване на общественото 
приемане и окуражаване на специално образование. 
Едно от действията за координация и подкрепа трябва да стимулира 
сътрудничеството между избрани проекти и между потенциалните платформи. То 
също ще извлича стратегии за експлоатация от това как да се организира появата на 
успешни екосистеми, как да се ангажира потребителя в процеса на създаване и как да 
се отговори на обществените предизвикателства за Европа. 

 
 
Очакван ефект: 

• Поява на европейска оферта за интегрирани системи за Интернет на нещата (IoT) 
и платформи с определени участници, които да действат като технологични и 
инфраструктурни интегратори по многобройните сектори за приложение. 

• Наличност на архитектури и методологии, които могат да бъдат използвани от 
интегратори и МСП за предоставянето на готови решения в IoT в многообразие от 
области на приложение. 
• Разпространение и достъпност на резултати за трансфер на технологии и пред-
нормативни дейности, напр. във форумите за стандартизация, инициативи с 
отворен код и/или съответните органи като Европейския технологичен институт. 

•  Улесняване на платформи за съвместно създаване на продукти и услуги в 
отворени иновационни екосистеми, включващи всички съответни заинтересовани 
страни. 

 
 
Видове действия: 

a. Научно-изследователски & Иновативни действия – Очакват се предложения с 
молба за Големи дарения 

b. Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
ИКТ 31 – 2014: Човеко-центрична дигитална ера 

 
 
Специфично предизвикателство: Технологиите, мрежите и новите дигитални и социални 
медии променят поведението на хората, начина им на мислене, общуване и създаване на 
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контакти като личности, граждани, работещи и потребители. Разбирането на природата и 
последствията от тези промени с цел да се оформи по-добре дигиталното бъдеще, е 
ключов фактор за успех за стойностите и конкурентоспособността на европейското 
общество. Съществува необходимост да се изследват дву-посочните взаимодействия 
между технология и общество, за да се положат основите на бъдещото мислене в ИКТ и 
за бъдещите дейности за регулация и изготвяне на политика в областите на Цифровата 
програма за Европа. 

 
 
Обхват: 
a. Научно-изследователските и иновативни действия трябва да имат за цел детайлно 
изследване на развитието на фундаменталните понятия като идентичност, защита на 
личните данни, взаимоотношения, култура, репутация, мотивация, отговорност, 
внимание, безопасност и честност в ерата на хипер връзките където границите между 
офлайн и онлайн са размити по многобройни начини. Внимание трябва да се обърне 
също така и на пола, възрастовите и културни различия в поведенията, където е 
уместно. 
Примери за съответни теми на научни изследвания включват: 
•  Как се справят хората с информационното претоварване и недостига на 
внимание? Как ИКТ средите и процесите влияят върху начина, по който хората 
боравят с информационните потоци и фокусират вниманието си? 

•  Как размиването на границите между офлайн и онлайн световете влияе върху 
начина, по който хората възприемат техните различни обстановки (работа,  

 
 
свободно време, семейство)? Как могат интелигентните и свързани среди да 
подкрепят индивидите и обществото? 

•  Какви са нормите и поведенията, които трябва да се вземат под внимание за 
етично поведение и честност един към друг в хипер-свързания дигитален свят? 
Как трябва да се окуражи приемането им в дигиталната култура? 

b. Дейностите по координация и подкрепа трябва да улеснят изграждането на 
общности между разработчиците на ИКТ, научни работници в SSH (защитени 
командни процесори) и други дисциплини, и заинтересовани страни за отговорни 
научни изследвания и иновации. Те трябва да предлагат конкретни стимули и 
мотивация за между-дисциплинарни сътрудничества. Действията по координация се 
приканват да координират и подкрепят отговорни научни изследвания и иновации 
чрез ИКТ и в рамките на областите на Научните 
изследвания§Развитието§Иновациите в ИКТ по различни части от работната 
програма на Х2020, по-специално чрез ефикасен обмен на резултати между научните 
изследвания в областта на SSH, продължаващи проекти в Научните 
изследвания§Развитието§Иновациите и свързани области от дейностите за изготвяне 
на политика и регулация. 

 
Очакван ефект: 

a. Научно-изследователските & Иновативни действия, подкрепяни по тази цел, се 
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очаква да: 
• предоставят нови познания за начините, по които индивидите и обществата 
работят, мислят, учат, държат се и си взаимодействат в новите хипер-свързани 
среди и как тези нови разработки оказват влияние върху възприятията на 
хората за самите себе си, услугите, предприемачеството, демокрацията и 
управлението. 

• предоставят добре обосновани прехвърляеми резултати, в това число и 
иновативни концепции и доказват функционални модели, които могат да 
бъдат използвани в бъдещите научни изследвания, програми за политика и 
регулация. 

b. Дейностите по координация и подкрепа се очаква да 
• предоставят подкрепа за продължаващи и бъдещи проекти в ИКТ чрез 
установяване на ефикасна и ефективна основа за сътрудничество между 
разработчиците на ИКТ, научни работници в множество дисциплини и 
широка база от заинтересовани страни (включително общество, индустрия и 
политици). 

• предоставяне на подкрепа за приемане и установяване на най-добри практики 
за отговорни научни изследвания и иновации в различни области от Работната 
програма за ИКТ. 

Всички успешни проекти трябва да създадат широка и трайна общност от 
заинтересовани лица, които да подкрепят приемането на резултатите и по-
нататъшната работа отвъд продължителността на живота за проекта. 

 
 
Видове действия: 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия – Очакват се предложения с молба за 
Малки дарения b. Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
 
 
ИКТ 32 – 2014: Киберсигурност, Надеждни ИКТ 

 
 
Специфично предизвикателство: Бързата еволюция на технологиите в ИКТ заедно с 
тяхната употреба все повече ни изправят пред нови заплахи, уязвимости и рискове. 
Съществува нарастващ консенсус, че най-съвременният подход да се подсигурят ИКТ се 
превръща в отживелица и освен това, концепцията “златна клетка“ на сигурността става 
невалидна. 

 
 
Предизвикателството е в това да се открият решения да се гарантира сигурност от край 
до край, които да поддържат развитието за продължителността на живота на 
приложението, което поддържат, независимо от подобренията в хакер хардуера или 
изчислителните способности. 
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Обхват: 

 
a. Научно-изследователски и иновативни действия 

• Сигурност при проектирането за сигурност от край до край  
Парадигмите на сигурността при проектирането трябва да бъдат разработени и 
тествани, за предоставянето на сигурност от край до край, по всички хардуерни и 
софтуерни слоеве на системата на ИКТ и приложенията и бизнес услугите. 
Специално внимание трябва да се обърне на взаимодействието между слоевете и 
на холистичния подход. Има необходимост от платформено независими решения 
за предоставяне на отразяваща контекста и самоадаптивна сигурност в силно-
свързаните, комплексни и оперативно съвместими мрежи. 
Автоматизираното управление на политиката за сигурност за такива среди също 
трябва да бъде адресирано, което позволява проверка по време на изпълнение, 
персонализиране и прилагане между операторите или виртуални лица, в много-
слойни и много-сервизни системи, простиращи се над множество области или 
юрисдикции. 
Отворените и динамично пре-конфигируеми среди се нуждаят от специално 
внимание, както и средите където потребителят или доставчикът трябва да 
разчита на други доставчици, не непременно от надежден характер. 
Разработените решения за сигурност при проектирането се очаква да могат да се 
използват при тяхното разгръщане и внедряване, за да се намалят рисковете по 
сигурността, асоциирани с неправилна употреба или грешна конфигурация и по 
този начин позволяват на потребителя за се доверява на устройствата и услугите 
интуитивно. 

• Криптография 
Научно-изследователските проекти трябва да адресират ключовите 
предизвикателства, за да гарантират сигурността за продължителността на живота 
на приложението, което поддържат, да запазят челната си позиция в еволюцията 
на средата на ИКТ и да са в крак с ръста в производителността на ИКТ 
технологията. Разглежданите предизвикателства включват: 
- Технология с ефективно използване на ресурсите и висока степен на защита за 
хардуерно-базирана криптография в реално време; 

- Криптография, която ефективно използва ресурсите, случва се в реално време, с 
висока степен на сигурност и е напълно хомоморфна; 
- Разпределена криптография, включваща функционална криптография; 
- Криптографски инструменти за сигурно свързване на приложенията към 
софтуерните, фърмуерни и хардуерни среди, със или без възможността за 
адаптиране на криптографските примитиви, които се използват; 

- Пост-квантова криптография за дългосрочна сигурност; 
 
- Системи за квантово разпределение на ключа (QKD) и мрежи за дългосрочна 
сигурност при проектирането, както и мрежи, поддържащи информационно 
теоретични криптографски примитиви, включващи, но не ограничаващи се до 
интеграцията в съществуващите оптични мрежи (напр. Сигурни възли и/или 
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използване на мултиплексиране), адресиращи: 
i. евтини компоненти за квантово разпределение на ключа на къси 
разстояния, при нисък битрейт; 

ii. системи за QKD при висок битрейт, които са толерантни към шум и загуба. 
Проектите трябва да демонстрират нетно увеличение в производителността или 
намаление на консумацията на ел.енергия или мощност, в сравнение с 
високотехнологичните подходи и трябва да валидират предложената технология в 
реалистични сценарии за приложение, като вземат под внимание съвременните 
тенденции в ИКТ като облачни, мобилни, Интернет на нещата и др. Дейностите 
могат да включват методи за доказуема сигурност спрямо физически атаки, както 
и научни изследвания в сертифицирането за сигурност. 

 

b. Дейности в подкрепа на Криптографската общност  
За допълване на научно-изследователските дейности в областта на криптографията 
дейностите по поддръжка и координация трябва да адресират следните аспекти: 
- Осигуряване на устойчива интеграция и структуриране на  на европейското 
криптографско общество, включващо академичните среди, индустрията, 
агенциите по правоприлагане и отбрана. 

- укрепване на високите постижения на Европа в тази област. 
- предоставяне на наблюдение на технологиите, съвместни програми за научни 
изследвания прогнозни проучвания. 
- разпознаване на пропуски в технологията, пазарни и възможности за изпълнение. 
- предоставяне на техническа експертиза на обществата по кибер-сигурност и 
неприкосновеност на личните данни. 
- принос към развитието на европейските стандарти, включително публичния 
сектор. 
- решаване на нуждите от обучение и недостиг на умения в академичния и 
промишлен сектор. 
- оценка и проверка на криптографски протоколи и алгоритми. 
- организиране на открити конкурси със съпоставителен анализ на сигурността и  
изпълнението. 
- разпространяване и повишаване на информираността, заздравяване на връзката с 
промишлените заинтересовани лица. 

 
 
Очакван ефект: На макро ниво: 

• нова парадигма за дизайн и внедряване на ИКТ технологията. 
• ИКТ, проектирани в Европа, предлагащи по-високо ниво на сигурност и/или 
неприкосновеност на личните данни в сравнение с не-европейските ИКТ 
продукти и услуги. 

• ИКТ продукти и услуги, съвместими с европейската наредба за сигурност и 
неприкосновеност на личните данни. 

• ИКТ с измеримо по-високо ниво на сигурност и/или неприкосновеност на 
личните данни, на пределни допълнителни разходи в сравнение с ИКТ 
технологии по традиционния дизайн (т.е. прилагащи сигурността като 
допълнителна функционалност). 
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На обществено ниво: 

• повишаване на доверието на потребителите в ИКТ и онлайн услугите. 
• подобряване способността на потребителите да откриват нарушения на 
сигурността и неприкосновеността на личните данни. 
• повишена защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите, в 
съответствие с приложимото законодателство. 

• по-устойчиви критични инфраструктури и услуги. 
На ниво научни изследвания и иновации: ново поколение от ИКТ системи, 
приложения и услуги, които 

• дават прав на потребителите да поемат контрола върху техните данни и 
доверителни отношения. 
• предоставят сигурност и неприкосновеност на личните данни като вградена 
характеристика, по-лена за разбиране и управление за потребителя в 
сравнение с традиционните ИКТ. 

• ИКТ решения, позволяващи на потребителя да следи дали нейните/неговите 
права се съблюдават в съответствие с наредбата на ЕС. 

• опростяване прилагането на криптографски примитиви. 
• ИКТ, която е изпробвана като по-сигурна отколкото ИКТ, проектирани по 
традиционния начин. 

 
 
Инструмент, ниво на финансиране и бюджет 
a. Научно-изследователски & Иновативни действия – Очаква се комбинация от 
предложения с молба за Малки и Големи дарения  

b. Координация и подкрепа 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
 
ИКТ 33 – 2014: Транс-национално сътрудничество между Национални 
координационни звена 

 
 
Специфично предизвикателство: Налагане на ефективността на Националните 
координационни звена (НКЗ) за ИКТ в Х2020 чрез подпомагане на транснационалното 
сътрудничество в рамките на тази мрежа и заздравяване на сътрудничеството с други 
мрежи за подкрепа в научните изследвания и иновациите на европейско ниво. 

 
 
Обхват: Действието ще акцентира върху установяване на механизми за ефективни транс-
гранични партньорски търсения, идентифициране, разбиране и споделяне на добри 
практики, които гарантират изпълнението на тази цел. Това може да предполага 
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сравнителен анализ на услуги и механизми за подкрепа, съвместни работилници и 
сътрудничество в други НКЗ по Х2020, обучение, туининг схеми, разработване на 
съответното обучение и информационни материали за целите и дейността на ефективен 
механизъм за търсене на партньори сред мрежата от НКЗ. Могат също да бъдат 
включени и практични инициативи за ползите на транс-граничните аудитории, като 
например транснационални брокерски събития. Специфичният подход трябва да бъде 
адаптиран към естеството на тематиката и към капацитетите и приоритетите на 
съответните НКЗ. Ще се окуражава и известна степен на сътрудничество и работа в 
мрежа по подобни проекти по паралелни теми – по-специално в контекста на 
съвместни/координирани призиви. Центърът н а внимание през цялото време трябва да  
 
 
бъдат въпроси, специфични за ИКТ в Х2020 и не трябва да се дублират действия, 
предвидени в мрежата на НКЗ за качествени стандарти и хоризонтални проблеми под 
„Наука с и за обществото“. 
Специално внимание трябва да се обърне на подпомагането на НКЗ с по-малък опит, за 
да получат достъп до ноу-хау-то, натрупано в други страни и да то да бъде приложено 
локално по уместен и ефикасен начин. Мрежата от НКЗ в ИКТ трябва да развива 
информационните и поддържащи услуги по пълната верига н стойността в областта на 
научните изследвания и иновации за всички клиенти на ИКТ, по-специално нови таргет 
групи в Х2020 (напр. МСП, публични власти). 
Очаква се предложенията да включват или да дадат възможност на активното участие на 
НКЗ, които са били назначени официално от съответните национали власти в ЕС и 
асоциираните страни. В специални случаи НКЗ могат да решат да възложат тази дейност 
на специализирани агенции. Предложения от други организации от ЕС или 
Асоциираните страни са неприемливи. Ако определени НКЗ желаят да се въздържат от 
участие, този факт трябва да е изрично документиран в предложението. Все пак тези 
НКЗ са поканени и окуражавани да участват в проектовите дейности (напр. 
работилници), и разходите, направени от консорциума за такова участие (напр. пътни 
разходи, платени от консорциума) могат да бъдат включени в предвидения бюджет и да 
са допустними за финансиране от Комисията. Действието може също да включва 
контакти в сферата на ИКТ по Х2020 от трети страни. 

 
Комисията очаква да получи единично предложение по тази тема. Очаква се проектът да 
продължи за период от четири години. 

 
 
Очакван ефект: 
• Подобрено и по-хомогенно обслужване от страна на НКЗ в Европа и извън границите 
и, което ще помага за основаването на транс-гранични консорциуми, за опростяване 
на достъпа до призивите по Х2020, за снижаване на входящите изисквания за 
новодошли и за повишаване качеството на подадените предложения. 

• Едно по-последователно ниво на услугите по поддръжка на НКЗ в Европа, тясно 
интегрирани с други мрежи от НКЗ, ERA-NET Cofunds (съвместно спонсорирани 
дейности), Съвместни технологични инициативи, свързани европейски програми и 
услуги на европейската мрежа за подкрепа на предприемачеството. 
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• По-ефективно участие на организации от трети страни, заедно с европейски 
организации съгласно принципа за взаимна изгода.  

 
Инструмент, ниво на финансиране и бюджет 
Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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Хоризонтални иновативни действия в ИКТ 

 
 
Цялостната стратегическа цел за предложените действия за първите две години от 
Х2020, е да се подсигури най-добро ефективно използване на иновативните действия по 
предизвикателствата и да се гарантира, че научните изследвания в ИКТ и иновациите по 
Хоризонт 2020 ще осигурят желания ефект за европейския растеж и 
конкурентоспособност. 

 
 
 
ИКТ 34 – 2015: Принос на ИКТ за пилотни схеми за съвместно инвестиране от 
бизнес ангели в иновативни фирми в ИКТ  

 
 
Това е принос от ИКТ в ЛБПТ за пилотна схема, която ще съфинансира инвестиции от 
бизнес ангели в иновативни МСП и малки предприятия със средна капитализация, които 
се стремят да комерсиализират продукти и услуги, свързани с ИКТ. Потенциални съ-
инвеститори с бизнес ангели могат да включват фамилни офиси и капиталови 
финансисти от тълпата. Областите на фотоникката, микроелектрониката, 
микросистемите и роботиката както и творческите индустрии, свързани с ИКТ, ще се 
радват на особено внимание. Схемата може да действа посредством фонд, основан като 
специален инвестиционен инструмент. Съфинансираните инвестиции, основани по 
правило на базата на равно споделяне на рискове и печалби, ще приемат формата на чист 
дял и, евентуално, други форми на рисков капитал. Инвестициите, свързани с ИКТ 
трябва да представляват поне 50% от цялостната направена инвестиция. Комисията ще 
стимулира страната, натоварена с прилагането на пилотната схема, за да направи 
специално усилие, включително целево повишаване на информираността, за да 
гарантира, че значително по-голяма част от инвестициите са свързани с ИКТ. 

 
Очакван ефект: 
Развитие на съ-финансиране и трансгранични инвестиции от бизнес ангели и подобрен 
достъп до рисково финансиране от иновативни фирми в ИКТ. Индикаторите и целите ще 
бъдат поставени по време на преговорите с поверено лице, което може евентуално да 
приложи пилотната схема. 

 
Указателен график: 
Този инструмент вероятно ще е на разположение през 2015. 

 
Процедура по селекция: 
Подлежи на дискусия с лицето, което може да бъде натоварено с прилагането на 

пилотната схема. 

Указателен бюджет: 
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EUR 15 милиона от ИКТ в ЛБПТ, допринасящи за общо EUR 30.0 милиона от бюджета 
за 2015 32. 

 
 
ИКТ 35 – 2014: Иновации и подкрепа за предприемачество 

 
 
Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се подобрят рамковите 
условия на европейската иновационна екосистема на ИКТ, така че да предлага най-добри 
условия за иноваторите да уловят пълния потенциал на иновациите да трансформират 
идеите към пазара за поддържане ръста и работни места. 

 
 
Обхват: 
 
a. Състезания за бизнес идеи в ИКТ в университетите и средните училища  
Организиране и промотиране на състезания за бизнес идеи в ИКТ, адресирани към 
студенти в университети и ученици в средните училища. Състезанията за бизнес идеи 
в ИКТ трябва да бъдат организирани на национално и в последствие на европейско 
ниво. Трябва да се цели участие на поне 10 Държави-членки и Асоциирани страни 
през първата година (до включване на всички Държави-членки и Асоциирани 
страни). Първата селекция се извършва на ниво учебно заведение и ще продължи 
постъпателно до европейско ниво като финалната подкрепа на събитие ще отиде при 
добре-обособен консорциум, чиито членове трябва да са демонстрирали капацитет в 
мобилизирането на студентите и да имат опит в подобни широкомащабни събития. 

 

b. Лятна академия за предприемачество в ИКТ 
Създаването на европейска широка система от Летни академии за университети и 
ученици в последните класове на средните училища акцентира изцяло върху 
предприемачество в ИКТ. Летните академии ще бъдат ориентирани към действието и 
ще включват дейности като развитие на умения в ИКТ и предприемачеството; 
експериментиране, наставничество; подкрепа за бизнес планиране и основаване на 
собствена компания; установяване на полезни връзки; зараждане и развитие на 
бизнес идеи, свързани с ИКТ. Проектът ще допълва, разширява и обогатява подобни 
съществуващи действия докато в същото време се фокусира върху сектора на ИКТ и 
отличните постижения. 

 

c. Лаборатории за предприемачество в ИКТ  
Събирането на едно място на предприемачи, студенти, изследователи и компании в 
експериментална обстановка за окуражаване на предприемачеството, обусловено от 
иновациите. Целта е да се окуражат екипните предприемачески дейности и да се 
задълбочи взаимодействието между студенти, предприемачи, проектанти, 
университети и преподаватели. Дейностите трябва да комбинират изследване на 
предприемачеството като кариера посредством учебните часове, работилници, 
обучение чрез практика, условия за съвместна работа, експериментални дейности 

                                                
32 EUR 15.00 милиона от бюджетната линия за „Достъп до рискови финанси“ и EUR 15.00 милиона от бюджетната линия за 
„Лидерство в базовите и промишлени технологии“ / ИКТ'. Тези суми ще бъдат включени във финансовото решение за 2015. В случай 
на значителен недостиг на реализация до 30 юни 2015, остатъчните ресурси ще бъдат пре-разпределени по тези бюджетни линии. 
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като тестване и създаване на прототипи, достъп до ресурси, предаване и споделяне на 
опит с други предприемачи, включително серийни предприемачи и успешни 
основатели на фирми. Специалният акцент ще бъде поставен върху нови инициативи, 
които ще разширят участието, включително туининг за споделяне на опит и най-
добри практики за устойчивост и подкрепа за увеличение на мащаба. 

d. Кампания по предприемаческа култура в иновативния сектор на ИКТ  
Разработване на обществена кампания, акцентираща върху промотиране на 
предприемачеството и културата на поемане на рискове в Европа с акцент върху 
сектора на ИКТ. Кампанията ще разглежда послания като „Опитах и се провалих“, 
„Опитах и успях“ и модели за подражание, с които европейците могат да се 
асоциират и да се мотивират да станат предприемачи. Целта е да се стимулира 
предприемачеството като се промени възприятието към избягване на риска в Европа. 
Акцентът ще бъде поставен върху научените уроци. Кампанията трябва да бъде 
насърчавана чрез канали на национално и европейско ниво. За да се направят  
 
 
атестатите достатъчно адекватни за всички потенциални предприемачи в Европа, 
кампанията трябва да бъде рекламирана в минимум 2/3 от Страните-членки и 
Асоциираните страни. Тази кампания следва да бъде част от дългосрочен план за 
промяна на културата на предприемачеството в Европа. 

 

e. Подкрепа за дефинирането и прилагането на Поощрителни награди (или 
Предизвикателства) 
Целта е да се определят 8 до 12 състезания с поощрителни награди. Това включва 
валидирани анализи за множество тематични области в ИКТ от технологични и 
обществени предизвикателства, които потенциалните състезания биха решили; 
разработка на списък от концепции за награди и размер на асоцииран фонд за 
награди, подходящ за адресирането на предизвикателствата; идентифициране на 
основните пазарни неуспехи, които всяка награда ще се стреми да адресира; 
определение на критериите за успех; и разработка на правилата за наградните 
състезания, изработване на планове за оценка и действие. 

 

f. Европейска мрежа от снабдители (Европейска платформа от снабдители) 
Целта е да се подкрепи създаването на широки европейски мрежи от 
снабдители,които заедно дефинират иновационна пътна карта за снабдяване, 
идентифицират общите нужди на снабдяването в близък срок (отнасящи се за 
Обществените поръчки за иновативни решения), както и в средно-дълъг до дълъг 
срок (отнасящи се до Пред-промишлено снабдяване) в области от общ европейски 
интерес. 
Действията на Европейските платформи от снабдители трябва да се ангажират в 
отворен диалог с всички потенциални заинтересовани страни, включително други 
снабдители и крайни потребители. Европейските платформи от снабдители следва да 
публикуват своите набелязани нужди по осигуряването онлайн по начин, който 
позволява на общността в сферата на научните изследвания и иновациите да 
коментира и подава идеи, за да прави предложения относно бъдещи Пред-
промишлени снабдявания или Обществени поръчки за иновативни решения 
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адекватни на целевата област от Европейските платформи от снабдители. 
Европейските платформи от снабдители трябва също да предприемат дейности, 
които изследват приложимостта и да улеснят конкретната подготовка на транс-
гранични Пред-промишлени снабдявания или Обществени поръчки за иновативни 
решения за поне една споделена обща нужда по осигуряването. 
Европейските платформи от снабдители трябва да съдържат критична маса от 
обществени поръчители, отговорни за придобиването и/или регулаторната стратегия 
за иновативни решения в области от обществен интерес, които са големи 
потенциални клиенти за технологиите ЛБПТ в ИКТ. Европейските платформи от 
снабдители трябва да предприемат действия по разпространението за споделяне на 
резултати и да повишат информираността относно Пред-промишлени снабдявания и 
Обществените поръчки за иновативни решения в Европа. 

 
 
Очакван ефект: 
За всички дейности акцентът трябва да пада по-скоро върху реалния ефект отколкото 
върху теоретичните модели и изследвания. Повторната употреба и обединяването на 
ресурси, включително съществуващи (уеб) платформи са изключително желани. Също 
така трябва да бъде окуражаван равния достъп на мъже и жени до всички области. 
a. Повишена информираност и разбиране на предприемачеството в ИКТ сред младите 
хора на Европа; Развитие на предприемачески умения и използване на е-умения. 
b. Увеличени практически предприемачески умения сред студентите, които ще им 
позволят да преследват техните предприемачески стремежи, да започнат и развият 
свой бизнес и да ги използват в кариерата си. 

 
c. Повишено предприемачество, увеличен брой предложени възможности за 
предприемачи, нови инициативи, които нямаше да бъдат започнати без намесата на 
ЕК, повишено сътрудничество в съответните общности между различни участници 
от предприемаческата екосистема. 

d. Промяна на представите за бариерите, пред които са изправени предприемачите в 
ИКТ и намаляване на страха от започване на бизнес. Промяната на отношението към 
поемане на рискове ще стимулира ИКТ- базирани начинания и би следвало да 
произведе положителен ефект върху броя нови предприемачи. 

e. Подробен проект за награди, предоставен от консорциум с опит в проектирането на 
поощрителни награди. Идентификация на поощрителните награди с най-голямо 
въздействие и възможност за мобилизиране на заинтересованите страни да се 
ангажират и вземат участие. Информираност относно потенциала на поощрителните 
награди, издигната отвъд общността, която обичайно взема участие в състезателната 
сфера. 

f. По-прогресивен, концентриран подход за развитие на общи отговори на 
предизвикателства, пред които е изправен публичния сектор в редица страни. 
Повишени възможности за предлагането, за да предостави на търсенето потенциала 
от иновативни решения да адресира конкретни предизвикателства на публичния 
сектор. Намалена фрагментация на търсенето в публичния сектор чрез дефиниране на 
общите спецификации и подготовка за транс-гранично снабдяване. 
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Видове действия: 
a. b. c. Иновативни действия– Очакват се предложения с молба за Малки дарения d. 
Координация и подкрепа 
e. Координация и подкрепа f. Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
ИКТ 36 – 2015: Пред-промишлено снабдяване отворено за всички области от 
обществен интерес, изискващи решения в сферата на ИКТ  

 
 
Специфично предизвикателство: Това специфично предизвикателство адресира липсата 
на иновации, обусловени от общественото търсене в Европа, което е нужно, за да се 
запълни празнината между търсене и предлагане за иновативни решения в сферата на 
ИКТ. То цели консорциум от снабдители със сходни нужди в осигуряванто от общ 
европейски интерес, които да задвижат иновациите от страна на търсенето и да намалят 
фрагментацията на търсенето в публичния сектор в Европа, като заедно отправят 
предизвикателство към пазара да развие иновативни ИКТ-базирани решения. 
Съвместното пред-промишлено снабдяване дава възможност на консорциума от 
снабдители да споделят разходите по осигуряване на високо-технологични научни 
изследвания§развитие и да ускорят времето за достигане до пазара на обещаващи 
научно-изследователски резултати, които могат да предоставят най-добра цена за 
качество и решения за конкретни нужди на публичния сектор. Целта от ангажирането в 
подобни по-прогресивни стратегии за осигуряване на научни изследвания§развитие е да 
се модернизира осигуряването на обществени услуги по-бързо докато се създават 
възможности за индустрията и научните работници в Европа да поемат международно 
лидерство в нови пазари. 
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Обхват: Целта е да се постигнат радикални подобрения в качеството и ефикасността на 
публичните услуги чрез окуражаване развитието и валидирането на революционни 
решения посредством Пред-промишлен снабдяване. Това специфично 
предизвикателство е отворено за предложения с молба за съ-финансиране от ЕС за пред-
промишлено снабдяване във всички области на интереси в публичния сектор, изискващи 
иновативни решения на база ИКТ, допълващи дейности по PCP Cofund, предвидени по 
други предизвикателства ЛБПТ в ИКТ. То е отворено за предложения, изискващи 
подобрения основно на база една специфична технологична област в ИКТ, както и на 
предложения, изискващи решения от край до край, за които са нужни комбинации от 
различни технологии в ИКТ. 

 
 
Очакван ефект: 

• Намалено фрагментиране на търсенето на иновативни решения чрез даване на 
възможност на обществени поръчители да въвеждат заедно Пред-промишлени 
снабдявания в области, които поради тяхната природа е по-добре да бъдат 
адресирани съвместно или които не биха могли да бъдат решени самостоятелно. 

• Повишени възможности за широка пазарна реализация и икономии от мащаба за 
предлагането посредством съвместни спецификации, широка публичност на 
резултатите и, където е уместно, принос към стандартизацията, регулация и 
сертифициране за премахване на бариерите за въвеждането на иновациите на 
Пред-промишленото снабдяване на пазара. 

 
 
Видове действия: 
Действия за съфинансиране на Пред-промишленото снабдяване Cofund – Комисията 
счита, че предложения с молба за дарения от ЕС от около EUR 4 милиона ще дадат 
възможност на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва. 
Това обаче не изключва участие и селекция на предложения с молба за други суми. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 
ИКТ 37 – 2014-15: Схема за отворени подривни иновации (осъществена чрез 
инструмента на МСП) 

 
 
Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се предостави подкрепа за 
голям набор от МСП на ранен етап и с висок риск на иновациите в сектора на ИКТ. 
Акцентът ще бъде върху МСП, които предлагат иновативна концепция, продукт и услуга 
в ИКТ като прилагат нов набор от правила, стойности и модели, които в крайна сметка 
подриват съществуващите пазари. 
Целта на Отворените подривни иновации (ОПИ) е тройна: 

• Отглеждане на обещаващи иновативни и подривни идеи; 
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• Подкрепа за създаването на прототипи, валидиране и демонстрация в реални 
условия; 
• Помощ за по-широкото разгръщане и пазарното им приемане. 

 
 
Предложените проекти трябва да имат потенциал за подривна иновация и бърза пазарна 
реализация в ИКТ. 
 
 
В частност това би било интересно за предприемачи и млади иновативни компании, 
които търсят начини за бърза подкрепа за техните иновативни идеи. 
Целта на ОПИ е да подкрепи валидирането, бързото създаване на прототипи и 
демонстрацията на подривните иновации, носещи силно измерение за ЕС. 

 
Обхват: ОПИ ще бъдат изпълнени чрез инструмента на МСП, който се състои от три 
отделни фази, както и услуга за коучинг и менторство за бенефициентите. Участниците 
могат да кандидатстват за Фаза 1 с оглед кандидатстване за Фаза 2 на по-късна дата, или 
директно за Фаза 2. 

 
 
Във фаза 1, ще бъде разработен анализ за икономическата целесъобразност, проверяващ 
технологическата/практическата, както и икономическата приложимост на иновативната 
идея/концепция със значителна новост за промишления сектор, в който тя е представена 
(нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на 
съществуващи технологии). Дейностите например трябва да включват оценка на риска, 
пазарно проучване, ангажираност на потребителя, управление на Интелектуална 
собственост (ИС), развитие на иновационна стратегия, търсене на партньори, 
целесъобразност на концепцията и подобни, за да се създаде солиден иновативен проект 
с висок потенциал, съобразен със стратегията на предприятието и с европейското 
измерение. Пречките в способността да се увеличи рентабилността на предприятието 
чрез иновации трябва да бъдат откривани и анализирани по време на Фаза 1 и 
адресирани във Фаза 2 , за да се увеличи възвращаемостта на инвестициите в 
иновационните дейности. Предложението трябва да съдържа първоначален бизнес план 
на база предложената идея/концепция. 
Предложението трябва да дава спецификациите на разработения бизнес план, който би 
следвало да бъде резултатът от проекта и критерият за успех. 
Финансирането ще бъде предоставено под формата на крупна сума от EUR 50.000. 
Проектите трябва да продължат около 6 месеца. 

 
Във фаза 2, ще бъдат подкрепени иновативни проекти, които адресират специфично 
предизвикателство ОПИ и които демонстрират висок потенциал по отношение на 
конкурентост н а компанията и ръст, в основата на които е залегнал стратегически 
бизнес план. Действията трябва да акцентират върху иновативни действия като 
демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни схеми, увеличаване на 
мащаба, минимизация на обема, дизайн, пазарно възпроизвеждане и подобни, които 
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имат за цел да доведат една иновативна идея (продукт, процес, услуга и т.н.) до 
промишлена готовност и зрялост за въвеждане на пазара, но също могат да включват и 
някои научни изследвания. За технологична иновация се предвиждат Нива на 
технологична готовност 6 или повече (или подобни за нетехнологични иновации); моля 
вж.част G от Общите Приложения. 
Предложенията трябва да се основават на разработен бизнес план, който е изработен или 
през Фаза 1 или с други средства. Специално внимание трябва да се обърне на защитата 
на ИС и собствеността; участниците трябва да представят убедителни средства, за да 
гарантират възможността за търговско използване („свобода на действие“). 
Предложенията трябва да съдържат спецификация за резултата от проекта, включително 
план за първа комерсиализация и критерии за успех. 
Комисията счита, че предложенията с молба за дарение от ЕС между EUR 0.5 и 2.5 
милиона би позволило на Фаза 2 да бъде адресирана както подобава. Това обаче не 
изключва участие и селекция на предложения с молба за други суми. Проектите трябва 
да продължават между 12 и 24 месеца. 

 
В допълнение във Фаза 3, МСП могат да се възползват от мерките и услугите за косвена 
подкрепа, както и от достъпа до финансови съоръжения, подкрепяни под Достъп до 
рисково финансиране от тази работна програма. 

 

На успешните бенефициенти ще им бъдат предложени коучинг и менторство по време на 
фази 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна през Европейска мрежа за поддръжка на 
предприемачеството и се предоставя от специален треньор посредством консултации и 
указания за бенефициентите. Треньорите ще бъдат наети от централна база с данни, 
управлявана от Комисията и ще отговарят на всички строги критерии по отношение на 
бизнес опит и компетенции. По време на инструмента от трите фази, Мрежата ще 
предложи да допълни подкрепата от треньорите като предостави достъп до своите 
иновации и международно предлагани услуги. Това например може да включва, в 
зависимост от нуждите на МСП, подкрепа при идентифициране потенциала за растеж, 
разработване на план за растеж и максимизирането му чрез интернационализация; 
заздравяване на лидерството и управленските умения на индивидите в старшия 
управленски екип и развиване на капацитета за коучинг на място; разработване на 
маркетингова стратегия за или повишаване на външното финансиране. 

 
Очакван ефект: 

• Повишаване на рентабилността и показателите за ръста на МСП чрез 
комбиниране и прехвърляне на ново и съществуващо познание в иновативни, 
подривни и конкурентни решения като по този начин се възползват от 
европейските и глобални бизнес възможности. 

• Пазарно приемане и разпространение на иновациите в ИКТ. 
• Повишаване на частните инвестиции в иновациите, по-специално чрез частно съ-
финансиране и/или последващи инвестиции в успешно подкрепени МСП. 

• Очаквания ефект трябва да бъде ясно обоснован в количествени и качествени 
измерения (напр. оборот, заетост, пазарен дял, управление на ИС, продажби, 
възвращаемост на инвестициите и печалба). 
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Видове действия: МСП инструмент (70%) 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
 
Бърза писта към иновациите – пилотна схема 

 
 
 
Бърза писта към темата за иновациите  
Следва да се отбележи, че следната информация се предоставя на този етап само да се 
улесни запознаването с тази тема. Европейската Комисия ще предостави своевременно 
пълни подробности, заедно с обявяването на съответните призиви по Бързата писта в 
Темата за иновациите. 

 

Основните аспекти на темата са както следва: 
 

По тази пилотна схема Бърза писта към иновациите (FTI) ще бъдат поканени 
предложения за иновативни действия, свързани с всяка технологична област, на базата 
на постоянно отворен призив (с първа контролна дата през 2015) и с логика на 
задвижване отдолу нагоре. 

 

 
 
Може да участва всяко юридическо лице и предложения могат да се подават по всяко 
време. Комисията ще въведе 3 контролни дати на година за оценка на предложенията. 
Времето между контролна дата и подписване на споразумение за отпускане на средства 
или уведомление за решението за отпускане на средства няма да надхвърля шест месеца. 
В едно действие могат да участват не повече от 5 юридически лица. Размерът на 
субсидията не трябва да надхвърля EUR 3 милиона. 

 

Предложенията ще бъдат класирани в зависимост от въздействието, качеството и 
ефективността на изпълнението и превъзходство, като на критериите за въздействие се 
дава по-голяма тежест. Фактори като времева чувствителност и международна 
конкурентна ситуация трябва да бъдат вземани под особено внимание когато се оценява 
въздействието на предложението, за да се позволи гъвкавост според различните 
особености в рамките на различните области на приложеното научно изследване. 
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Международни дейности по сътрудничество 

 
 
 
 
ИКТ 38 – 2015: Изграждане на международно партньорство и подкрепа за диалози с 

държави с висок доход  
 
 
Специфично предизвикателство: предизвикателството е да се даде възможност за 
дискусии с трети страни по области от общ интерес и да се предостави подкрепа за 
сътрудничество в рамките на научните изследвания в ИКТ и областите на иновация. 

 
 
Обхват: Двойната цел е: 

• да се подкрепят диалози между Европейската Комисия/ ЕС и стратегически 
партньорски страни с висок доход и региони, 

и  
• да се окуражи сътрудничеството с организации от стратегически трети страни с 
висок доход в сътруднически научни изследвания§развитие в областта на ИКТ в 
Рамковата Програма на ЕС (Хоризонт 2020) и в рамките на съответните програми 
на трети страни. 



 
   

 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във вашето бъдеще! 
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от 

Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

 

Предложенията трябва да покриват тези два аспекта, които по-специално могат да 
включват следното: 

• организация на събития, синхронизирани с диалогови срещи 33, предоставящи 
навременен вход за данни и проследяване, например по общи приоритети в 
научните изследвания§развитие и възможности за бъдещо сътрудничество, 
оказване на помощ при определяне на фокуса на диалоговите срещи, както и 
повишаване на тяхната видимост, 

• повишаване на сътрудничеството по политиката на ИКТ и регулацията 
посредством мониторинг на целевия регион/страна, работилници и всякакви 
други свързани с това дейности, 

• заздравяване на съвместните изследователски връзки посредством основаването 
на устойчиви механизми на сътрудничество или платформи между европейски 
организации и съответни водещи организации от трети страни, с цел създаването 
на взаимно ползотворни партньорства на база сътрудничество, които ще бъдат 
идентифицирани между международната Програма за дигитална Европа (DAE) и 
ИКТ стратегиите на трети страни/региони, 

• укрепване на промишленото сътрудничество по научните изследвания и развитие 
в ИКТ, по-специално чрез по-добра работа в мрежа между европейските 
технологични платформи за ИКТ и съответните асоциации в трети страни, 

• повишена координация на ниво ЕС с инструменти на хоризонтална Рамкова 
програма за насърчаване на международно сътрудничество (като BILAT, INCO-
NET и ERA-NET Cofund), както и програми на съответните Държави-членки на 
ЕС и Асоциирани страни. 

Предложенията трябва да надграждат над постиженията на подобни минали и 
продължаващи проекти, в страни/или региони където е приложимо, докато избягват 
дублирането на това усилие по този Призив. 

 

Целеви страни/региони с висок доход 
a) Под-група 1:Северна Америка (Канада, САЩ) 
 

b) Под-група 2: Източна Азия/Океания (Австралия, Япония, Корея, Нова Зеландия, 
Сингапур, Тайван) 

Очаква се всяка целева зона да бъде покрита от един или два проекта , и дублирането на 
усилието в тази област да се избягва (т.е., ако трябва да се запази повече от едно 
предложение/ област, предпочитание се дава на предложенията с различно и/или 
допълнително покритие на държава(и). 
Действията по тази цел следва да бъдат обхванати от балансирано партньорство със 
съответните и високо-квалифицирани организации от трети страни, включително 
правителствени участници (Министерства/агенции за проучване на трети страни), 
съответните промишлени асоциациии и академични партньори (научно-изследователски 

                                                
33 Това включва Диалози на информационното общество (организирани от DG CONNECT), срещи под Споразуменията за Наука§ 
Технология (организирани от DG RTD), и други подобни срещи (напр. Регионални срещи на Старши служители или срещи на 
министерски нива). 
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центрове/университети). 
Трябва да бъдат включени измерими показатели за изпълнение (напр. Да бъдат 
организирани минимален брой събития, участници, подадени определен брой 
предложения, създадени нови консорциуми в следствие на организираните събития, 
европейски организации/индивиди да бъдат подкрепени в получаването на достъп до 
програми на трети страни и т.н.). 

 
 
 
Очакван ефект: 

• Укрепване на стратегическите партньорства с ключови трети страни и региони в 
области от взаимен интерес и добавена стойност в съвместно адресиране на 
важни проблеми. 

• Повишена видимост за дейностите в областта на научните изследвания§развитие 
в ИКТ в ЕС и научно-изследователски постижения. 
• Повишена видимост за политиката и регулациите на ЕС в ИКТ  
• Предоставена подкрепа за европейски организации/ индивиди в получаването на 
достъп до програми на трети страни. 

 
 
Видове действия: 
Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
 
ИКТ 39 – 2015: Изграждане на международно партньорство в страни с нисък и 
среден доход  

 
 
Специфично предизвикателство: Да се укрепи сътрудничеството и стратегическото 
партньорство с избрани страни и региони в области от общ интерес. 
Целеви страни: Държави с нисък и среден доход 34

 в Субсахарска Африка 
 
 
Обхват: Целта е да се стартира поредица от целенасочени съвместни научно-
изследователски проекти, адресиращи изискванията на обществата на крайните 
потребители в развиващите се страни. Специфичните технологични цели може да 
включват например съвместен дизайн, адаптация, демонстрация и валидиране (напр. 
пилотни схеми) на научни изследвания и иновации в ИКТ в съответните тематични 
области, адресирани от Хоризонт 2020, в това число Технологии на съдържанието и 
Обществени предизвикателства. 
Дейностите по тази цел следва да бъдат водени от ясно дефинирана потребителска 

                                                
34 Вж. класификация на Световната Банка по страни. 
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нужда/пазарна възможност за технология, която е в процес на адаптиране; по-специално 
те трябва да включват изисквания на развиващите се страни и където е възможно да 
имат потенциала за по-широко въздействие чрез ангажиране на редица страни от същия 
регион. Предложенията следва да бъдат подадени от допълнително партньорство със 
специфичен акцент върху участието на заинтересовани лица в иновацията от съответната 
развиваща се страна и представители на обществата на крайните потребители (напр. 
Съответните публични, частни, образователни и научно-изследователски, както и 
организации от обществения сектор, Иновационни пространства и Живи лаборатории). 

 
Очакван ефект: 

• развитие на съответна технология, отговаряща на специфичните нужди и условия 
на целевата страна. 

• Подсилено международно измерение на ИКТ и Иновационните аспекти на 
Хоризонт 2020 и по-високо ниво на международно сътрудничество със страни с 
нисък и среден доход в областта на научните изследвания§развитие в ИКТ и  
 
Иновациите, с акцент върху областите, които са печеливши за целевите 
страни/региони. 

 
 
Видове действия: 
Научно-изследователски и Иновативни действия– Очакват се предложения с молба за 
Малки дарения. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 
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Условия за тези призиви 

 
 

 За всички теми в рамките на двата призива за ИКТ, приложимо е следното: 
 
Ако е посочено в описанието на специфичното предизвикателство, Комисията счита, че 
предложенията с молба за дарение в диапазона, посочен по-долу, като Малък или 
Голям би дал възможност на специфичното предизвикателство да бъде адресирано 
както е необходимо. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с 
молба за други суми: 

- Малко дарение: Дарение от ЕС между EUR 2 милиона и EUR 4 милиона 
- Голямо дарение: Дарение от ЕС между EUR 5 милиона и EUR 8 милиона 

 
 
 
Проектите, финансирани под двата призива за ИКТ от Работната Програма 2014-15 ще 
участват в Пилотната схема по Отворени данни от научни изследвания в Хоризонт 2020 
в съответствие с Отворения достъп на Комисията до даните от научните изследвания за 
улесняване на достъпа, повторната употреба и запазването на данните от научни 
изследвания. Проектите имат възможност да се откажат от Пилотната схема. Свързан 
нов елемент в Хоризонт 2020 е използването на Планове за управление на данни (DMPs), 
описващи подробно какви данни ще генерира проектът, дали или как ще бъде използван 
или направен достъпен за проверка и повторна употреба, и как ще бъде организиран и 
запазен. Използването на План за управление на данни е необходимо за проекти, които 
участват в Пилотната схема за Отворените данни от научни изследвания. Допълнителни 
указания за Пилотната схема за Отворените данни от научни изследвания могат да бъдат 
намерени в Портала на участниците. 

 
 
 
H2020-ИКТ-2014 
Дата на публикуване: 11 декември 2013. 

 
Начало: 11 декември 2013 с изключение на тема ИКТ37, чието начало е на 

01/03/2014 35
 за фаза 1 и фаза 2 и тема ИКТ14, чието начало е на15 

юли 2014 36. 
 
Краен срок(ове) 37 38: в17.00.00 брюкселско време на следните дати 

                                                
35 Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца. 
36 Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца 
37 Отговорният Генерален директор може да отложи тези крайни срокове до два месеца 
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38 Предоставените в скоби крайни срокове са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015. 



 
   

 

 

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 

 

 

 
 
 

 

Всички теми без 
ИКТ14.a, 
ИКТ14.b, 
ИКТ14.c, ИКТ37 

 

23 април 2014 

 

ИКТ14a, 
ИКТ14.b, 
ИКТ14.c 

 

25 ноември 2014 

ИКТ37 [МСП 
инструмент] 
Отворен призив 
контролни дати 

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] 

 
Цялостен указателен бюджет: EUR 703.5 милиона, от които EUR 694.5 от ЛБПТ-ИКТ 
частте от  бюджета за 2014 39

 и EUR 9 милиона от ЛБПТ-NMP частта от бюджета за 2014 
40

 и EUR 170 милиона от ЛБПТ-ИКТ частта от бюджета за 2015 41 
 

 
 
Всички единичен етап  2014 

EUR милиона 
2015 
EUR милиона 

Интелигентни кибер-физични системи ИКТ1.a 37  
ИКТ1.b 17  
ИКТ1.c 2  

Интелигентна системна интеграция ИКТ2.a 35  
ИКТ2.b 9  
ИКТ2.c 3  
ИКТ2.d 1  

Модерна, компактна, органична и 
широкоформатна електроника 
(TOLAE) 

ИКТ3.a 17  
ИКТ3.b 15.5  
ИКТ3.c 3  

                                                
39 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
40 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
 
41 Бюджетните суми са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за покриване на думите, отпуснати за 2015. 
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ИКТ3.d 2.5  
Интелигентни мрежи и нови Интернет 
архитектури 
 

ИКТ5 24  

Интелигентни оптични и безжични 
мрежови технологии 

ИКТ6.a 29  
ИКТ6.b 1  

Модерни облачни инфраструктури  ИКТ7.a 66  

 
 

 
 
 
 
 
Услуги  ИКТ7.b 5  

ИКТ7.c 2  
Инструменти и методи за софтуерна 
разработка 

ИКТ9 25  

FIRE+ (Експериментални изследвания 
в областта на Бъдещия интернет) 

ИКТ11.a 25  
ИКТ11.b 5  
ИКТ11.c 1.5  

Уеб предприемачество ИКТ13.a 6  
ИКТ13.b 4  

Модерна 5G мрежова инфраструктура 
за Бъдещ Интернет 

ИКТ14.a  98 
ИКТ14.b  25 
ИКТ14.c  2 

Иновации и приемане на Големи данни 
Отворени данни 

ИКТ15.a 39  
ИКТ15.b 11  

Пропукване на езиковата бариера ИКТ17.a 4  
ИКТ17.b 10  
ИКТ17.c 1  

Подкрепа на растежа на МСП в 
областта на ИКТ иновативни 
творчески индустрии 

ИКТ18.a 14  
ИКТ18.b 1  

Модерни цифрови технологии за 
игри/геймификация 

ИКТ21.a 9  
ИКТ21.b 8  

Мултимодално и естествено 
компютърно взаимодействие 

ИКТ22.a 7.5  
ИКТ22.b 16  
ИКТ22.c 7.5  

Роботика ИКТ23.a 57  
ИКТ23.b 12  
ИКТ23.c 5  

ГБТ в областта на фотониката ИКТ26.a 28  
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ИКТ26.b 8  
ИКТ26.c 5  
ИКТ26.d 6  

Разработка на нови материали и 
системи за OLED осветление 

ИКТ29 18 42  

Човеко-центрична дигитална ера ИКТ31.a 6  
ИКТ31.b 1  

Киберсигурност, Надеждни ИКТ ИКТ32.a 37  
ИКТ32.b 1  

Транс-национално сътрудничество 
между Национални координационни 
звена 

ИКТ33 4  

Иновации и подкрепа за 
предриемачеството 

ИКТ35.a.b.c 4  
ИКТ35.d 1.5  
ИКТ35.e 0.5  
ИКТ35.f 1  

 
 
 
 

 
 
 
Схема за отворени подривни иновации 
(ODI) 

ИКТ37 
[МСП 
инструмент] 

45 
От които 
4.5 за фаза 1 
39.6 за фаза 2 
0.9 за 
менторство & 
коучинг 
подкрепа и фаза 
3. 

45 
От които 
4.5 за фаза 1 
39.6 за фаза 2 
0.9 за 
менторство & 
коучинг 
подкрепа и фаза 
3. 

Единичен етап за двете фази 1 и 2 
Наличният бюджет за фаза 1 и фаза 2 ще бъде 
разпределен по равно между всяка контролна 
дата. 

 
 
Условия за право на участие и допустимост: Условията са описани в части B и C от 
Общите Приложения към работната програма със следните изключения: 

 

                                                
42 EUR 9M от частта ЛБПТ-ИКТ за бюджет 2014 и EUR 9M от частта ЛБПТ-NMP за бюджет 2014 

ИКТ37 [МСП 
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инструмент] Предложенията за фаза 1 не се изисква да предоставят проектоплан за 
използване и разпространение. 
 
 
Предложение за фаза 2 би следвало да включи план за първа 
комерсиализация. 
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Критерии за оценка, отчитане и праг: Критериите, отчитането и прагът са описани в част 
H от Общите Приложения към работната програма със следните изключения: 
 
ИКТ37 [МСП 
инструмент] 

Предложенията ще бъдат оценявани индивидуално при тяхното 
постъпване. Ще бъдат класирани след съответните контролни дати. 

 

Първо ще бъде оценявано въздействието на Критерия, след това 
Съвършенството и Изпълнението. Ако предложението не успее да 
достигне прага на критерий, оценката на предложението бива спряна. 

 

За фаза 1 прагът за индивидуалните критерии ще бъде 4. Цялостният 
праг при прилагане на сумата от трите индивидуални резултата, ще 
бъде 13. 

 

За фаза 2 прагът на Въздействието на критерия ще бъде 4. Цялостният 
праг при прилагане на сумата от трите индивидуални резултата ще 
бъде 12. 

 

Окончателната консенсусна оценка за предложението ще бъде 
медианата на индивидуалните резултати от отделните оценители; и 
консенсусният доклад ще се състои от съпоставяне на отделните 
доклади или извадки от тях. Където е уместно ще бъде организирана 
Експертна рецензия от разстояние. 
По време на електронното подаване на предложението кандидатите 
могат да предоставят до три имена на хора, които нямат право да 
действат като оценители в процеса по оценяване на тяхното 
предложение поради потенциални конкурентни причини 43. 

 
Процедура по оценяване : Процедурата по определяне на приоритетния ред за 
предложенията с един и същи резултат е дадена в част H от Общите Приложения. 

 
Пълната процедура по оценка е описана в съответното указание, свързано с призива. 

  

 
 
- Указателно разписание за оценка и споразумение за отпускане на средства: 

 

                                                
43 Ако някое от посочените лица е независим експерт, участващ в процеса по оценяване на предложенията за въпросния призив, те 

могат да бъдат изключени от оценяването на съответното предложение, доколкото все още съществува възможност 
предложението да бъде оценено. 
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 Информация за 
резултата от оценката 
(единичен или първи 
етап) 

Информация за 
резултата от оценката
 (втори 
етап) 

Ориентировъчна дата 
за подписване на 
споразумения за 
отпускане на средства 

Всички теми без 
ИКТ37 (МСП 
инструмент) 

Максимум 5 месеца 
от крайната дата  
за подаване 

- Максимум 3 месеца от 
датата за 
информиране на 
кандидатите 

ИКТ37 [МСП 
инструмент] 

Два месеца след 
съответната контролна 
дата указана по-горе за 
фаза1 и четири месеца 
след съответната 
контролна дата указана 
по-горе за фаза2. 

 Един месец от датата 
за информиране на 
кандидатите във фаза1 
и два месеца от датата 
за информиране на 
кандидатите във фаза 
2 

 
 
Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, участниците в Научно-
изследователските и иновативни действия, в Иновативните действия и, в случая на две 
или повече МСП, които подават предложение, участниците в предложенията по 
инструмента на МСП, се изисква да сключат споразумение за консорциум преди 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

 
 Финансова подкрепа за трети страни: 

 

ИКТ1.b, 
ИКТ11.a, 
ИКТ15.a 

С оглед изпълнението на финансова подкрепа за трети страни, 
предложението трябва ясно и подробно да излага целите и очакваните 
резултати и да включва поне следните елементи: 

- фиксиран и изчерпателен списък на различните видове дейности, 
за които трета страна може да получи финансова помощ, 

 
- определение на лицата или категориите от лица, които могат да 
получат финансова помощ 

 
- критериите за отпускане на финансова помощ и критериите за 
калкулиране на точната сума на финансовата помощ 

 
- максималната сума, която да бъде отпусната на всяка трета 
страна и критериите за определянето и. 
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Проектите могат да публикуват широко техните отворени призиви и да се 
придържат към стандартите на Х2020 с оглед оценка, конфликт на интереси 
и конфиденциалност. 
 

 
Х2020-ИКТ-2015 
Дата на публикуване: 15 октомври 2014 44

 
 
Карен срок(ове): на 17.00.00 брюкселско време на следните дати 

 
За всички теми [14 април 2015] 45 

 
Цялостен указателен бюджет: EUR 583 милиона от бюджета за 2015 46

 
 
 
 
Всички единичен етап  2015 

EUR милиона 
Поръчков и ниско-мощен компютинг ИКТ4.a 37 

ИКТ4.b 17 
ИКТ4.c 3 

Увеличаване производителността и 
иновацията на публичния сектор 
посредством облачни компютърни услуги 

ИКТ8.a 9 
ИКТ8.b 13 

Платформи за колективна информираност за 
устойчивост и социална иновация 

ИКТ10.a 25 
ИКТ10.b 4 
ИКТ10.c 7 
ИКТ10.d 1 

Още експерименти за Бъдещия Интернет ИКТ12.a 13 
ИКТ12.b 5 

Големи данни-научно-изследователска 
дейност 

ИКТ16.a 38 
ИКТ16.b 1 

Технологии за творческите индустрии, 
социалните медии и конвергенция 

ИКТ19.a 18 
ИКТ19.b 21 
ИКТ19.c 2 

                                                
44 Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след предвидената дата за 
публикация. 
 
45 Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015. 
 
46 Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на отделно решение за финансиране, за да покрият сумите, които ще бъдат 
разпределени за 2015. 
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Технологии за подобряване на човешкото 
обучение и преподаване 

ИКТ20.a 
ИКТ20.b 

9 
5 

ИКТ20.c 28 
ИКТ20.d 10 

Роботика ИКТ24.a 50 
ИКТ24.b 12 
ИКТ24.c 12 
ИКТ24.d 5 
ИКТ24.e 4 

Обширни микро- и нано-технологии в 
електрониката 

ИКТ25.a 40 
ИКТ25.b 7 
ИКТ25.c 3 

ГБТ в областта на Фотониката ИКТ27.a 30 
ИКТ27.b 5 
ИКТ27.c 3 
ИКТ27.d 6 

Напречни Главни Базови технологии (ГБТ) в 
ИКТ 

ИКТ28.a 13 
ИКТ28.b 42 
ИКТ28.c 1 

Интернет на нещата и платформи за 
Свързани интелигентни обекти 

ИКТ30.a 50 
ИКТ30.b 1 

Принос на ИКТ за пилотни схеми за 
съвместно инвестиране от бизнес ангели в 
иновативни фирми в ИКТ 

ИКТ34 15 

Пред-промишлено осигуряване отворено за 
всички области от обществен интерес, 
изискващи решения е ИКТ 

ИКТ36 4 

Изграждане на международно партньорство 
и подкрепа за диалози с държави с висок 
доход 

ИКТ38 3 

Изграждане на международно партньорство 
в страни с нисък и среден доход  
 

ИКТ39 11 

Критерии за оценка, отчитане и праг: Критериите, отчитането и прагът са описани в 
части B и C Общите Приложения към работната програма. 
Критерии за оценка: 

 
Всички теми без 
ИКТ28.b 

Критерии за оценка, отчитане и праг: Критериите, отчитането и 
прагът са описани в част H от Общите Приложения към работната 
програма. 

ИКТ28.b Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със съответното 
ръководство, свързано с този призив. 
Критериите са: 
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1. Превъзходство 

•  Яснота и значение на целите; 
•  Стабилност на концепцията, включително транс-дисциплинарни 
съображения; 
•  Достоверност на предложения подход; 
•  Готовност на технологията за прилагане на пилотната схема; 
•  Напредък отвъд съвременното състояние в производството; 

2. Въздействие 47
 

Степента, до която резултатите от проекта биха могли да допринесат на 
европейско и/или международно ниво за: 
•  Очакванте ефекти, изредени в работната прорама по съответната 
тема; 

 •  Стабилност на бизнес сценариите и бизнес плановете и 
ангажираността към първа експлоатация / производство; 

 •  Доказателство за пазарния потенциал и конкурентното 
технологично преимущество, което ще се придобие чрез пилотната 
линия; 
•  Потенциал за създаване на работни места в Европа 

 •  Ефективност на предложените мерки да се съобщи за проекта и да 
се разпространят резултатите от проекта, включително подходящото 
управление на Правата върху ИС; 

 •  Принос, където е необходимо, за стандартите и за уменията и 
образователната подготовка. 

3. Качество и ефективност на изпълнението 
•  Съгласуваност и ефективност на работния план, включително 
целесъобразност на разпределението на задачи и ресурси; 
•  Покриване на веригата на стойността (организации за научни 
изследвания и технологии, материали, оборудване и доставка на 
технологии и крайни потребители); 
•  Компетенции, опит и взаимно допълване на отделните участници, 
както и на консорциума като цяло;* 
•  Целесъобразност на структурите и процедурите за управление, в 
това число и управление на риска. 

Резултатите от оценката ще бъдат дадени за критериите, но не и за под-
критерии. Всеки критерий ще бъде оценен с точка от общо 5. Прагът за 
индивидуалните критерии ще бъде 3. Цялостният праг, при прилагане на 
сумата от трите индивидуални резултата, ще бъде 10. 
Оперативен капацитет (критерий за селекция) 
* Като отделна стъпка в оценяването експертите трябва да посочат дали 
членовете на консорциума притежават поне минималните компетенции, 
необходими за извършване на предложената работа. 
 
 

                                                
47 Резултатът за критерия „въздействие“ ще бъде умножен по 1.5. 
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Процедура по оценяване: Процедурата по определяне на приоритетния ред за 
предложенията с един и същи резултат е дадена в част H от Общите Приложения 

 
Пълната процедура по оценка е описана в съответното указание, свързано с призива. 

 

- Указателно разписани за оценка и споразумение за отпускане на средства: 
 
 
 Информация за 

резултата от 
оценката 
(единична или 
първа фаза) 

Информация за 
резултата от 
оценката (втора 
фаза) 

Указателна дата 
за подписване на 
споразуменията 
за отпускане на 
средства 

 

Всички теми Максимум 5 
месеца от 
крайната дата за 
подаване 

- Максимум 3 
месеца от датата 
за информиране 

 

   на кандидатите  

 
 
Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, участниците в Научно-
изследователските и иновативни действия или в Иновативни действия се изисква да 
сключат споразумение за консорциум преди споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. 

 
 
Финансова подкрепа за трети страни: 
 
ИКТ4.b, 
ИКТ12.a, 
ИКТ24.b, 
ИКТ30.a 

С оглед изпълнението на финансова подкрепа за трети страни, предложението 
трябва ясно и подробно да излага целите и очакваните резултати и да включва 
поне следните елементи: 
- фиксиран и изчерпателен списък на различните видове дейности, за 
които трета страна може да получи финансова помощ, 

 
- определение на лицата или категориите от лица, които могат да 
получат финансова помощ, 

 
- критериите за отпускане на финансова помощ и критериите за 
калкулиране на точната сума на финансовата помощ, максималната 
сума, която да бъде отпусната на всяка трета страна и критериите. 
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Проектите могат да публикуват широко техните отворени призиви и да се 
придържат към стандартите на Х2020 с оглед оценка, конфликт на интереси и 
конфиденциалност. 

 
 



 
   

 

 

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 

 

 
 
 
 

Сътрудничество за научни изследвания и развитие между ЕС и 
Бразилия в областта на модерната Кибер Инфраструктура 

Х2020 – ЕСБ – 2015 
 
 
Тази тема е основен елемент за прилагането на сътрудничество между ЕС и Бразилия в 
областта на бъдещите мрежи и е-инфраструктури. То полага основите за по-нататъшно 
развитие в три отличителни теми, с цел развиване на общи позиции, стандарти и 
оперативно съвместими системи за облачен компютинг, високо-изчилителен комоютинг 
(HPC) и експериментални съоръжения за интернет технологии. То има също за цел да 
укрепи механизмите за ефективно дефиниране и прилагане на съвместни действия по 
научни изследвания§развитие. Предложения с балансирано участие на партньори от ЕС 
и Бразилия би следвало да дадат значителен принос към изложените теми като посочват 
ползите от съвместното усилие. 

 
Поканени са предложения по следните теми: 

 
 
ЕСБ 1 – 2015: Облачен компютинг, включително аспекти на сигурността 

 
 
Специфично предизвикателство: Данните мотивират дълбока трансформация в 
културата и провеждането на научни изследвания във всяка област на науката и 
инженерството. Необходими са подобрения в тази област по отношение на облачно-
центрични приложения за големи данни, както и създаването на нови облачни 
технологии, които предоставят ефективно използване и оптимизиране на хетерогенните 
ресурси (например съхранение и комуникации) в сценариите с големи данни, по-
специално адресиращи защитата на лични данни, сигурността и други проблеми по 
Качество-на-Обслужването. 

 
 
Обхват: 

• Акцентът на съвместните научни изследвания ще бъде развитието на 
иновативни технологии, комбиниращи модерни подходи към Облаци и Големи 
данни за адресиране на предизвикателствата, които произтичат от различните 
области на приложение в бизнеса и обществени контексти. Разработените 
технологии трябва да вземат под внимание проблемите по оперативната 
съвместимост преноса на данни и да имат за цел бъдеща стандартизация. 

• Координация и подкрепа 
Една дейност по координация и подкрепа за координация на научните 
изследвания и дейностите по политиката, включително пътно картографиране на 
научните изследвания и подкрепа за по-нататъшни бъдещи общи действия, напр. 
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Разпространение, организация на работилници, подготовка на бъдещи 
координирани теми за призив, и т.н. 

 
Очакван ефект: 
Съвместното научно изследване на ЕС и Бразилия ще развие иновативните технологии в 
областта на облачно-базираното сервизно обслужване чрез интегриране на подходите и 
аспектите на разпространените Облаци и Големи данни. Това сътрудничество ще улесни 
координацията на политиките в съответните области между ЕС и Бразилия, и в 
последствие ще бъде разширено към партньори от Латинска Америка и Карибския 
регион. По-специално: 
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• Улесняване развитието на облачни базови приложения посредством силно 
стандартизирани глобални технологии. 

• Развитие на технологии, интегриращи облаци и големи данни по отношение на 
архитектура, мидълуер и услуги. 

• Съвместен принос за Международна стандартизация и/или дейности на Форума. 
 
 
Видове действия: 
Научно-изследователски & Иновативни действия– Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС в размер на EUR 1,5 милиона би позволило на това специфично 
предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не изключва 
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 
Координация и подкрепа 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения. 

 
ЕСБ 2 – 2015: Високо-производителен компютинг (HPC) 

 

Специфично предизвикателство: Работата има за цел разработката на среда от най-
съвременен високо-производителен компютинг (HPC), която ефикасно оползотворява 
HPC ресурсите на ЕС и Бразилия и развива работата по HPC апликациите в области от 
общ интерес. 

 
Обхват: Специален акцент ще бъде поставен върху работата по прилагането на HPC в 
обществените предизвикателства и в области като транспорт, енергетика, околна среда, 
климат, здраве и био-науки, предвиждане и симулация на природни бедствия, 
предотвратяване на бедствия и управление на кризи, градско развитие и т.н. 

 
Очакван ефект: 
Приложения, които се възползват от тази среда, биха могли да имат пряко въздействие 
върху редица области от общ интерес като климатични промени, управление на 
природни ресурси, био и науки за живота. Действията по тази тема ще повишат 
ефективността в използването на експертизата и e- Инфраструктурите на HPC, които 
използват изчислителни, комуникационни и ресурси от данни, съществуващи от двете 
страни на Атлантика. 

- Подобрено сътрудничество на академичните среди на ЕС и Бразилия по модерен 
компютинг за развитие на приложението на HPC. 
- Подобрено споделяне на информация и експертиза за решаване на обществени 
проблеми с помощта на модерния компютинг. 

- Засилено сътрудничество на индустрии в съответните области на приложение, в 
ЕС и Бразилия. 
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- Подобрение в ранно предупреждаване за природни бедствия. 
 
Видове действия: 
Научно-изследователски & Иновативни действия–Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС от порядъка на EUR 2 милиона би позволило това специфично 
предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не изключва 
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в 
Общите Приложения.
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ЕСБ 3 – 2015: Експериментални платформи 

 
 
Специфично предизвикателство: Целта на сътрудничеството в областта на 
Експерименталните платформи е да се даде възможност и да се насърчи обединението на 
експериментални ресурси независимо от тяхната локализация в Бразилия и в Европа, с 
оглед за глобално експериментиране сред хетерогенни мрежи, жични и безжични, както и 
разнообразие от крайни системи. 

 
 
Обхват: Акцентът е върху надграждането над настоящите инструменти и платформи в 
подкрепа на експериментирането от край до край, събирането на едно място на, и 
даването на отворен достъп до, споделени експериментални ресурси, които допълват и 
добавят към наличните такива във всеки континент. 
Обвързването със съществуващите съоръжения FIRE е изискване. 

 
 
Очакван ефект: 
Подобряване достъпа до и разширяването на обхвата на, експерименталните съоръжения, 
както и насърчаването на научните изследвания, обусловени от експериментите с 
ангажираност на крайния потребител. 

 
 
Видове действия: 
Научно-изследователски & Иновативни действия– Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС от порядъка на макс. EUR 1,5 милиона би позволило на това 
специфично предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не 
изключва подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 

 

 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 
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Условия за този призив 

 
 
 
 
Х2020-ЕСБ-2015 
Дата на публикуване: 15 октомври 2014 48

 
 
Краен сток(ове): в 17.00.00 брюкселско време на следните дати 

 
 
 
Всички теми [21 април 

2015] 
 
49   

 
 
 

Цялостен указателен бюджет: EUR 7 милиона от бюджета за 2015 50
 

 

 
 
Всички единичен етап  2015 

EUR милиона 
Облачен компютинг, включително аспекти за сигурността ЕСБ1 3.5 
Високо-производителен компютинг (HPC) ЕСБ2 2 
Експериментални платформи ЕСБ3 1.5 

 
 
Условия за право на участие и допустимост: Условията са описани в части B и C 
Общите Приложения къмработната програма със следните изключения: 

 
• Допълнителни критерии за право на участие: 

 

Предложенията, подадени по този призив, които не включват координация с бразилско 
предложение, ще се считат за неподходящи. 

 

Предложената продължителност на проекта не трябва да надвишава 36 месеца 
 
Критерии за оценка, отчитане и праг: критериите за оценка, отчитане и праг са описани в 
част H от Общите Приложения към работната програма. 

 
                                                
48 Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след предвидената дата за 
публикуване. 
 
49 Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за 2015. 
50 Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за 2015. 
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Процедура по оценяване: Процедурата по определяне на приоритетния ред за 
предложенията с един и същи резултат е дадена в част H от Общите Приложения. 

 
Пълната процедура по оценка е описана в съответното указание, свързано с призива. 

  

 
 

- Указателно разписани за оценка и споразумение за отпускане на средства: 
 
 
 

 Информация за 
резултата от 
оценката 
(единичен или 
първи етап) 

Информация за 
резултата от 
оценката (втори 
етап) 

Указателна дата 
за подписване 
на 
споразумението 
за отпускане на 
средства 

 

Всички теми Максимум 5 
Месеца от 
крайната дата за 
подаване 
 

- Максимум 3 
месеца от датата 
за информиране 
на кандидатите 

 

 
Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, участниците в Научно-
изследователските и иновативни действия или в Иновативни действия се изисква да 
сключат споразумение за консорциум преди споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. 

 
 
Сътрудничество за научни изследвания и развитие между ЕС и Япония 
в областта на Бъдещето на мрежите 

Х2020 – ЕСЯ – 2014 
 
 
Тази тема е основен елемент за осъществяването на сътрудничество между ЕС и Япония в 
областта на бъдещите мрежи. То полага основите за по-нататъшен напредък в четири 
отличителни теми с цел развиване на общите позиции, стандарти и оперативно 
съвместими системи за критични мрежови и компютърни платформи. То също цели 
укрепване на механизмите за ефективно дефиниране и осъществяване на съвместни 
действия по научни изследвания и развитие. Предложения с балансирано участие на 
партньори от ЕС и Япония би следвало да дадат значителен принос към изложените теми 
като посочват ползите от съвместното усилие. 

 
 
Поканени са предложения по следните теми: 
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ЕСЯ 1 – 2014: Технологии, комбиниращи големи данни, интернет на нещата в облак 

 

Специфично предизвикателство: Големите данни и Интернет на нещата са тенденции, 
които ще окажат влияние върху бъдещото развитие на облачните системи за компютинг. 
Събирането на информация, обработването и компютингът на огромни количества данни, 
генерирани от и изпратени към широко разпространени устройства (напр. сензори и 
изпълнителни устройства) създават нови предизвикателства, по-специално за услуги и 
данни, хоствани и изпълнявани през границите, включително ЕС и Япония. Тези 
изисквания ще окажат влияние върху стоящата в основата облачна инфраструктура, която 
изисква ефективно управление на много големи набори от глобално разпространени 
неструктурирани и полу-структурирани данни , които могат да бъдат произведени при 
много високи скорости (напр.големи данни). Платформата за много-облачно обслужване, 
подкрепяна от широколентови мрежи, трябва да се справя с всички тези 
предизвикателства и да изглежда като една единна платформа в средата на прилагане. 

 
 
 
 
 
Обхват: Акцентът върху съвместните научни изследвания е създаването на иновативни 
технологии за глобална облачна платформа, които да посрещнат новите 
предизвикателства на големите данни, мобилните технологии и Интернет на нещата (IoT). 
Той трябва да адресира изискванията на бизнеса и промишлените приложения като 
роботика или автоматизация на фабриките и/или обществени приложения като здравен 
мениджмънт за застаряващото общество. 
Резултатът от научните изследвания ще бъде глобална, мащабируема и гъвкава сервизна 
платформа за развитие на услуги в реално време, които могат да обработват, интегрират и 
визуализират Големи Дани върху модерни интегрирани и мрежови инфраструктури. 

 
Трябва да се вземат под внимание бъдещите изисквания за стандартизация. Разработените 
технологии трябва да бъдат валидирани посредством адекватни сценарии за използване и 
демонстрации, които изискват комбинацията на реални сензори и/или изпълнителни 
устройства с инфраструктури от „големи данни“ върху облаци. 

 
 
Очакван ефект: 

• Надеждни демонстрации на база транс-гранични бизнес и/или обществени 
приложения на здрави оперативно съвместими технологии, комбиниращи големи 
данни, IoT и мобилни технологии върху облачни платформи. 

• Конкретно прилагане на оперативно съвместими решения, които интегрират 
големи данни, IoT и мобилни технологии, които са кандидати за стандартизация. 

• Потенциал за търговско приложение в бизнес среда, изразено под формата на 
надежден международен план за експлоатация. 
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Видове действия: 
Научно-изследователски & Иновативни действия–Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС в размер на EUR 1,5 милиона би позволило на това специфично 
предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не изключва 
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 

 
 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 

 
 
ЕСЯ 2 – 2014: Оптични комуникации 

 
 
Специфично предизвикателство: Научно-изследователската дейност акцентира върху 
технологиите за оптично комуникационни мрежи, които ще ни позволят да се справим с 
очаквания значителен ръст в трафика и ще отговорят на гъвкавите изисквания, наложени 
от основните тенденции в еволюцията на използването на мрежите, сред които най-вече 
облачният компютинг. 

 
 
Обхват: Предложеното научно изследване трябва да има за цел поне една или две от 
следните теми: 
• Програмируем оптичен хардуер 
За да се даде по-голяма гъвкавост в контрола и управлението на оптичните мрежи и за 
да се позволи появата на софтуерно определените оптични мрежи, се изисква по-
нататъшна работа по разработката на гъвкав/програмируем оптичен хардуер. 

• Оптични транспортни мрежи със супер капацитет 
 
 
Постоянното повишаване на търсенето на трафик изисква нови подходи към 
трансмисията по оптични влакна, така че може да бъде постигнат напредък от няколко 
порядъка в капацитета на транспортните мрежи. Сред тези нови подходи един може по-
специално да упомене мултиплексиране с пространствено разделение. 

 
 
Очакван ефект: 

• Главните базови технологии, които допринасят за появата на нови поколения от 
оптични транспортни мрежи, които ще помогнат за справянето с очаквания 
значителен ръст на трафика и ще отговорят на изискванията за гъвкавост. 

• Съвместни приноси за Международната стандартизация и/или дейностите във 
Форума. 

 
Видове действия: 
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Научно-изследователски & Иновативни действия– Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС в размер на EUR 1,5 милиона би позволило на това Специфично 
предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не изключва 
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 

 
 
ЕСЯ 3 – 2014: Мрежи за достъп за гъсто разположени потребители 

 
 
Специфично предизвикателство: Темата акцентира върху технологии и системни подходи 
за реализирането на високоскоростни/ с висок капацитет гъсти местни мрежи, които 
могат да се срещнат в много гъсто населени места където множество потребители 
използват широколентови приложения с висок капацитет. Целта е да се разработят 
високопроизводителни хетерогенни мрежови системи за достъп, които имат възможност 
за динамично разпределение на ресурсите. 

 
 
Обхват: Като съединителни звена тип „последна миля“, бъдещите мрежови системи биха 
се състояли от различни широколентови преносни среди като оптични фибри, връзки с 
милиметрови вълни и т.н. в добавка към съвременните технологии за достъп. Целите на 
тази дейност е да се оптимизира работата на свързващите линии от гледна точка на 
CAPEX (Капиталови разходи), OPEX (оперативни разходи), радиовълнови ресурси и 
екологични ограничения без да се прави компромис с приложимостта в широко 
разнообразие от сценарии за използване като гъсто населени бизнес райони, места за 
конференции, пунктове за евакуация, училища, железопътни гари и др. Научните 
изследвания би следвало да включват мрежови архитектури използващи сервизно 
центричен мрежов контрол. Технологичният акцент би трябвало да пада също върху 
евтини технологии за широколентова връзка, проектирани за между-пластов контрол и 
намаляване на консумацията на енергия в мрежите за достъп. Цел на тази тема ще бъде 
оценката на жизнения цикъл на хардуера в мрежата. 

 
 
Очакван ефект: 

• По-добра експлоатация на новите широколентови връзки за къс обхват, 
комуникативни приложения с много висок капацитет в гъсто населени среди. 

• Главни базови технологии за бъдещите поколения интегрирани/ хетерогенни 
мрежови системи за достъп с подобрена икономическа, спектрална и енергийна 
ефективност. 

• Съвместно идентифициране на изискванията за стандартизация и принос към 
органите и форумите по стандартизация. 

 
 
Видове действия: 
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Научно-изследователски & Иновативни действия– Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС в размер на EUR 1,5 милиона би позволило на това Специфично 
предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не изключва 
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 

 
ЕСЯ 4 – 2014: Експериментиране и развитие на обединени изпитателни стендове 
между Япония и ЕС  

 
 
Специфично предизвикателство: Свързване, обединяване и споделяне на 
експериментални платформи и изпитателни стендове в Европа, организирани от НИИКТ 
(Национален Институт по Информационни и Комуникационни Технологии) 
Интелигентни ИКТ изпитателни стендове за извършването на глобални и 
широкомащабни експерименти. 

 
 
Обхват: 
Научни изследвания и развития, целящи поне едно от следните предизвикателства: 

• Засилване съюза на съществуващите изпитателни стендове за Интернет на нещата 
и Интелигентните ИКТ и разширяване на провежданите научи изследвания върху 
тях в нови области като разпределителни системи за икономика, биология или 
машинно инженерство; мултимедийно сътрудничество и др. 

• Разработка и изпълнение на Интернет на нещата и отворени обединени 
архитектури за интелигентни ИКТ за експерименти и изпълнение и освен тях, 
съвместно научно изследване върху иновативни Интелигентни ИКТ решения за 
крайни потребители (граждани, работещи, включително от дома и мобилни такива) 
в частни и работни среди. Решенията, обект на експериментите, за предпочитане 
би следвало да адресират обществени услуги или приложения за здраве, за 
възрастните, за интелигентни градове, интелигентни сгради, управление на 
енергията и би следвало да изследват появяваща се концепция като колективна 
перцепция. Те би трябвало също да изследват свързаните с тях проблеми на 
оперативната съвместимост, защитата на личните данни и сигурността. 

 
 
Очакван ефект: 

• Разширяване на обхвата и улесняване на достъпа до японските и европейски 
експериментални съоръжения за по-широка общност от научни работници в двата 
региона по отношение на количество на научно-изследователски области. 

• Валидиране на оперативно съвместимите технологии за Интернет на нещата (IoT) 
и Интелигентни ИКТ, адресиращи общи социални, икономически и културни 
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аспекти между Япония и Европа. 
• Даване на възможност за много обширно експериментиране и проучвания с 
участието на крайните потребители или гражданите. 
 
• Разработване на съвместна отворена архитектура за обединяване на изпитателните 
стендове с измерение от световен мащаб с оглед на възможността за повторна 
употреба с други международни експериментални платформи. 

 
 
Видове действия: 
Научно-изследователски & Иновативни действия– Комисията счита, че предложения с 
молба за дарение от ЕС в размер на EUR 1,5 милиона би позволило на това специфично 
предизвикателство да бъде адресирано както подобава. Това обаче не изключва 
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. 

 
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите 
Приложения. 

 
Планира се да бъде финансирано поне едно предложение за тема. 
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Условия за този призив 

 
 
 
 
Х2020-ЕСЯ-2014 
Дата на публикуване: 7 януари 2014 51

 

 
Краен срок(ове): в17.00.00 брюкселско време на следните дати 

 
Всички теми 10 април 2014 52

 
 
 
 
Цялостен указателен бюджет: EUR 6 милиона от бюджета за 2014 53

 
 

 
 
Всички единичен етап  2014 

EUR милиона 
Технологии, комбиниращи големи данни, интернет на 
нещата в облак 
 

ЕСЯ1 1.5 

Оптична комуникация ЕСЯ2 1.5 
Мрежи за достъп за гъсто разположени потребители ЕСЯ3 1.5 
Експериментиране и развитие на обединени изпитателни 
стендове между Япония и ЕС 

ЕСЯ4 1.5 

 

 
 
Условия за право на участие и допустимост: Условията са описани в части B и C 
Общите Приложения към работната програма със следните изключения: 

 
• Допълнителни критерии за право на участие: 

 

Предложенията, подадени по този призив, които не включват координация с японско 
предложение, ще се считат за неподходящи. 

 

Предложената продължителност на проекта не трябва да надвишава 36 месеца 
 
Японските власти могат да сметнат за неподходящи предложения с участието на 

                                                
51 Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след предвидената дата за 
публикация. 
52 Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок до два месеца. 
53 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета 
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партньори от трети страни (други държави освен Япония, ЕС или Асоциираните 
държави). Силно препоръчителна е консултация с представители на МВРК 
(Министерство на Вътрешните Работи и Комуникации) или НИИКТ (Национален 
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии) преди подаване на 
предложения, включващи организации от трети страни.  

 
Предложенията ще бъдат избирани единствено при условие, че техният съответен 
координиран японски проект ще бъде финансиран от МВРК или НИИКТ. 

 
 
 
 
 
Споразумения за координация: 
Участниците в Проектите за сътрудничество на ЕС се изисква да сключат споразумение 
за координация с участниците в координирания проект, финансиран от МВРК или 
НИИКТ. Окончателният текст на тези споразумения трябва да бъде предоставен заедно с 
предложението. 

 
 Критерии за оценка, отчитане и праг: Критериите, отчитането и прагът са описани в част 
H от Общите Приложения. В допълнение следните са приложими за всички теми: 

 
• Критерий 3 „Качество и ефективност на изпълнението“ допълнителен под-критерий за 
оценка: 
 

Балансирано усилие между двата координирани проекта и научно-изследователски план, уместно 
включващ координирани действия по научни изследвания между Европа и Япония, които 
гарантират по-истинско сътрудничество между ЕС и Япония и са добавена стойност към 
дейностите. 
 
 

• Критерий 2 „Въздействие“ допълнителен под-критерий за оценка: 
 

Стандартите са важен елемент в сферата на международното сътрудничество. Отвъд достъпа до 
допълнителни способности за научни изследвания, международното сътрудничество в контекста 
на научните изследвания в индустрията трябва да постави като своя главна цел глобалния 
консенсус и стандартите. Принос към разработването на нови стандарти или приемането на 
стандарти чрез прилагане на резултатите от научните изследвания. 
 

 
Процедура по оценяване : Процедурата по определяне на приоритетния ред за 
предложенията с един и същи резултат е дадена в част H от Общите Приложения. 

 
Пълната процедура по оценка е описана в съответното указание, свързано с призива. 
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- Указателно разписани за оценка и споразумение за отпускане на средства: 
 

 Информация за 
резултата от 
оценката 
(единичен или 
първи етап) 

Информация за 
резултата от 
оценката (втори 
етап) 

Указателна дата 
за подписване на 
споразуменията 
за отпускане на 
средства 

 

Всички теми  Максимум 5 
месеца от 
крайната дата за 
подаване 

- Максимум 3 
месеца от датата 
за информиране 
на кандидатите 
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Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, участниците в Научно-
изследователските и иновативни действия или в Иновативни действия се изисква да 
сключат споразумение за консорциум преди споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. 

 
 

Други действия (не подлежащи на призиви за предложения) 
 
1. Външна експертиза 

 
 
Това действие ще подкрепи: 
• Използването на назначени независими експерти за оценката на проектовите 
предложения и, където е уместно, за мониторинга на текущите проекти. 

• Създаването на групи от независими експерти за предлагането на съвет или подкрепа 
по проектирането и прилагането на политиката на ЕС за научните изследвания. 

 
Вид дейност: Експертни договори 

 
Указателен бюджет: EUR 12.72 милиона от бюджета за 2014 54

 и EUR 15 милиона от 
бюджета за 
2015 55

 
 
 
 
2. Поощрителни награди 56

 

Това действие отправя призив за две поощрителни награди в областта на Интелигентни 
оптични и безжични мрежови технологии. 
Двете предвидени награди са: 
• „разрушаване на бариерите за оптичен пренос в базовата мрежа“ с акцент върху 
оптичните мрежи и с цел да възнагради дизайна и демонстрацията на нови решение, 
позволяващи значително увеличение в капацитета на оптичната трансмисия в базата, 
надвишаваща 1Tb/s за канал и увеличаване на глобалния оптичен капацитет на 
многоканалното предаване, което ще бъде необходимо в среден или дългосрочен 
план. 

 

• “съвместно споделяне на радиочестотния спектър“ с акцент върху безжичните 
мрежи, с цел да се възнагради отлично постижение в демонстрирането на един или 
няколко новаторски метода, които дават на местните общности от потребители 

                                                
54 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
55 Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият сумите, разпределени за 
2015. 
 
56 Подробностите по изпълнението на Поощрителните награди са все още в подготвителна фаза 
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възможности за децентрализирано управление на спектъра (напр. Без да е 
необходима база данни за справка) чрез „съвместно споделяне на спектъра“. 

 
Очакваният ефект от тези дейности е следният: 

• Разрушаване на познатите ограничения в използването на оптични(базови мрежи) 
и безжични мрежови технологии; 

• Укрепване на високите научни постижения и признаване на лидерските позиции 
на европейските научно-изследователски групи; 

 
• Постигане на участие от страна на институциите, които не участват 
обикновено/често в класически дейности по сътрудничество, както и 
информираност на широката общественост относно значимостта на научните 
изследвания в телекомуникациите и подкрепата на ЕС за тях; 

• Принос към адресиране на въпроса с липсата на инженерни умения в областта на 
ИКТ в Европа чрез рекламиране на кариера в научната сфера сред младежта. 

 
Вид дейност: Поощрителна награда 

 

Дата на публикуване на конкурса: очаква се да бъде през 3то тримесечие на 2014 
 

Дата на откриване на конкурса: очаква се да бъде през 4то тримесечие на 2014 
 

Краен срок за подаване на документи за участие: очаква се да бъде през 4то тримесечие 
на 2015 
Указателен бюджет: EUR 1 милиона от бюджета за 2015 57, 0.5 милиона за награда 

 
 
3. Конференции, проучвания и други събития в областта на ИКТ 
Като допълнение към призивите за предложения се очаква да бъдат предприети и други 
действия по определени дейности, които ще бъдат подкрепени от DG CNECT (Генерална 
Дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технология“). Те включват: 

 

- Организиране на конференция по ИКТ и организиране на ден на издигащите 
предложения в сферата на ИКТ. 

DG CNECT планира да сключи договори за обслужване през 2014, а също и да 
използва съществуващите Рамкови Договори за тази цел. Очаква се събитията да 
се проведат през 4тото тримесечие на 2015г. и съответно през 3тото тримесечие 
на 2014г. Указателен бюджет през 2014: EUR 5.5 милиона 

 

- Организиране на Събрания за Програма в областта на цифровите технологии през 
2014 и 2015. DG CNECT планират да организират конференция на 
заинтересованите страни през 2014 и през 2015. Това ще бъде осъществено с 
помощта на договорите за обслужване или съществуващите Рамкови договори. 
Указателен бюджет през 2014: EUR 

                                                
57 Бюджетните суми са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране з покриване на думите, отпуснати за 2015 
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0.9 милиона. Указателен бюджет през 2015: EUR 0.9 милиона. 
 

- Проучвания, включващи социално-икономически и анализи на въздействието и 
проучвания за подкрепа и мониторинг, оценка и дефиниция на стратегията за 
приоритета на ИКТ в ЛБПТ в Х2020. DG CNECT планират да осигурят 
предполагаеми 40 договора за обучение чрез рамковите договори и призиви за 
участие в търгове преди края на 2015. Призивите за участие в търгове се очаква да 
бъдат пуснати през 2то и 3то тримесечие на 2014 и 2015. 
Указателен бюджет през 2014: EUR 4.5 милиона. Указателен бюджет през 2015: 
EUR 4.7 милиона. 

 

- EUROSTAT субсидия за съпоставителен анализ в ИКТ Приемане от 
домакинствата и предприятията. Указателен бюджет през 2014: EUR 2 милиона. 
Указателен бюджет през 2015: EUR 2 милиона 

 

- Дейности за подкрепа на политиката, включително дейности за съпоставителен 
анализ, оценка и оценка за въздействието, разработката на специален софтуер за 
поддръжка, вероятно използващ съществуващите Рамкови договори. DG CNECT  

 
 планират да осигурят предполагаеми 10 договора чрез рамковите договори и 
призиви за участие в търгове до края на 2015. Указателен бюджет през 2014: EUR 
2.5 милиона. Указателен бюджет през 2015: EUR 1 милиона. 

 
- Публикация и подкрепа за други събития (напр. информация, комуникация, 
разпространение и т.н.) или чрез използването на съществуващи Рамкови 
договори, или чрез пускането на предполагаеми 15 призиви за участие в търгове 
през 2014 и 2015. Указателен бюджет през 2014: EUR 1.5 милиона. Указатлен 
бюджет през 2015: EUR 1.5 милиона. Подробностите ще бъдат предоставени в 
текстовете на тези призиви за участие в търгове. 

 
Вид дейност: Обществена поръчка 

 
Указателен бюджет: EUR 16.9 милиона от бюджета за 2014 58

 и EUR 10.1 милиона от 
бюджета за 2015 59. 

 
Eurostat, на базата на кръстосано делегиране, ще координира проучванията в 
Домакинствата и Предприятията, които ще бъдат проведени от националните 
статистически институти и други компетентни национални органи на Страните-членки и 
асоциираните държави където е уместно. За извършване на тези проучвания на 
националните статистически институти 60

 и други компетентни национални органи ще 
бъдат отпуснати субсидии в съответствие с Чл. 5 Разпоредба (EК) No 223/2009 по 

                                                
58 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
 
59 Бюджетните суми са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за покриване на думите, отпуснати за 2015. 
60 В съответствие с Разпоредба (EC) No 808/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 априлl 2004 относно Статистики на 
общността за информационното общество (OJ L 286, 31.10.2009, p. 31) и разпоредба (EК) No 223/2009 на Европейския Парламент и на 
Съвета от 11 март 2009 по Европейска статистика (OJ L 87, 31.3.2009, стр.164). 
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европейската статистика." 
 
 
Бюджет 

 
 
Призиви Бюджет за 2014 61

 
EUR милиона 62 

Бюджет за 2015 63 
EUR милиона 

Призив Х2020-ИКТ-2014 
Информационни и комуникационни 
технологии 

694.50 64  
 

от 09.04.02.01 

170.00 

Призив Х2020-ИКТ-2015 
Информационни и комуникационни 
технологии 

 583.00 
 

от 09.04.02.01 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Призив Х2020-ЕСБ-2015 

 

Сътрудничество за научни изследвания и 
развитие между ЕС и Бразилия в областта 
на модерната Кибер Инфраструктура 
 

 7.00 
 

от 09.04.02.01 

Призив Х2020-ЕСЯ-2014 
Сътрудничество за научни изследвания и 
развитие между ЕС и Япония в областта 
на Бъдещето на мрежите 
 

6.00 
 

от 09.04.02.01 
 

Принос от ЛБПТ ИКТ към 
призив “Х2020-FoF-2014/2015” (по Част 
5.ii от работната програма) 

34.00 
 

от 09.04.02.01 

68.00 

 
 
Други действия Бюджет за 2014 65 

EUR милиона 66 
Бюджет за 2015 67 
EUR милиона 

                                                
61 При наличност на бюджетни кредит, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
62 Бюджетните стойности, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая. 
63 Бюджетните суми са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за покриване на думите, отпуснати за 2015. 
64 Към които EUR 9 милиона от „Нанотехнологии, модерни материали, биотехнология и модерно производство и обработка” 
(бюджетна линия 08.020201) ще бъдат добавени, възлизащи общо на EUR 703.50 милиона за този призив. 
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Експерти (експертни оценки, експертни 
групи, надзорни лица) 

12.72 
 

от 09.04.02.01 

15.00 

Поощрителни награди  1.00 
 

от 09.04.02.01 
Обществени поръчки за подкрепа на 
политиката (проучвания, конференции, 
публикации и др.) 

16.9 
 

от 09.04.02.01 

 
10.1 

 
 
Хоризонтални действия (08.020501) Бюджет за 2014 68

  
EUR милиона 69 

Бюджет за 
201570EUR милиона 

Дейности по разпространение 
 

(вж. Част 17 от работната програма) 

0.76 
 

от 09.04.02.01 

_ 

Корпоративна комуникация 
 

(вж. Част 17 от работната програма) 

0.40 
 

от 09.04.02.01 

_ 

Очакван общ бюджет 765.28 854.1 
 

                                                                                                                                                       
65 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
 
66 Бюджетните стойности, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая. 
67 Бюджетните суми са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за покриване на думите, отпуснати за 2015. 
68 При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета за 2014 от бюджетния 
орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата временни суми от една дванадесета. 
 
69 Бюджетните стойности, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая. 
70 Бюджетните суми са указателни и подлежат на отделно решение за финансиране за покриване на думите, отпуснати за 2015. 


