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ВЪВЕДЕНИЕ
Европа е изправена пред редица важни социални, икономически и политически
предизвикателства. Тя трябва да отговори на предизвикателствата, породени от
глобалните взаимозависимости и безпрецедентни трансформации, които влияят силно
на способността й да осигури икономически растеж и повече работни места, социална
стабилност и призната дипломатическа позиция в световните дела. Въпреки това, тя
страда от слаб растеж, трудности при ефективното прилагане на структурни реформи в
подкрепа на иновациите и заетостта и увеличаващ се скептицизъм сред гражданите,
особено сред младите хора, че Европа не е добре подготвена, за да излезе бързо от
кризата.
Настоящата Работна програма за 2014 г. и 2015 г. подкрепя действия, които ще осигурят
на Европа челни позиции и / или достатъчно устойчивост при посрещането на настоящи
и бъдещи трудности, засягащи нейното развитие. По-точно, тя ще подкрепи няколко
цели в трите взаимосвързани области на приобщаващи, иновативни и отразяващи
общества.
Първата цел е да се осигури по-добро познаване на обществените промени в Европа и
тяхното въздействие върху социалното сближаване и да се анализира и развива
социално, икономическо и политическо приобщаване и положителна междукултурна
динамика в ЕС и с международните партньори, чрез авангардна научна дейност и
междудисциплинарност, технологичен напредък и организационни иновации. Борбата
срещу кризата все пак трябва да концентрира усилията ни в анализиране не толкова на
вече доста добре документираните причини и развитие на кризата, а по-скоро върху
новите идеи, стратегии и структури на управление, които ще помогнат на Европа да
преодолее сегашните си сериозни недостатъци (Покана EURO). Предвид настоящия
песимизъм в много страни, от изключителна важност е фактът, че Европа определя нови
визии за своето развитие и тези усилия следва, като въпрос на приоритет, да наблягат на
интеграция на младото поколение в иновативна, приобщаваща и устойчива Европа
(Покана YOUNG). Глобалното измерение също е включено с особен акцент върху
стратегическия избор, който Европа трябва да подобри, за подпомагане на своя
капацитет в областта на научните изследвания и иновациите и засилване на своите
принципи и въздействие в няколко важни региона на света (Покана INT).
Втората цел е да се насърчи развитието на иновативни общества и политики в Европа
чрез участието на граждани, организации на гражданското общество, предприятия и
потребители в областта на научните изследвания и иновациите и насърчаване на
координирани политики за научни изследвания и иновации. Настоящата Работна
програма е насочена конкретно към развитието на нови форми на иновации, които могат
да играят важна роля в преодоляването на кризата и създаването на възможности за
растеж. Тези усилия включват иновации в публичния сектор, където новите и творчески
начини за предоставяне на обществени услуги могат да подобрят ефикасността,
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ефективността и качеството, намалявайки разходите и бремето върху гражданите и
предприятията. Те също така обхващат предприятия, млади предприемачи, инкубатори,
университети и иновационни центрове, както и други заинтересовани страни чрез
подпомагане на отворени иновации, иновационни бизнес модели, иновации в публичния
сектор и социални иновации (Покана INSO).
Третата цел е да допринесе за разбирането на интелектуалната основа на Европа,
нейната история и многото европейски и неевропейски влияния, като вдъхновение за
нашия живот днес (Покана REFLECTIVE). В трудни времена за нейната вътрешна
съгласуваност, Европа трябва да подобри познаването на своето културно наследство и
самоличности, за да се укрепи сближаването и солидарността и да насърчи модерни
визии и използване на миналото. Вместо да разделя хората и да подтиква към неуместна
носталгия, нашето разбиране на културите, изследвани от учените, ще се опита да улови
исторически и съвременни прилики и / или мостове между различията. При полагането
на тези усилия, важна иновативна роля ще играят новите технологии и цифровото
културно наследство, тъй като те дават възможност за нови и по-богати интерпретации
на общата ни европейска култура, като същевременно допринасят за устойчив
икономически растеж.
В същото време, ще бъдат предприети действия за по-задълбочен размисъл върху
състоянието и потенциала на нашите национални и европейски системи за
научноизследователска дейност и иновации. Въз основа на предишни действия в
рамките на частта за Последователно развитие на изследователските политики от
Седмата рамкова програма, както и на Програмата за конкурентоспособност и
иновации, тук се включват дейности за укрепване на доказателствената основа на
политиките по отношение на научните изследвания и иновациите, в подкрепа на
развитието на тези политики и с цел експериментиране с нови форми на иновации
(„Действия за насърчаване на иновационните политики“). Програмата Европейско
сътрудничество в областта на науката и технологиите – (COST) също ще получи
подпомагане, за да се финансират мрежи от учени и други участници, преследващи
общи цели, свързани с целите на Обществено предизвикателство 6.
Като хоризонтална дейност, Изследванията на социалните и хуманитарни науки са
напълно интегрирани в един от стълбовете на Хоризонт 2020 и всяка една от
специфичните цели. По отношение на обществените предизвикателства, социалните и
хуманитарните науки са интегрирани като съществен елемент на дейностите,
необходими за справяне с всяко от обществените предизвикателства, за да се засили
тяхното въздействие. Това обществено предизвикателство ще подкрепи изследванията
на социалните и хуманитарни науки, като се съсредоточи върху приобщаващи,
иновативни и отразяващи общества.
Проектите, финансирани по Обществени предизвикателство 6 на Работната програма
2014 - 2015 ще участват в пилотния проект за Отворени данни от научни изследвания по
Хоризонт 2020, в съответствие с политиката на Комисията за Свободен достъп до данни
от научни изследвания за улесняване на достъпа, повторната употреба и съхранението
на данни от научни изследвания. Проектите имат възможност да не участват в Пилотния
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проект. Един свързан с това нов елемент в Хоризонт 2020 е използването на Планове за
управление на данни (ПУД), който уточнява какви данни ще генерира проектът, дали и
как ще бъдат използвани или достъпни за проверка и повторно използване, както и как
ще бъдат курирани и запазени. Използването на Планове за управление на данните е
необходимо за проекти, участващи в Пилотния проект за Отворени данни от научни
изследвания. Допълнителни насоки за Пилотния проект за Отворени данни от научни
изследвания са предоставени в Портала за участниците.

Покана - Преодоляване на кризата: Нови идеи, стратегии и структури
на управление за Европа
H2020-EURO-2014/2015
В следващите 5-10 години от ЕС и неговите държави-членки ще се изисква да
продължат да развиват стратегии и политики, за да преодолеят финансовата и
икономическата криза, като едновременно насърчават един интелигентен, приобщаващ
и устойчив икономически растеж. Последиците от икономическата криза са
широкообхватни относно възможностите на икономиката на ЕС за иновации, растеж и
създаване на работни места, с големи обществени последици. Ето защо, сега са
необходими действия, които да помагат развитието на решения, които ще поставят
основите за устойчиво възстановяване, което осигурява много работни места и ще
позволят на икономиката да се трансформира. Портфолиото от дейности в рамките на
тази област ще се съсредоточи върху социално-икономически и поведенчески
изследвания на: (1) реформата на структурата на ЕС за икономическо управление, за да
се осигури по-добра финансова и икономическа стабилност (с акцент върху „Подробен
план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз“); (2) социалните,
политически, правни и културни последици от кризата, като например по-висока
безработица, разширяването на социалните различия, повишаващият се
евроскептицизъм и недоверието в политиката, и съответните реакции на национално и
ЕС ниво; (3) разбиране на еволюцията на кризата: дългосрочни структурни проблеми и
краткосрочни въздействия от кризата (включително краткосрочни спрямо дългосрочни
стратегии за разрешаване на кризата); и (4) въздействието на по-широките глобални
тенденции на икономиката и управлението на ЕС (например изменението на климата,
миграцията, насърчаване на правата на човека и т.н.). Дейностите в тази област ще
подкрепят стратегията „Европа 2020“ и подхода на ЕС към задълбочен и истински
икономически и паричен съюз.
Приканваме към предложения по следните теми:
EURO-1-2014: Гъвкав и устойчив икономически и паричен съюз в Европа
Специфично предизвикателство: Икономическата и парична интеграция в Европа,
подкрепена от създаването на еврото, е променила пейзажа на международните парични
отношения с широкообхватни последици, както за ЕС, така и своите външни партньори.
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Въпреки това, финансовата и икономическа криза показа, че този процес не е завършен
и че все още има редица съществени недостатъци, които подкопават стабилността на
европейската финансова система и на европейската икономика като цяло.
Тези пропуски са свързани с неефективни механизми за координация на фискалната
политика и надзор, както и липсата на съгласувана регулаторна рамка за финансовия
сектор, въпреки неговото нарастващо въздействие върху реалната икономика. С
нарастващ публичен дълг, кризата също така подчерта значението на устойчивите
фискални приходи. Също така, въпреки значителните усилия през годините да се
увеличи икономическата конвергенция в ЕС, остават значителни макроикономически
дисбаланси, които дори са изострени от кризата. Освен това, проектът за дълбок и
истински икономически и паричен съюз (ИПС) подчерта необходимостта от постигане
на напредък в посока разработване на някои стабилизационни инструменти и фискален
капацитет.
Тези дисбаланси, както в световен мащаб, така и в рамките на ЕС, също често се
споменават като един от най-важните фактори в корените на самата криза. Поради това,
от съществено значение за ефективното възстановяване от кризи и дългосрочната
устойчивост на европейската икономическа и финансова система е процесът на
икономическата и парична интеграция да е завършен, с въведени на място ефективни
механизми, които да отговорят на всички тези недостатъци в същото време, по един
всеобхватен начин.
Обхват: Изследванията, които ще разгледат това предизвикателство, трябва поспециално да се съсредоточат върху следните основни измерения (не е необходимо
предложенията да обхващат всички измерения и могат да включват допълнителни
аспекти, които са от значение за конкретното предизвикателство):
1) Ефективни механизми за координация на фискалната политика в ЕС
Изследванията трябва да проучат проблема за фискалната устойчивост в ЕС, и в
сравнение с други големи световни икономики, както и да проучат каква степен на
координация на фискалната политика на ниво ЕС е необходимо, за да се гарантира
дългосрочна устойчивост и ефективно стабилизиране на икономиката, по-специално в
случай на асиметрични шокове и дали различните механизми, вече въведени в действие,
формират достатъчна рамка, за да се постигне това. В този контекст, следва да се
проучат и оценят цялостно различни потенциални модели на фискален съюз в Европа,
включително потенциални стабилизиращи ефекти на различни форми на механизмите за
шокова абсорбация на централно ниво, както е посочено в доклада на Ван Ромпой,
техните институционални характеристики, политическа осъществимост и социалнокултурно въздействие, както и потенциал за допълнително засилване на икономическото
стабилизиране на европейската икономика1. Изследванията също така трябва да проучат
практическите аспекти на координацията на фискалната политика, фискалните правила
1

Както е отразено в проекта за дълбок и истински ИПС и в Съобщението за укрепване на социалното
измерение на ИПС.
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и надзора в ЕС, включително ролята и взаимодействието на различните национални и
европейски институции, както и политическия и културен контекст на налагане на
фискална дисциплина, за да се идентифицират потенциални пропуски, които все още
предстои да бъдат преодолени.
2) Справедливо и устойчиво данъчно облагане
Изследванията трябва да направят сравнително проучване на европейски и
неевропейски данъчни системи, като се вземат предвид фактори като например обекти
на облагане, данъчна основа, данъчно равнище, преразпределителни ефекти, сложност,
системи за контрол и легитимност. Трябва да бъдат оценени съвместимостта на
европейските данъчни системи и по-широките въздействия на различни данъчни
режими на европейско равнище, включително последиците за икономическото развитие,
както и разширяващите се социално-икономически и полови неравенства. Анализът
трябва също така да обхваща потенциала на по-нататъшни стъпки на европейската
данъчна хармонизация, включително перспективата за истински собствени ресурси за
бюджета на ЕС. Особено внимание следва да се обърне на етиката, на околната среда и
климатичната устойчивост, както и стойностите, преобладаващи в ЕС по отношение на
справедливото данъчно облагане.
3) Въздействието на макроикономическите и социалните дисбаланси по
отношение на икономическата стабилност
Изследванията
трябва
да
анализират
основните
характеристики
на
макроикономическите, социалните и финансовите дисбаланси в рамките на и между
държавите-членки на ЕС, и как те са еволюирали в историята на европейската
интеграция, както и какви са техните последици, по-специално за растежа в дългосрочен
план, както и икономическата и финансовата стабилност. Особено внимание трябва да
се обърне на анализа на разпространение над механизми от такива дисбаланси от една
държава-членка в друга. Също така трябва да бъде изследвано как по-ефективно да се
третират макроикономическите и социалните неравновесия в ЕС и дали
съществуващите механизми, като например процедурата при макроикономическите
дисбаланси и процедурата при прекомерно неравновесие, осигуряват ефективна и
стабилна рамка, за справяне с това предизвикателство.
4) Глобалните последици от кризата в Европа и международните валутни
отношения
Изследванията ще направят преглед на развитието на световната парична система през
последните десетилетия, с особен акцент върху последиците от въвеждането на еврото.
Те следва да проучат въздействието на кризата върху подреждането на силите в
световен мащаб, включително ролята на различни валути в международната търговия,
капиталовите потоци и паричните резерви. Стратегиите на паричните власти и техните
последици в ЕС и на световно равнище следва да се анализират по отношение на
икономическите дейности, включително търговията, заетостта, растежа и финансови
потоци. Изследванията също така трябва да проучат нарастващите глобални
взаимозависимости на финансовите и монетарните системи и техните последици за
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ефективни икономически политики, включително нарастващите предизвикателства за
глобалното управление и международните организации. Дейностите следва също така
да разгледат различни сценарии за бъдещото развитие на международните парични
отношения и техните последици за Европа.
Изследванията се очаква да разгледат едно, или евентуално комбинация от посочените
по-горе измерения. По такъв начин, предложенията могат да обхванат и други въпроси,
които са от значение за изграждането на по-гъвкав и устойчив икономически и паричен
съюз в Европа. Предложенията трябва по-специално да извършат преглед на
съответните минали и съществуващи изследователски проекти, финансирани на
равнище ЕС.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да повишат теоретичните и практическите
дебати относно цялостна рамка за един по-гъвкав и устойчив икономически и паричен
съюз в Европа. Те ще осигурят критична оценка на различните концепции за ефективно
икономическо управление в ЕС и техните практически последици, както и на вече
внедрените механизми. Тези дейности ще допринесат за по-доброто разбиране на
предизвикателствата, пред които е изправена системата на управление на ЕС в момента
и в бъдеще, от икономическа, политическа и техническа гледна точка, като се вземат
под внимание както вътрешните, така и външните предизвикателства. При проучването
на различни възможни решения и сценарии, проектите се очаква да разработят
всеобхватна и последователна визия за това как да се гарантира дългосрочната
устойчивост и гъвкавост на европейската икономическа система. Нови концепции,
методологии и инструменти, разработени от научните изследвания, ще подкрепят
европейските политици и практици в създаването и прилагането на засилена структура
на управление в ЕС.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
EURO -2-2014: Програма за европейски растеж
Специфично предизвикателство: Последиците от икономическата криза оказват
сериозно влияние върху способността на икономиката на ЕС за иновации, растеж и
създаване на работни места. В отговор, ЕС предложи нова стратегия за растеж „Европа
2020“, която има за цел преодоляване на общите европейски предизвикателства и
стимулиране на икономическия растеж и качествена заетост чрез интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки това, за да се осигурят условия за успешно
икономическо възстановяване, ние трябва да разберем по-добре по-широките контексти
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на растеж в Европа.
През последните десетилетия в Европа са се развили различни национални системни
модели, всеки от които олицетворява различен набор от икономически, социален,
правен и културен ред (институционални разпоредби). Тези национални системни
модели се представят по много различен начин в условията на кризата и техните
способности за преодоляване на дългосрочни, структурни проблеми, са от съществено
значение за успеха на икономическото възстановяване.
Увеличаващата се глобална свързаност показва ускорени тенденции към делокализация
и релокализация на промишлеността, услугите и научноизследователската и развойна
дейност, както в Европа, така и в световен мащаб. Появата на нови икономически
участници, водени от ниските разходи за труд, но инвестиращи все повече в модерни
технологии, поставя допълнителен натиск върху европейската икономика и нейната
конкурентоспособност.
Европейската конкурентоспособност може да бъде стимулирана от иновации, но на
повечето силно засегнати от кризата страни, също им липсва иновационен динамизъм.
Въпреки това, иновациите, растежът и заетостта са свързани помежду си по сложен
начин. Поради това, от една страна е важно да се разберат по-добре условията, при
които иновациите насърчават растежа, което е от полза за цялото общество, чрез
висококачествени работни места и намаляване на неравнопоставеността. От друга
страна, трябва да бъде проучен един по-широк кръг от фактори, които стимулират
иновациите.
Обхват: Изследването, което ще разгледа това предизвикателство, трябва по-специално
да се съсредоточи върху следните основни измерения (не е необходимо предложенията
да обхващат всички измерения и могат да включват допълнителни аспекти, които са от
значение за конкретното предизвикателство):
1) Управление на реформа за икономическо възстановяване
Изследванията трябва да осигурят обяснителна рамка, за да се опишат и оценят
политико-социално-икономическите модели (институционални уредби: политическа
система, административна система, система за социално подпомагане, законовата рамка,
икономическа система, система за иновации) в тези държави-членки на ЕС, които са
били най-силно засегнати от кризата и траекториите на национално развитие, довели до
това. Те следва също така да оценят политическите реакции, по-специално по
отношение на качеството на публичните разходи и усилията за консолидация, като се
вземат предвид видовете разходи, засегнати най-много и разпределението на тежестта
на консолидация в обществото. Трябва също така да анализират как системите за
управление на тези страни позволяват и дават възможност за иновативни промени, за да
се обяснят причините за постоянството на дългосрочни структурни проблеми, както и за
оценка на пречките за институционални реформи. На последно място, следва да се
направи оценка на политическите предложения за това как да се преодолеят основните
дългосрочни структурни проблеми в контекста на очертаване на тези страни по
отношение на социално-икономическата конкурентоспособност.
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2) Стратегия за растеж за Европа, основана на иновации
Изследванията следва да анализират ефективността на основаната на иновации
стратегия за растеж „Европа 2020“, по отношение на създаването на работни места,
качеството на работните места, приобщаването и борбата с увеличаващите се
неравенства. Трябва да бъде оценена необходимостта от подпомагащи политики, тъй
като иновациите както създават, така и унищожават работни места, а нетният баланс
зависи от много фактори, като вида на иновациите и тяхното заместване или
компенсационни ефекти в икономиката. Трябва да бъдат проучени разликите в
различните сектори, с оглед на това по какъв начин специфичните институционални
условия оформят този баланс, включително ефектите на инвестициите в публичния
сектор. Изследванията следва също така да проучат политическото съгласуване между
насърчаване на растежа и заетостта чрез иновации / технологични промени и
неравенство в доходите и как ефективно да отстранят потенциалните отрицателни
ефекти на благосъстоянието. Могат също така да бъдат необходими подобрения на
съществуващите, сравнителни данни, както и създаване на нови висококачествени
сравнителни данни.
3) Глобални мрежи за производство и иновации - разходи и ползи за Европа
Изследванията следва да анализират разходите и ползите от глобализацията на
производството и иновациите за ЕС, държавите-членки, фирмите и гражданите,
включително ограниченията и възможностите за промишлеността (анализ на Глобалната
верига на стойността). Те трябва да инспектират как се вземат стратегически решения за
(ре) локализиране от фирми, като се вземат предвид икономическите, финансовите,
културните, социалните и политическите аспекти, включително и новата Европейска
програма за корпоративна социална отговорност. Изследванията следва също така да
проучат възможността за по-добре координирана индустриална политика на ЕС,
предоставяйки различни сценарии за европейска международна, интелигентна,
устойчива и приобщаваща специализация, включително в държавите-членки и на
секторно ниво. Те следва да направят оценка на различните политически, икономически
и социално приложими стъпки за такава специализация (и), включително по отношение
на растежа и създадените работни места, като се вземат предвид колебанията между
секторите и географските области. За тази цел, следва да се предвидят нови модели и
инструменти за сътрудничество между държавите-членки.
4) Миграция, просперитет и растеж
Изследванията трябва да направят задълбочен анализ на това как имигрантите могат да
допринесат за икономиката и обществото на ЕС, в това число оценка на ползите и
разходите за имиграция в ЕС, като се отчитат както краткосрочните, така и
дългосрочните ефекти. От гледна точка на пазара на труда, е важно да се проучи по
какъв начин мигрантите могат да допълват местната трудова производителност и какви
са факторите за успех и инхибиторите в кариерата на мигрантите, включително и
факторите, специфични за двата пола. Също така е необходим по-нататъшен анализ на
връзката между миграцията, иновациите и конкурентоспособността, по-специално на
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

ролята на високо и средно-квалифицираната миграция при насърчаването на
иновациите. Сравнителен анализ на силните и слабите страни в Европа в сравнение с
други региони, включително и нейните имиграционни политики, трябва да
идентифицира подходи за превръщането на Европа в по-привлекателна за
висококвалифицирани имигранти, като същевременно се защитава местния труд, като
потенциално важен фактор на икономическия динамизъм и конкурентоспособността на
ЕС.
Изследванията се очаква да разгледат цялостно едно, или евентуално комбинация от
посочените по-горе измерения. По такъв начин, предложенията могат да обхванат и
други въпроси, които са от значение за насърчаване на растежа в Европа (вж. Програма
за научни изследвания в областта на миграцията NORFACE).
Дейностите, насочени към анализ на икономическото въздействие на Съюза за иновации
и неговите ангажименти, са разгледани в специален тема „Икономическото въздействие
на Съюза за иновации“, публикувана в Поканата за нови форми на иновации (H2020INSO-2014/2015) и са извън обхвата на тази тема.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Тези изследвания се очаква да допринесат за научната база за политики,
насочени към успешното икономическо възстановяване, в съответствие с целите на
стратегията за растеж „Европа 2020“. Те ще осигурят информация за създаването на
трайни основи за растеж и заетост чрез по-ефективни форми на управление на
национално и европейско ниво. По-специално, изследванията ще допринесат за подобро разбиране на инструментите на политиките, насочени към преодоляване на
предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в ерата на глобализацията и ще
предоставят нови идеи за насърчаване на международната конкурентоспособност.
Очаква се изследванията да запълнят значителни празнини в познанията за
икономическите основи относно условията за и резултатите от растежа, основан на
иновации, по отношение на заетостта и преодоляване на неравенствата. Това ново
знание ще помогне за подобряване на ефективността на Европейската стратегия за
растеж и заетост, както в отделните държави-членки, така и на равнище ЕС, и ще
допринесе за по-ефикасното прилагане на Съюза за иновации.
Дейностите по тази тема също така ще разработят инструменти за по-добра оценка на
социално-икономическото развитие на националните икономики като цяло, както и за
анализ на политическите възможности и механизмите за вземане на решения, с цел
преодоляване на настоящата икономическа и финансова криза.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
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EURO -3-2014: Европейските общества след кризата
Специфично предизвикателство: Кризата оказа силно влияние върху европейските
общества. Много хора загубиха работата си или част от доходите си, в резултат на
намаляване на заплатите. Несигурността за бъдещето е повишена. Европейските
граждани демонстрират все по-голяма липса на доверие по отношение на управлението
на финансовите институции, дружествата и свободния пазар като цяло, но също и по
отношение на демократичните институции и политики на европейско, национално или
местно равнище. В същото време, кризата принуди ЕС да ускори процеса на интеграция,
за да направи европейската икономика по-гъвкава и устойчива.
Спадът на доверието и увереността, причиняват появата (повторната поява) на различни
антагонизми, както сред европейските народи, така и сред етническите групи, както,
наред с другото, се вижда от увеличаването на популистките движения и партии. Това
подчерта неотложността да се намери „единство в многообразието“, което представлява
предизвикателство, изискващо освен иновативен политически и правителствен отговор,
рефлективна преоценка на интелектуална основа на Европа. Докато ЕС се слави със
своето (културно) многообразие като определяща отличителна черта, това богато
многообразие също така често се разглежда като пречка пред формирането на смислена
европейска идентичност, както и на европейската обществена сфера.
Политиките за социална защита и приобщаване също са подложени на непрекъсната
реформа в светлината на финансовия натиск, както и на промени в управлението.
Разпределението на отговорностите между частни и обществени участници, както и
третия сектор се измества и реорганизира, което може да има значително въздействие
върху гражданите, пораждащо допълнително обществено недоволство. Социалният
инвестиционен пакет, приет от Европейската комисия на 20 февруари 2013 г. предвижда
интегрирана стратегическа рамка за реформа на социалната политика и на
модернизирането на системите за социална защита и услуги, структурирани около
социален инвестиционен подход. Това би трябвало да помогне на хората, семействата и
обществото като цяло, да се адаптират към настоящите и бъдещите обществени
предизвикателства и би трябвало да помогне на държавите-членки да използват
социалните си бюджети по-ефективно и по-ефикасно.
Обхват: Изследванията, които ще се занимаят с това предизвикателство, трябва поспециално да се съсредоточат върху следните основни измерения (не е необходимо
предложенията да обхващат всички измерения и могат да включват допълнителни
аспекти, които са от значение за конкретното предизвикателство):
1) Отделните реакции по отношение на кризата и предизвикателствата пред европейската
солидарност
На ниво индивид и общество, изследванията ще изследват връзките между метасоциалните рамки и мета-психическите рамки в модерните общества в Европа в
контекста на кризата. За това начинание те трябва да съчетават теоретични и емпирични
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изследвания, като изрично се вземат предвид измерението на пола, както и
пространствената справедливост. Изследванията следва също така да разгледат
солидарността, както като интелектуална концепция, така и в неговите по-практични
изражения. Те ще изследват връзките между психологическите последици от кризата и
възприятията за солидарност и ще направят оценка и изпробват условията на актове на
солидарност от физически лица и ще изследват до каква степен кризата е повлияла на
готовността на хората да проявяват солидарност към другите. И накрая, те ще осигурят
критична оценка на това, какъв вид политически отговор в миналото е подкопавал
европейската солидарност и ще разработят последователна визия на политически
отговор, склонен към възпитаване на солидарност.
2) Единство в многообразието: перспективи за европейска идентичност и обществена
сфера
Изследванията следва да определят и въведат начини, по които европейското общество
да се замисли върху себе си, включително върху своите исторически, културни корени,
колективна памет и колективно въображаемо. Анализ на интелектуалната база на
Европа трябва да разгледа появата на европейска публична сфера, която улеснява тези
рефлективни дискурси на европейско ниво. Изследванията следва да бъдат
трансдисциплинарни и да разглеждат дали и как плурализмът и културното
многообразие на Европа, както и богатството на потенциално множество идентичности,
може да се разбере като ценност на европейския проект, която може по-скоро да породи,
отколкото да подкопае сближаването и да послужи като източник за намиране на
начини за облекчаване на кризата на социално ниво. Изследванията също така трябва да
разследват концептуалната сила на иновативни, истински наднационални подходи към
самоличността, които се основават на ценности, институции, юридически процедури и
дискурси. Анализът трябва да се позовава на съществуващи примери за наднационални
идентичности, както и да идентифицира ценностите и социалните връзки, свързани с
тях. На последно място, изследванията трябва да разгледат появата на транснационална
комуникативна сфера в Европа и каква политика и правни инициативи могат да я
улеснят.
3)

Подходи за иновативна социална инвестиция за модернизирането на социалните
политики и услуги

Изследванията следва да идентифицират иновативни и стратегически подходи за
реформа на социалното благосъстояние на различни равнища. Те трябва да разглеждат
разпределението на политиката, социалните и управленските роли между публичния,
частния и третия сектор. Специално внимание следва да се обърне на правната рамка и
на взаимодействието и взаимното допълване на функциите на политиките в областта на
социалното благосъстояние в средносрочен до дългосрочен план. Изследванията трябва
да обърнат внимание на оценката на политиката в социалната сфера, социалните ползи и
ефективността на интервенциите за различните заинтересовани участници, сътрудници
и бенефициери. Трябва да се разгледат различни видове разходи, оптимално
разпределение на разходите и ползите, включително тези, които не са финансови, както
и най-ефективните средства за публични инвестиции, включително в публичната
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администрация и обществените услуги. Трябва да се обърне внимание на половото
измерение на социалните политики, както и на справедливостта между поколенията и
предизвикателството за разработване на устойчиви пенсионни схеми. Сравнителните и
мултидисциплинарните изследвания на социалните инвестиции в световен мащаб също
могат да придадат добавена стойност.
Изследванията се очаква да разгледат цялостно едно, или евентуално комбинация от
посочените по-горе измерения. По такъв начин, предложенията могат да обхванат и
други области, свързани със социалното измерение на кризата.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Проектите за научни изследвания по тази тема се очаква да допринесат
за засилване на устойчивостта на европейското общество чрез идентифициране на
допирни точки, които могат да служат като помощник за насърчаване на европейската
интеграция.
По-специално, изследванията се предвижда да разширят и задълбочат базата от знания
относно недоволството, изразено от индивидите в модерните общества и относно
начините, по които се оформя тяхното чувство за идентичност. Те трябва да помогнат за
насочване към културни промени, които съчетават социални и психологически
трансформации, които биха били необходими, за справяне с най-дълбоките прояви на
кризата в Европа. Изследванията се очаква също така да подкрепят европейските усилия
за повишаване на чувството за солидарност сред гражданите. Те ще допринесат също
така за дебати относно политически инициативи, насочени към укрепване на
публичната сфера, за да се даде възможност за по-отворен и по-строг дебат по
европейски теми в рамките на националните медии.
Мултидисциплинарните изследвания по тази тема също се очаква да идентифицират
възможностите за иновативни начини за прилагане и финансиране на системи за
социална закрила, включително и чрез трети и частни участници, допълващи
публичните инвестиции в тази област и да вземат предвид аспектите на социалните
права. Предвидените изследвания се очаква да допринесат за ефективното изпълнение
на приоритетите на Социалния инвестиционен пакет като цяло и за изграждането на
бъдещата база данни, по-специално за социалните политики.
Предложенията следва да включват съответните заинтересовани страни с цел
интегрирането на техните познания, както в емпиричното, така и в теоретично
проучване, и установяване на диалог по въпросите, обхванати от тази тема.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
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EURO -4-2014: Политически предизвикателства за Европа
Специфично предизвикателство: Кризата в Европа предизвика подновен дебат в цяла
Европа относно бъдещето на европейската интеграция и на политическата система на
ЕС. Кризата разкри структурните недостатъци на европейската интеграция, добавящи
политическо и социално измерение към кризата. Европейските ценности,
върховенството на закона, съображенията за икономическо, социално и териториално
сближаване и солидарност, както и легитимността на нейните институции са под натиск.
Не е изненадващо, че броят на протести срещу европейската интеграция се увеличава в
периоди на спад в икономиката и идеята за демократичния дефицит на Европейския
съюз изглежда се потвърждава. Още повече, че доверието и увереността в националната
политика, политиците и политическите партии като цяло, също е спаднало значително в
Европа, в резултат на нарастващия национализъм и популизъм. Кризата повдигна
въпроси за възможностите на политическото ръководство на ниво ЕС и на национално
равнище, да се справят с кризата и формулирането на адекватни решения.
Следователно, макар и често не нови, идеи, като например обединяването на повече
суверенитет в един политически съюз, развитието на европейско обществено
пространство, укрепване на парламентарната система на ЕС и политическите партии
или използването на по-гъвкави механизми за интеграция („диференцирана
интеграция“), отклоняващи се от „общностния метод“, включително създаването на
нови институции, се преразглеждат в светлината на кризата. В държавите-членки
кризата подчерта ограниченията на сегашните системи на парламентарната демокрация.
Комбинацията от намирането на подходящи решения по отношение на кризата и
спечелване отново на доверие и отчетност на демократичните практики, институциите и
политиците, е едно от най-големите предизвикателства за Европа.
Обхват: Изследванията, които ще разгледат това предизвикателство, трябва поспециално да се съсредоточат върху следните основни измерения (не е необходимо
предложенията да обхващат всички измерения и могат да включват допълнителни
аспекти, които са от значение за конкретното предизвикателство):
1) Бъдещето на европейската интеграция – „Повече Европа - по-малко Европа?“
Изследванията трябва да включват оценка на разходите за по-нататъшната европейска
интеграция, както и критична оценка на ефективността и легитимността на европейската
интеграция. Те трябва също така да изследват връзката между кризата и дискурси на ЕС
на национално ниво и въздействието от това за определяне и провеждане на политики
на ЕС. Потенциалните вертикални и хоризонтални промени на силите и динамиката
(например по отношение на конкуренцията, координацията) между равнище ЕС и
националните институции трябва да бъдат анализирани, включително оценка на
подходящото ниво на и инструментите за вземане на решения. Изследванията трябва да
разгледат разбиранията за Европейска интеграция от страна на гражданите, както и
ролята на конституционните съдилища, националните парламенти, както и други
участници. Изследванията следва да разглеждат плюсовете и минусите на различните
режими за интеграция, включително диференцирана интеграция, да проучат как
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взаимодейства диференциацията на първичното и вторичното законодателство, да
представят ефектите на диференциация по отношение на изготвяне на политики и
разрешаване на проблеми, и да разработят ролята на диференцирана интеграция във
външното измерение на ЕС.
2) Предизвикателства към демократичните практики и страни в Европа в контекста
на кризата
Изследванията следва да разгледат степента, до която демократичните практики са
ограничени, влиянието на икономическите дисбаланси в Европа по отношение на
демокрацията, нови начини за участие и мобилизация на гражданите, както и
въздействието на кризата върху националните парламенти и партийни системи,
включително степента, до която и причините, поради които евроскептичните страни се
възползват от кризата. Начинът, по който частните участници упражняват власт върху
правителствата също трябва да бъде изследван. Освен това, изследванията трябва да
оценят законосъобразността на вземането на политически решения и на
„технократичните“, неизбрани участници (напр. ЕЦБ, ЕМС, МВФ или други органи на
национално равнище) в кризисни ситуации, включително връзката между нарастващата
липса на легитимност на политическите решения, политическото доверие и
национализма. Те трябва да разгледат възможностите за демократизиране на
институциите на ЕС и отношенията между „демократичния дефицит“ на ЕС и кризата,
включително въздействието на затвърдения евроскептицизъм. Структурните
препятствия, които пречат на развитието на успешни алтернативи на демократична
стагнация също трябва да бъдат идентифицирани, както и действията за тяхното
преодоляване.
3) Политическо ръководство във времена на икономическа, политическа и социална
криза
Изследванията трябва да анализират как политическите лидери диагностицират
проблеми, постановяват решения и мобилизират последователи. Предложенията трябва
да вземат под внимание пречките пред осъзнаването на кризата, съобщаването на
кризисни ситуации, вземането на решения в условията на несигурност, както и
развитието на отношенията между лидери и последователи. Предвид значението на
културните, политическите, социално-икономическите и правните структури в световен
мащаб и в рамките на държавите, изследванията трябва да проучат ролята, която
всъщност политическите лидери играят и колко значителен е техният принос в
постигането на политически резултати. Налице е също така необходимост да се
анализират вярванията, ценностите, властовите отношения и етичните / неетичните
нагласи и действия на лидерите. Анализът трябва да разгледа измерението на пола,
културно-историческите традиции на лидерството и историческите контексти на
различни кризисни ситуации.
Изследванията се очаква да разгледат цялостно едно, или евентуално комбинация от
посочените по-горе измерения. По такъв начин, предложенията могат да обхванат и
други въпроси от значение за решаване на политически предизвикателства в Европа.
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията по тази тема се очаква да генерират по-задълбочени
данни в политическите, институционалните и идеационалните корени на кризата и
нейните ефекти върху поведението, както и относно последиците от кризата по
отношение на демократичните практики, системи и институции. Те ще направят
критична оценка на ефективността и легитимността на европейската интеграция от
гледна точка на процеса, участниците, инструментите и резултатите, както и от гледна
точка на концепциите и теориите на европейската интеграция и техните практически
последици. Тези дейности ще допринесат за по-доброто разбиране на
предизвикателствата за бъдещето на европейската интеграция и политическата система
на ЕС и ще имат обучителен ефект за бъдещата политика в областта на вземането на
решения и управлението на кризи. При проучването на различни възможни решения и
сценарии, изследванията се очаква да разработят цялостно и последователно новаторско
виждане за това как да се изгради политическата и управленската система на ЕС,
привлекателна за европейските граждани и как да се формулират политически стратегии
и действия за силна европейска демокрация.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
EURO-5-20152 ERA-NET за Интелигентни градски перспективи
Специфично предизвикателство: Европейските градове са много важни за политики,
насочени към създаване на икономически растеж, заетост и устойчиво бъдеще. Повече
от 70% от гражданите на ЕС живеят в градските райони. Градовете са центрове на
икономическо развитие, услуги, знания и творчество. Но те са и местата на социална
поляризация, междукултурни сблъсъци, концентрация на бедност, безработица и
екологични проблеми. В рамките на една перспектива, ориентирана към бъдещето,
предизвикателството се състои в това да се определят средствата и начините за
изграждането на един европейски град в емблематично място за привличане на работни
места и икономически дейности, превръщайки го в „център на иновации“ и
осигурявайки социално сближаване и културен диалог при запазване на естествените
ресурси и ограничаване на щетите върху околната среда за следващите поколения.
Европейските научни изследвания и иновации следва да предоставят инструменти и
2

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на публично-публични партньорства със страните-членки
и асоциираните страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за научни изследвания
(ИАНИ) и ще се изпълнява от службите на Комисиятал
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методи за по-устойчиви, отворени, иновативни и приобщаващи градски райони; подобро разбиране на динамиката на градските общества и социални промени и на
връзката на енергетиката, околната среда, транспорта и използването на земята,
включително взаимодействието с околните селски райони; по-добро разбиране на
проектирането и използването на публичното пространство в градовете и в контекста на
миграцията, за да се подобри социалното приобщаване и развитие и да се намалят
градските рискове и престъпността; нови начини за намаляване на натиска върху
природните ресурси и стимулиране на устойчив икономически растеж, като
същевременно се подобрява качеството на живот на европейските граждани;
далновидна визия за социално-екологичнен преход към нов модел на развитие на
градските райони, укрепващ европейски градове като центрове за иновации и центрове
за създаване на работни места.
Обхват: Въз основа на конкретни градски случаи, изследванията и иновациите ще:
−

Анализират силните и слабите страни на градското развитие като начин за
оформяне на икономическите, социалните и екологичните потребности (вж.
работа, образование, жилищно настаняване, мобилност, ИКТ, енергия, логистика,
здравословно пазаруване, достъп до обществени пространства, култура и свободно
време) на гражданите и по-специално на следващото поколение по устойчив
начин;

−
Определят по какъв начин Европейската градове могат да се превърнат в
средища на творчество и иновации;
−

Допринесат за създаването на интелигентни градски екосистемни услуги, където
отворените и обширните данни и достъпът до тях ще помогнат за създаване на
процъфтяващи градски райони;

−

Подобрят разбирането на градските структури, чрез създаване на нови методи и
инструменти, мрежови подходи към градовете и анализ на икономиката на
градските и крайградските райони;

−

Оценят градските райони по отношение на настоящи и бъдещи „функционални“
възможности, включително градски обществени пространства и използване на
устойчива инфраструктура и мрежи.

Могат да бъдат разгледани следните измерения: Градските живи лаборатории могат да
бъдат обещаваща възможност за проектиране на изследователски и иновационни
проекти, които се занимават с многоизмерните предизвикателства в градските райони;
една силна сравнителна перспектива може да засили взаимните познания между
градовете и градските райони; един многостепенен контекст, който взема предвид
глобалните, европейските, националните, регионални и местните контексти и
участници, позволява разглеждането на градските проблеми от различни гледни точки.
Предложената схема ERA-NET е насочена към координиране на изследователските
усилия на участващите държави-членки, асоциираните държави и региони в описаната
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област, и изпълнение на съвместна транснационална покана за представяне на
предложения със съфинансиране от ЕС за финансиране на многонационални
иновативни изследователски инициативи в тази област. Кандидатите се насърчават да
изпълняват и други съвместни дейности, включително допълнителни съвместни покани
без съфинансиране от ЕС.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от минимум 5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложената програма за научни изследвания относно Интелигентни
градски перспективи се очаква да осигури нови данни за европейската градска
динамика, локализирането на икономическите и социални дейности, както и
изпълнението на градските иновации в малки, средни и големи градове, както в
разрастващите се, така и в свиващи се градски райони. Тя ще има сравнително и
прогресивно за ЕС измерение. Чрез използването на съвместни знания, градските
заинтересовани страни ще бъдат включени в целия процес от идеята до изпълнението.
Акцентът ще бъде поставен върху мащабирането на най-добрите градски практики.
Вид дейност: ERA-NET Съфинансиране
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
ЕВРО-6-2015: Посрещане на нови обществени потребности с помощта на
нововъзникващи технологии в публичния сектор
Специфично предизвикателство: Иновациите в публичния сектор и модернизацията на
публичните администрации се считат за важни съществени фактори за икономическия
растеж3 и също така допринасят за конкурентоспособността.
С цел подобряване на ефикасността, ефективността и качеството на публичните услуги,
публичният сектор трябва да въведе нови процеси, продукти, услуги и методи за
доставяне. Публичният сектор обикновено комбинира и се основава на съществуващи
технологични елементи за иновации. Въпреки това, в днешната финансова ситуация,
икономическата сила на публичните администрации да въведат резултатите от научните
изследвания на пазара, не може да бъде пренебрегната. В рамките на ЕС, цялостният
пазар за покупки на стоки, услуги и строителство от страна на публичния сектор
отговаря на почти 20% от БВП.
Повторното използване на резултатите от научните изследвания на нови технологии в
публичния сектор ще изисква допълнителни изследвания, като се започне с определяне
3

Годишен обзор на растежа за 2013 г., COM (2012) 750, окончателен и Годишен обзор на растежа за 2014 г.,
COM (2013) 800, окончателен
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на конкретните предизвикателства на публичния сектор, като например изискванията в
областта на политиката и нуждите на целевите граждани или предприятия. Въвеждането
на нови технологии може да доведе до трансформация на процесите и по-добро
регулиране. Проектите трябва да демонстрират ползата както за обществото, така и за
държавните служители. Изследванията също така ще проучат тежестите - било то
правни, субективни или други - които пречат на публичните администрации за
прилагането на идентифицираните нововъзникващи технологии.
Това изисква мултидисциплинарни изследвания, като се вземат предвид социалните,
политически, както и човешките фактори, включително гражданите и държавните
служители, и това как те могат да допринесат за модернизиране на политики и
иновативни услуги от общ интерес. Също така е важно да се проучи социалната
приемливост, въздействието върху подобряването на предоставянето на публични
услуги и потенциалните ползи за гражданите, бизнеса и обществото.
Такъв подход дава възможност на резултатите от научните изследвания да достигнат
потенциален пазар, като в същото време ще помогне за модернизиране на публичния
сектор. Той ще вземе под внимание, и ще развие допълнително нови знания за
взаимодействието между гражданите и публичните власти, като същевременно вземе
предвид внедряването на нови технологии в конкретния контекст на публичните
администрации, и ще проучи как усвояването на най-нови технологии от страна на
публичния сектор може да помогне на Европа да преодолее кризата. Например, как Web
3.0 (семантични уеб технологии), семантична оперативна съвместимост, свързани
отворени данни, интернет на нещата, социални сензорни мрежи, радиочестотна
идентификация или преносими технологии, спомагат за справяне с предизвикателствата
в публичния сектор? Как възникващите нови технологии могат да улеснят процеса на
управление, за да се превърнат в платформа, позволяваща на обществени и частни
участници да си сътрудничат и да създават нови услуги, използвайки отворени данни и
отворени услуги? Как трябва да бъдат настроени възникващите нови технологии към
спецификите на различните избрани политически области на обществената дейност?
Обхват:
а) Дейности за научни изследвания и иновации
Въз основа на развитието и използването на нововъзникващи технологии и научни
изследвания, извършена досега, дейностите ще подпомогнат подготовката на
следващите фази и възможно валидиране в близка до оперативната среда за прилагането
на нововъзникващи ИКТ технологии в публичния сектор.
Фокусът може да бъде на което и да е или няколко от посочените по-долу:
- Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните администрации;
- Трансформиране на процесите на публичните администрации;
-

Разбиране на политическите и културните нагласи и фактори, влияещи както
върху държавните служители, така и върху гражданите, насочени към
трансформация на публичния сектор и подпомагане на адаптацията;
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-

Трансформиране на доставянето на публични услуги на бизнеса и гражданите,
като се взема предвид разнообразието (пол, възраст, инвалидност и т.н.);

- Усвояване и приемливост на използването на нови технологии в публичния
сектор;
- Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса;
- Предлагане на приобщаващи обществени услуги.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 и 5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
б) Дейности за координация и подпомагане:
Дейностите трябва да са насочени към насърчаване на сътрудничеството между
съответните заинтересовани лица и екипи, работещи в тези области, както и за
подпомагане при изграждането на поддръжници. Динамичната, мултидисциплинарна
мрежа ще включва изследователи в рамките на социалните и икономическите науки,
работещи заедно с учени в областта на компютърните технологии. След оценка на
нуждите, мрежата ще извършва анализ на пропуските и ще идентифицира
нововъзникващи технологии и потенциални приложения за успешното им внедряване в
публичния сектор, вземайки предвид особеностите, свързани с различните области на
политиката на обществената дейност. Дейностите ще завършват с очертаването на пътна
карта на нововъзникващите изследователски направления, в един мултидисциплинарен
подход, като се вземат предвид дейностите, предприети и извън рамките на
Европейския съюз.
Очакван ефект: Тази тема ще проучи евентуалната полза от използването на ИКТ
технологии, в подкрепа на иновациите в публичния сектор, в съответствие с целите на
Плана за действие за електронно управление 2011-2015 и идентифициране на бариерите
за по-широка употреба. Интегрирането на нововъзникващите технологии в областта на
ИКТ, което ще даде възможност за ефикасен, ефективен, екологосъобразен, отворен и
ориентиран към гражданите обществен сектор, ще спомогне за подготовката на
транформацията на публичния сектор на бъдещето и за подпомагането на прилагането
на иновативни политически реформи, приети в различни области на политиката.
Възприемането на тези технологии ще насърчи създаването на нови иновации в полза на
бизнеса и гражданите, и ще открие нови области за социално-икономически
изследвания. Освен това, стимулирането на създаването и използването на
нововъзникващи технологии в обществените услуги ще помогне за ускоряване на
времето за достигане до пазара и отваряне на нови пазари за ИКТ решения в ЕС.
Вид дейност:
a) Дейности за научни изследвания и иновации б) Дейности за координация и
подпомагане
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Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Краен срок (ове)4 5:
EURO-1-2014:

03.06.2014 г. в 17.00 ч. брюкселско време

EURO-2-2014

03.06.2014 г. в 17.00 ч. брюкселско време

EURO-3-2014

03.06.2014 г. в 17.00 ч.брюкселско време

EURO-4-2014

03.06.2014 г. в 17.00 ч. брюкселско време

EURO-5-2015

[07.01.2015 г. в 17.00 ч. брюкселско време]

EURO-6-2015

[21.04.2015 г. на 17.00 ч. брюкселско време]

Цялостен индикативен бюджет: 35.00 млн. евро от бюджета за 2014 г.6 и 17.00 млн.
евро от бюджета за 2015 г.7
2014

2015

млн. евро

млн. евро

EURO-1-2014:

10.00

EURO-2-2014

10.00

EURO-3-2014

7.50

EURO-4-2014

7.50

4

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, представени в скоби, са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015г.
6
При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането
на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в
системата на временните дванадесети части.
7
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които ще бъдат разпределени през 2015 година.
5
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EURO-5-2015

5.00

EURO-6-2015

а) 11.50
б) 0.50

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложения към работната програма.
Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са описани в
част З от Общите приложения към работната програма, със следните изключения:

EURO-1-2014:
EURO-3-2014
EURO-4-2014

За влиянието на критерия не се прилага следният стандартен подкритерий:
•

Укрепване на конкурентоспособността и растежа на
компаниите чрез разработване на иновации, които да
отговарят на потребностите на европейските и
световните пазари; и чрез предоставяне на такива
нововъведения до пазарите

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

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Индикативна дата
за подписване на
споразумения за
безвъзмездна
помощ

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

EURO-1-2014:
EURO-2-2014
EURO-3-2014
EURO-4-2014

Максимум 5
месеца след
крайната дата
за подаване

-

Максимум 3
месеца от датата на
информиране
на
кандидатите.

EURO-5-2015
EURO-6-2015
Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участниците в научни изследвания и
иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат споразумение за
консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.
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Покана - Младото поколение в една иновативна, приобщаваща и
устойчива Европа
H2020-YOUNG-2014/2015
В контекста на променящата се демографска структура на обществото, бъдещото
благоденствие и устойчиво развитие на Европа до голяма степен зависят от
способността да се използва потенциалът на всички поколения, както на възрастните,
така и на младите хора. Особено във времената на икономическа и финансова криза,
Европа се нуждае от силно младо поколение, което да бъде двигател на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, който ще осигури дългосрочно развитие.
Сегашното положение на младите хора в ЕС обаче е много трудно: от младите хора,
които вече са на пазара на труда почти всеки четвърти е без работа, а в някои части на
Европа коефициентът на младежка безработица достига 50%, като в същото време
кризата също така е намалила защитния ефект на образованието. В същото време,
преходът от образованието към трудовия пазар става все по-трудно, с по-дълги периоди
на безработица, по-голяма вероятност от получаване само на временни договори и
намиране на по-ниско квалифицирана работа. Такава ситуация води до забавяне на
започването на самостоятелен живот и липса на мотивация за създаване на семейство
или активно участие в обществото и политиката. В дългосрочен план, тя предразполага
към по-ниски бъдещи доходи, недостатъчна защита на социалната сигурност, по-висок
риск от бедност и загуба на човешки капитал. В едно бързо променящо се общество,
предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, са многобройни,
включително свързани и с техния социален произход. Особено засегнати от тези
рискове са млади хора с мигрантски произход и увреждания, които трябва да се
изправят пред мулти-дискриминация. Поради това, сега Европа е изправена пред риска
от появата на ново „изгубено поколение“, чиято перспектива за живот е необещаваща и
чиято ситуация може да има сериозни дългосрочни икономически и социални
последици, водещи до намаляване на благосъстоянието и човешкото развитие на всички
европейски граждани.
Настоящата покана ще предостави цялостна картина на сегашното младо поколение, за
да отговори на бъдещите предизвикателства и да изпълни целите на основните
европейски политически инициативи, като например „Младежта в движение“, Пакета за
младежка заетост и Гаранцията за младежта. Тя ще разгледа положението на младите
хора, техните възможности, перспективи и нужди, като изследва множество различни
измерения от икономическа, социална и индивидуална гледна точка, за да се осигури
пълното им участие в иновативна, приобщаваща и устойчива Европа. Специално
внимание ще бъде отделено на улавянето на цялостното разнообразие на младите хора в
Европа и на справянето с аспектите, свързани с равенството между половете.
Настоящата покана ще допълни предишните научноизследователски дейности, насочени
по-специално към преодоляване на безработицата сред младите хора, които са
финансирани по Седмата рамкова програма по темите, свързани със социалноwww.cbcromaniabulgaria.eu
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икономическите и хуманитарните науки.
Изследователските дейности по настоящата покана ще бъдат допълнени от действия,
насочени към превръщането на научното образование и кариера в привлекателни за
младите хора, подкрепени от Програмата Наука със и за обществото, Покана H2020 –
SEAC – 2014/15.
Приканваме към предложения по следните теми:
YOUNG-1-2014: Ранна несигурност на работното място и изключване от пазара на
труда
Специфично предизвикателство: Безработицата сред младите хора в ЕС се увеличи
много рязко след настъпването на финансовата криза през 2008 г., достигайки
безпрецедентни нива. Въпреки това, за повече от десетилетие равнището на безработица
сред младите хора в ЕС остава приблизително два пъти над нивото на общата
безработица в икономиката, като в същото време, използването на гъвкави, срочни
контакти и алтернативни форми на заетост се увеличава.
Това доведе до нарастваща несигурност на работното място и систематичен пазар на
труда и социално изключване на младите хора в самото начало на професионалната им
кариера, като много от тях преминават директно от образование към безработица или
поемане на временни работни места, които са под тяхната квалификация. Кризата
изостри тази тенденция за повишаване на заплахата от „загубено поколение“ поспециално в някои европейски страни, като неблагоприятните социални условия за
безработните младежи са многопосочни и включват например по-висок риск от бедност,
непредсказуемост и социално изключване, недоволство, несигурност, по-висока
склонност към престъпления и престъпност, както и здравословни проблеми. Това се
отнася както гражданите на ЕС, така и за граждани на трети страни или второ поколение
имигранти. Следователно цялостното разбиране на дългосрочните последици от тези
събития е от решаващо значение за успеха на икономическите и социалните политики и
политиките по отношение на пазара на труда, които биха могли да отговорят по един
всеобхватен начин на този проблем сега и за в бъдеще.
Обхват: Изследванията ще направят задълбочен анализ на положението на младите хора
на пазара на труда в рамките на ЕС в сравнителна перспектива. По-специално,
изследванията трябва да разгледат важните разлики в представянето на пазарите на
труда, очакваната социална работа и мерките по отношение на младежките услуги,
които съществуват в държавите-членки и техните основни фактори, особено от гледна
точка на младите хора, за да се идентифицират най-ефективните начини на организация
на пазара на труда и подобряване на образователните системи и социалната политика.
Обръщайки специално внимание на аспектите, свързани с пола и най-уязвимите групи
от млади хора, изследванията също така ще разгледат икономически, социални, лични и
психологически последици от ранната несигурността на работното място, пазара на
труда и социалното изключване в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Това
може да включва например такива въпроси като ситуацията, свързана с доходите през
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целия живот, създаване на самостоятелно домакинство, създаване на семейство,
физическото и психическото здраве и благосъстояние, както и ефекта от превантивната
социална работа с младежите, фокусирана върху групите в най-неравностойно
положение. В този контекст, изследванията могат да вземат под внимание опита на
миналите поколения, които са били изложени на висока безработица и несигурност на
работните места в младостта си.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да предоставят цялостен анализ на
краткосрочните и дългосрочните последствия от несигурността на работните места и
безработицата на младите хора и да определят тяхното въздействие върху икономиката,
обществото и политиката. Тези дейности ще допринесат за ефективно прогнозиране на
потенциалните предизвикателства пред ЕС в бъдеще, давайки възможност за
навременно политическо решение. Чрез по-доброто разбиране на механизмите,
движещи пазара на труда, тези изследвания би трябвало да доведат до по-стабилна и
всеобхватна политика на пазара на труда в ЕС, както и до по-добри, основани на
доказателства икономически, социални и образователни политики. Дейностите по тази
тема също така ще хвърлят светлина върху по-широките обществени въпроси, свързани,
например с динамиката на бедността, демографското развитие, последиците от
миграцията, застаряването на населението, социалното включване на младите хора от
особено уязвими групи, здраве и благополучие, както и потенциала на икономическо
развитие в ЕС, както от историческа, така и от перспектива, ориентирана към бъдещето.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
YOUNG-2-2014: Мобилност на младите хора: възможности, въздействия, политики
Специфично предизвикателство: От началото на европейската интеграция, свободното
движение на работници и лица е една от основните свободи на ЕО / ЕС. В същото време,
липсата на вътрешна мобилност на европейския пазар на труда често се цитира като
един от недостатъците, които пречат на доброто функциониране на вътрешния пазар на
ЕС и Икономическия и паричен съюз. В контекста на разширяването на Европа,
мобилността от (бъдещите) новите държави-членки е доста важна характеристика на
пазара на труда в Европа. Обикновено младите хора са тези, които са най-склонни да
поемат рискове и да се преселят в чужбина.
Освен това, ЕС активно насърчава повече от 25 години мобилността на своите студенти,
изследователи и граждани: първоначално студенти от ЕС и асоциираните страни, а
постепенно и много други групи от млади хора участват в схема за мобилност. По
същия начин, двустранният обмен, трансграничните стажове и регионалното
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сътрудничество стават все по-обичайни - на организирано институционално ниво, но
също така и по чисто индивидуална инициатива.
Тъй като в момента възможностите за заетост на младите хора са много
безперспективни в някои страни, европейският вътрешен пазар може да предложи подобри перспективи в други страни - понякога не много далече от техните родни страни.
Това предоставя потенциал за реализиране на по-интегриран и по-добре функциониращ
европейски пазар на труда. Въпреки това, докато някои могат с удоволствие да се
предвижват или да търсят работа в чужбина - в Европа или извън нея - други могат да
бъдат принудени да емигрират. Това може да има отрицателно въздействие върху
семействата, държавите и европейските общества. В същото време, миграцията в
рамките на Европа може не само да облекчи регионални шокове, но също така да засили
регионалните кризи и икономическия спад.
Обхват: Изследванията трябва да проучат различни модели и видове на мобилност на
младите хора в рамките на ЕС, в съответствие с тяхното предназначение,
продължителност на престоя, мотивация, както и характеристики на хората, пътуващи в
чужбина, или пътуващи към Европа, включително различията между мъжете и жените,
както и хора с различни видове увреждания или с различни географски и социалноикономически среди. Те следва да анализират техните процеси за подбор и наемане на
служители, ролята на информационните и подпомагащите услуги, както и по-проблемни
въпроси в чужбина и / или в родната страна във връзка с език, интеграция, установяване,
организиране на нов живот и т.н.
Изследванията трябва също така да анализират придобиването и признаването на
умения (формални и неформални), по-дългосрочни социални и трудови въздействия
като кариерни пътеки, обвързване, установяване, въздействия върху благосъстоянието.
Изследванията следва да също така да разгледат и психологическата перспектива,
включително формиране на европейската идентичност и въздействие на мобилността и
принудителната миграция върху психичното здраве. Научноизследователската дейност
трябва да се съсредоточи върху условията, при които европейската мобилност и
миграция намаляват или смекчават регионалните различия на пазара на труда,
включително по въпроси, свързани с „изтичането на мозъци“. Сравненията с минал опит
по отношение на мобилността или въздействието на мрежи за солидарност в рамките на
и между държавите-членки биха могли също да бъдат много интересни от гледна точка
на политиките, както и индивидуалния опит.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да предоставят цялостен анализ на
обстоятелствата, съпътстващи мобилността на младите хора в Европа. Чрез по-добро
разбиране на механизмите, задвижващи това явление, изследванията ще допринесат за
развитието на политиката по отношение на интервенции за улесняване и подобряване на
мобилността и интеграцията в Европа. Резултатите от изследванията ще помогнат
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допълнително на региони, изправени пред емиграцията на млади работници, да се
справят с тези предизвикателства. Тези дейности също така ще допринесат за
формулирането на препоръки за съпътстващи политики, за справяне с бариерите и
пречките пред краткосрочната мобилност и по-дългосрочната интеграция.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
YOUNG-3-2015: Учене през целия живот за млади хора: по-добри политики за
растеж и приобщаване в Европа
Специфично предизвикателство: Очевидно е, че инвестирането по подходящ начин в
образованието за възрастни ще допринесе за преодоляване на икономическата и
социална криза и постигането на целите на Европа 2020 за заетост, намаляване на
бедността, образование, устойчивост, иновации. По този начин необходимостта и
пазарите за образованието за възрастни могат да се увеличат през следващите години.
Въпреки устойчивото внимание през годините обаче, образованието за възрастни в
Европа продължава да бъде неадекватно. На първо място, вече е добре документирано,
че тези, които имат по-голяма нужда от обучение на възрастни, като младите,
безработните, нискоквалифицираните и уязвимите работници, които често са граждани
на трети страни, всъщност се възползват от по-малко възможности за обучение на
възрастни, отколкото други по-облагодетелствани групи. На второ място, разходите за
образование за възрастни се поемат до голяма степен от предприятия и физически лица /
семейства, докато инвестираните публични средства са в по-голямата си степен помалко, отколкото частните: това фрагментиране всъщност показва постоянната слабост
и неефективност на политиките по отношение на образованието на възрастни.
В този контекст е важно да се направи цялостен преглед на ситуацията на образованието
за възрастни в Европа и да се потърсят начини, да се вземе максимума от
многобройните инициативи, предприети от голям брой често изолирани участници.
Подобна политика и програма за обучение следва приоритетно да се занимае с младите
хора, по-специално онези, които не се образоват или обучават, или тези, намиращи се в
ситуации, близки до социално изключване, на които може да се помогне много поефективно, ако се разработят по-адекватни политики за образование на възрастни.
Обхват: Изследванията ще разгледат образованието за възрастни като цяло (за всички
възрасти), със специален акцент върху младите хора (от примерна възраст на 18 години
и след завършване на първоначалното образование и обучение) и уязвими групи. Те ще
се занимаят с взаимното допълване между публичните политики и динамиката на
частните пазари на пазара на ЕС и ще анализират участници, динамика, тенденции,
несъответствия и припокривания.
Изследванията ще идентифицират успешните програми, които демонстрират подобрени
резултати от обучението, особено тези, достигащи до младите хора, изложени на риск от
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социално изключване, и други уязвими групи, както и ще разгледат тяхното
прехвърляне към други държави / региони. Въпроси, свързани с многообразието (пол,
култура, етнос, език и т.н.) също трябва да бъдат разгледани.
Изследванията трябва също така да обърнат внимание на потенциала за обучение и
възможностите за иновации на работните места (организационни модели, които
благоприятстват възможностите за иновации и обучение, ориентирано към иновации),
както и ефективността на обучителните дейности.
Действията следва да спомогнат създаването на механизъм за сътрудничество между
различните агенции, извършващи изследвания и събиращи данни на международно и
европейско равнище, за разработване на полезни взаимодействия и избягване на
припокривания. Това ще се отрази върху съществуващите таксономии и показатели и
тяхната целесъобразност за устойчиви европейски стратегии. Ще се проучи
осъществимостта и евентуално ще се разработи Интелигентна система за подпомагане
на решения (моделиране на разработването на политики) за опростяване на достъпа до
информация и подпомагане на разработването на политики в различните фази на
политическия цикъл. Ще се разработи систематичен анализ на въздействието на
политиките по отношение на образованието за възрастни и продължаващото
образование, който ще има отношение към прогнозите във връзка с търсенето на умения
в бъдеще.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията ще използват потенциала на съществуващите и ще
генерират нови научни знания, за да се създаде взаимодействие и сътрудничество между
основните международни и европейски участници, които събират данни и правят
изследвания в областта, с цел сравняване и анализ на образованието за възрастни в цяла
Европа.
„Интелигентна информационна система за решения“ ще улесни достъпа до научни
доказателства за разработването на политика, така че да ги подпомогне при коригиране
на нарушенията на пазара на образованието за възрастни и продължаващото обучение,
ще демонстрира как да се намалят пречките, които затрудняват достъпа до възможности
за различни нива на населението и местоположението, ще идентифицира подходящи
финансови мерки за подпомагане на лица и дружества, осигуряващи ефективно и
справедливо разпределение на ресурсите, ще подобри лошото управление и намали
корупцията. Анализът на въздействието на миналите и настоящите политики ще бъде
свързан с прогнозите за търсенето на умения в бъдеще.
Изследванията ще увеличат познанията за конкретни аспекти, свързани с образованието
за възрастни, като например специфични политики и програми за млади хора,
организационни модели, насърчаващи иновациите в дружествата, прилагане на
резултати от различни психологически и поведенчески науки към образованието за
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възрастни, предаване на знания и умения между работниците, неформално обучение и
ефективността на частните пазари.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
YOUNG-4-2015: Младите хора като двигател за социална промяна
Специфично предизвикателство: Посрещането на предизвикателствата на застаряването
на населението и трансформиране в по-устойчив социален и икономически модел,
характеризиращ се с увеличаване на недостига на ресурсите, по-голямо внимание към
природната среда, живеене в условията на климатични промени с неясни последици, и
по-голямо равенство между половете, изисква дълбоки промени в европейското
общество по отношение на начина ни на живот, моделите на потребление, начина, по
който правим бизнес, развитие на градове ни и проектиране на домове ни, но също така
и начина, по който се изграждат и управляват нашите общества, развиват отношенията
във и между поколенията и организира ежедневието ни. Тези предизвикателства не
могат да бъдат изпълнени без готовност и лична ангажираност на лицата, които ще
формират ядрото на бъдещото ни общество. Сегашните поколения млади хора са в
основата на това, тъй като те растат и се обучават в обществото на нови парадигми,
където, за разлика от положението, с което техните родители, баби и дядовци се
сблъсквали, бързото застаряване на населението е реалност и устойчивостта е на първо
място в дневния ред, особено с бързото развитие на нововъзникващите икономики.
Обхват: Изследванията следва да анализират нормите, ценностите и нагласите на
младите хора в Европа, както и очакванията им по отношение на обществения ред и
организация на икономическия, социалния и личния живот, включително
организирането на градовете и пространството като цяло, както и вида бизнес етос. Това
трябва да включва млади хора от различни възрасти и полове, и идващи от различни
географски, социално-икономически, етнически и религиозен произход, като се вземат
предвид както физическите лица, така и младите семейства, които по-специално са
изправени пред нови предизвикателства. Изследванията също така трябва да проучат
отношението си към по-устойчив социално-икономически модел и неговите различни
характеристики, в сравнение с по-възрастните поколения, включително развитието на
половите взаимоотношения, с цел да се направи оценка на потенциала и готовността на
младите хора да бъдат движеща сила за промяна и тяхната склонност към творчески
решения и практики. Те трябва също така да идентифицират възможностите и
пречките, които младите хора виждат като катализатори и инхибитори на социалноекологичния преход и как те биха могли да бъдат разгледани от политиката, с цел
насърчаване на устойчиво и иновативно общество в Европа, включително и чрез
формалното и неформалното образование. Изследванията трябва да разгледат как
промените в културните ценности могат да допринесат за постигане на приобщаващо и
устойчиво общество.
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да предоставят важна информация в
перспективата на социално-екологичния преход от гледна точка на младите хора. Те ще
разширят познанията ни за младите хора в Европа, техните ценности, норми, очаквания,
нужди и политически амбиции. Чрез сравнение с по-възрастните поколения,
изследванията ще идентифицират различията между поколенията по отношение на
организацията на икономическия, социалния, политическия и личния живот в Европа.
Това ще допринесе за обществени политики, разработени да отговорят на
предизвикателството на прехода към по-устойчив икономически, политически и
социален модел, който в същото време отговаря на нуждите и очакванията на младите
хора. В същото време ще се определят областите, където образованието би могло да
играе роля в оформянето на отношението на младите хора към необходимата еволюция
на начина ни на живот.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
YOUNG-5-2014: Социална и политическа ангажираност на младите хора и
техните перспективи за Европа
Специфично предизвикателство: От своето създаване, Европейският съюз се променя
постоянно, оформен от европейските граждани, а младите хора представляват
едновременно неговото настояще и неговото бъдеще. Следователно, проучването на
перспективите на младите хора в Европа и начините, по които те участват във
формирането на нейното бъдеще, е от решаващо значение за дългосрочния успех на
европейския проект. Въпреки това, според последните открития на Евробарометър
(Стандарт ЕБ 77, пролет 2012), половината от младите хора са склонни да не вярват на
Европейския съюз и този процент непрекъснато се увеличава в резултат на кризата,
достигайки до 50% през 2012 година. Също така, почти 50% от тях смятат, че нещата в
ЕС се развиват в грешна посока. Въпреки това, според Флаш Евробарометър
„Европейски младежи: участие в демократичния живот“ 2013 г. (N°375), младите хора
са по-активни в неправителствени и местни асоциации, отколкото в политически
партии, въпреки че повечето от тях обикновено гласуват на избори на различни нива.
Стратегията на ЕС за младежта (2010-2018 г.) има за цел да насърчи младите хора да
бъдат активни граждани и да участват в обществото, за да се гарантира, че те имат право
на глас в демократичните процеси, които оформят бъдещето на Европа. В този контекст
е важно да се разбере как младите хора участват в обществото при неравни регионални
условия и очаквания, изразяват мнението си (също от гледна точка на език, значение и
медии) и защитават своите интереси, които могат да включват нови форми на
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политически и граждански действия, смесване на традиционни и нови форми на
участие, като например, наред с другото, чрез използването на цифровите медии и
творчески практики, както и преразглеждане на процеса за социално-иновативно
решаване на проблеми.
Също така е важно да се покаже как публичните органи създават широка ангажираност
на младите хора не само в демократичните процеси, но и във всички процеси в
публичния сектор, за да се повиши доверието в и отговорността на публичните власти.
Предишни проекти за електронно участие8, фокусирани върху използването на ИКТ за
участие на гражданите в процеса на вземане на политически решения и обществения ред
на местно, национално и европейско ниво. Отвореното участие, отворените процеси и
отворената ангажираност позволяват на младите, свързани хора да станат активни
участници във всички процеси и дейности от публичния сектор за вземане на решения.
Обхват:
В своите предложения, кандидатите трябва да разгледат или част а) или част б) от тази
тема.
а) Изследванията ще анализират причините за намаляващото доверие и ще изследват
качествено как ценностите и интересите в общите цели на младите хора, които често са
повлияни от опита на трансграничната мобилност, се сравняват с общата социална
динамика на равнището на ЕС. Те също така ще проучат как най-добре да се стимулира
обществената и политическата ангажираност на младите хора, за да се укрепи
европейския проект, и как те разбират своята роля в оформянето на европейската
история, особено когато трябва да се гради върху политическите ангажименти на
миналите поколения.
Изследванията трябва също така да обмислят как да се подобри представителството на
младите хора във всички области, които засягат техния живот, за да се гарантира, че
техните проблеми и виждания са интегрирани в решенията на всички нива, оформяйки
по този начин нови форми на демокрация в Европа. За това трябва да се вземат предвид
различните начини, традиционни и нови, по които младите хора участват в обществото,
проучвайки социално-културните и поколенчески контексти на различните форми на
ангажираност. Изследванията биха могли също така да разгледат средствата и стилове
на комуникация от и за младите хора, както и в езиково измерение.
Освен това, изследванията следва да проучат кои от тези форми са били успешни в
постигането на обществените цели чрез анализ на конкретни случаи (например
обществени проекти, мрежи за солидарност и др.)
Дейностите по тази тема следва да вземат предвид характеристиките, подходите и
потребностите на младите хора, които идват от различен културен и социалноикономически произход, както и контекста на равенството между половете.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
8
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2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
б) Предвижданите иновационни действия по отношение на свободното участие и
отворената ангажираност трябва да разработят компоненти на услуги за повторна
употреба, методи и приложения, за да даде възможност на публичните власти бързо да
отворят своите процеси на вземане на решения. Проектът трябва да демонстрира как
отворената ангажираност трябва да бъде здраво внедрена в рамките на и част от
процесите в публичния сектор и да идентифицира основните пречки за широкомащабно
внедряване. Услугите трябва да бъдат отворени и трябва да вземат под внимание
политическите, организационните, социалните, езиковите и културните различия в
рамките на ЕС. Трябва да се обърне внимание на трансграничното, както и на
неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и защитните
елементи.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 и 3
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
а) Чрез по-доброто разбиране на различните фактори, които оказват влияние върху
перспективите на младите хора в Европа и на начините, по които младите хора участват
в обществото, дейностите по тази тема ще помогнат за преодоляването на
предизвикателствата, свързани с приближаването на Европейския съюз до неговите
граждани.
Чрез проучване на идеи и инструменти за интегриране на възприятията на младите хора
в различни области на политиката, тези дейности ще спомогнат също така за
насърчаване на участието на младите хора в обществото, повишаване на
демократичната отговорност на решенията, взети на равнище ЕС и следователно
изграждане на обществена подкрепа за политиките на ЕС.
б) Чрез използването на предпочитания канал за комуникация на младите, тяхната
ангажираност в дейностите на публичните администрации и процесите на вземане на
решения трябва да увеличи тяхното доверие и интерес в политически дейности.
Чрез разработването на компоненти за повторна употреба, публичните власти в рамките
на Съюза ще бъдат в състояние бързо да предложат инструменти на своите граждани да
участват в процеса на вземане на решения.
Вид дейност: а) Дейности за научни изследвания и иновации б) Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
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УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Краен срок (ове)9 10:
YOUNG-1-2014:

03.06.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

YOUNG-2-2014

03.06.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

YOUNG-3-2015

[07.01.2015 г. в 17.00 ч. брюкселско време]

YOUNG-4-2015

[07.01.2015 г. в 17.00 ч. брюкселско време]

YOUNG-5-2014

03.06.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

Цялостен индикативен бюджет: 19 млн. евро от бюджета за 2014 г.11 и 10.20 млн. евро
от бюджета за 2015 г.12
2014

2015

млн. евро

млн. евро

YOUNG-1-2014:
YOUNG-2-2014
YOUNG-3-2015

14.00

10.20

YOUNG-4-2015
YOUNG-5а-2014
YOUNG-5б-2014

5.00

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложения към работната програма.
Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са описани в
част З от Общите приложения към работната програма, със следните изключения:

9

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, предвидени в скоби, са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
11
При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
на временните дванадесети части.
12
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране, за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
10
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YOUNG-1-2014:
YOUNG-2-2014
YOUNG-3-2015
YOUNG-4-2015

За влиянието на критерия не се прилага следният
стандартен под-критерий:
•

Укрепване на конкурентоспособността и растежа на
компаниите чрез разработване на иновации, които
да отговарят на потребностите на европейските и
световните пазари; и чрез предоставяне на такива
нововъведения до пазарите

Процедура за оценяване: Най-малко 1 предложение за тема ще бъде избрано за
финансиране, при условие, че минава всички прагове за оценка. Процедурата за
определяне на приоритетен ред за предложения с еднакви точки е дадена в част З от
Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с тази
покана.
Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ:

YOUNG-1-2014:
YOUNG-2-2014
YOUNG-3-2015

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

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Индикативна дата
за подписване на
споразумения за
безвъзмездна
помощ

Максимум 5
месеца след
крайната дата
за подаване

-

Максимум 3
месеца от датата на
информиране
на кандидатите.

YOUNG-4-2015
YOUNG-5-2014
Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участниците в научни изследвания
и иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат споразумение за
консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.
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Покана - Отразяващи
европейски идентичности

общества:

Културно

наследство

и

H2020-REFLECTIVE-2014/2015
Европа се отличава с разнообразие от различни народи, традиции, регионални и
национални идентичности, както и от различни нива на икономическо и социално
развитие. Тя разполага с много богата интелектуална и историческа основа с много
европейски и неевропейски влияния, които са я оформяли през вековете и продължават
да го правят и днес. Тези процеси са допълнително засилени през последните
десетилетия от технологичния напредък, улесняващ мобилността и потока на
информация. Процесът на европейска интеграция, който води до сближаване на
страните, премахване на бариерите пред мобилността и насърчаване на
сътрудничеството, оказва важно въздействие. В резултат на тези дългосрочни процеси,
европейските общества се отличават с голямо разнообразие от ценности и начин на
живот, възгледи и убеждения, идентичности и култури, които влияят ежедневно на
европейската икономика, общество, политика и право. Също така, изследванията, които
допринасят за разбирането на интелектуалната основа на Европа, творческия капацитет,
културната идентичност и история разчитат все повече на цифрови изражения на
култура и идентичност. Съвременното търсене и моделиране и технологии за
съхранение ще увеличат стойността на материалното и нематериалното наследство,
както и на колекции в библиотеки, архиви, музеи, галерии и други държавни
институции.
Настоящата покана ще проучи европейските различия и възможностите, които те носят,
повишавайки разбирането на интелектуалната и творческата база на Европа и
проправяйки път за критично замисляне на европейското общество върху себе си,
включително върху неговите исторически, културни и нормативни корени и
историческите траектории на демократичните институции в Европа. Чрез разглеждане
на ключовите въпроси на културното наследство, формиране на идентичността, както и
интелектуалното, творческото и историческото наследство на Европейския съюз, тези
изследвания ще допринесат за по-устойчиво, иновативно и креативно европейско
общество, за постигане на целта „Единство в многообразието“, чието значение и
релевантност бе подчертано по време на неотдавнашната финансова и икономическа
криза. Те също така ще насърчат потенциала на цифровите технологии за улесняване на
моделирането, анализа, разбирането и опазването на европейското културно наследство,
като по този начин дадат възможност за по-богати тълкувания и потребителски опит,
както и креативна повторна употреба.
Приканваме към предложения по следните теми:
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REFLECTIVE--1-201413: ERA-NET за Използване на
миналото
Специфично предизвикателство: Съвременните тенденции в европейските общества
носят със себе си възможности за една по-обединена Европа, но също така и рискове и
предизвикателства. Процесите на сближаване и интеграция са подложени на изпитание
от кризи и конфликти за идентичност, изключване, доверие, увереност, солидарност,
толерантност и икономическа стабилност. Освен това, глобализацията е довела до нови
форми на местен патриотизъм, отдръпване и сегрегация, в Европа и в други части на
света. Тази динамика, дебати и развитие обикновено мобилизират версии на
„миналото“, за да се легитимират техните различни аргументи и действия; изникват
традиционни исторически интерпретации и предразсъдъци, оспорват се културни
спомени и наследство. История - или по-скоро това, което ние правим от нея - по този
начин се определят нашите концептуални рамки, сегашните ни действия, и се оказва
влияние върху изграждането на нашето бъдеще на политическо, икономическо,
културно, както и на индивидуално равнище.
Възстановяването и използването на миналото е характерна черта на всички периоди на
записаната история, но на историческото измерение е даден нов тласък след края на
Студената война. В цяла Европа, лица и колективи се възползват от историческите
перспективи, културното наследство, традициите и езиците, предадени чрез висшето
изкуство, популярната култура, академичните дисциплини, политика и медии, за да
отговарят или насърчават различни интереси и потребности. Те варират от
екзистенциални и етични изисквания за смисъл, идентичност и ориентация, до
идеологически и политически амбиции, които да осигурят легитимност или
рационализиране на болезнено минало.
За да се разберат най-належащите въпроси на идентичността, интеграцията,
политическата легитимност, творчеството и културната динамика в Европа, и чрез които
се изгражда Европа и нейното бъдеще, ние се нуждаем от ново, по-комплексно
разбиране за това как се използва и отразява миналото, като се вземе предвид как са
изградени културните идеи, традициите и практиките, прехвърлени и разпространени
между различните представители и региони. Подобно знание изследва и систематизира
какво означава да бъдеш отразяващо общество, и ни дава възможност да разберем подобре процесите на историческото развитие, иновациите и социалната промяна.
Обхват: Темите за предложената програма се фокусират върху различни проблеми и
перспективи, свързани с употребата на миналото и преценяват въздействието и
възможните последици от тези въпроси за Европа и останалата част от света. Един
многостранен подход ще разгледа двете инструментални употреби на исторически
знания в сферите на език, памет, културни практики, политика, икономика, литература,
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(ИАНИ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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медии и изкуство, както и употребата на специфична история и наследство в рамките на
конкретни народи, етноси и културни групи. „Използването на миналото“ изисква
мултидисциплинарни, хуманитарно насочени, съвместни начинания и силна
сравнителна перспектива.
Биха могли да бъдат разгледани следните измерения: използване на миналото за
изграждане на идентичността и институционално внедряване на норми и ценности;
използване на миналото в материалната култура и общественото пространство;
използване на миналото в медиите и публичното пространство; използване на миналото:
Транснационални / международни / национални измерения, включително
глобализацията; използване на миналото: Въздействие върху решаването на текущите
проблеми, вземането на решения и бъдещите политики.
Предложената схема ERA-NET е насочена към координиране на изследователските
усилия на участващите държави-членки, асоциираните държави и региони в описаната
област, и изпълнение на съвместна транснационална покана за представяне на
предложения със съфинансиране от ЕС за финансиране на многонационални
иновативни изследователски инициативи в тази област. Кандидатите се насърчават да
изпълняват и други съвместни дейности, включително допълнителни съвместни покани
без съфинансиране от ЕС.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от минимум 5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Предложената програма за научни изследвания на употреби на
миналото ще допринесе за интелектуалната рамка на Европа чрез предоставяне на идеи
относно силите, формиращи социалната, културната и политическата трансформация в
Европа днес. Тя ще покаже как европейското многообразие и интеграция са оформени
от нашата интерпретация на историята. Ще хвърли нова светлина върху това как и от
кого европейското, неевропейското или глобалното минало е активно и инструментално
използвано и за кои цели (и бъдещо развитие) се използва то. Това значително ще
обогати базата от знания, върху която да се изградят политики за едно отразяващо,
приобщаващо и иновативно общество.
Вид дейност: ERA-NET Съфинансиране
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-2-2015: Възникване и предаване на европейското културно
наследство и Европеизация
Специфично предизвикателство: Историята на Европа, както и над шестдесет години
европейска интеграция са насърчавали появата на културно наследство на различни
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

нива - местно, регионално, национално, а отскоро и европейско. Във всичките си форми,
културното наследство, ценности и език, са от решаващо значение за колективните
спомени и общителността на групи, но също така и за развитието на личността на
гражданите, като им дават възможност да намерят своето място в обществото. Те също
така служат като източник на вдъхновение за развитието на личността и таланта на
хората. Простиращи се до самото сърце на Европа и представляващи основа за
изграждане на ЕС, те играят ключова роля в осигуряването на чувство за европейска
принадлежност и европейско гражданство, като отчетлива разлика, но и в съчетание с
националното гражданство. Културното наследство и ценностите са в основата на
нашата способност за преодоляване на сегашната криза на ЕС, което би могло да
осигури стимул за преразглеждане на политиките на ЕС, така че да се осигури солидна
основа за появата на истинско европейско културно наследство и за предаване към
бъдещите поколения.
Обхват: Мултидисциплинарните и сравнителни изследвания ще се фокусират върху
създаването на европейско културно наследство в историческа перспектива. Те ще
разглеждат по какъв начин са свързани помежду си местните, регионалните,
националните и европейските аспекти на културното наследство, как те са разбирани
или не от страна на гражданите и насърчавани или не от различни заинтересовани
страни и хората, поощряващи културното наследство. Те също така ще анализират как
това взаимодействие на културното наследство на различни нива въздейства върху
европеизацията и възприятията на гражданите на Европа. Това изследване трябва да
включва както материално и нематериално културно наследство, така и по-малко
установени или популярни примери за културно наследство в областта на живите
изкуства, и да разглежда съвременните тенденции в областта на изкуството и културата
в оформянето на бъдещото европейско културно наследство, за да се обогати
изследването, което прави разграничение между комерсиални и некомерсиални аспекти.
Изследването също така ще се фокусира върху многоезичния характер на европейското
наследство, като се стреми да получи по-дълбоко разбиране на аксиологическите,
езиковите, социалните и културните аспекти на многоезичието и как те осигуряват
предаването на културното наследство между поколения и граници.
Връзките между валоризацията на това комбинирано културно наследство, различните
форми на формално и неформално образование и обучение, както и развитието на
социалните, аксиологическите, езиковите, културните и политическите спомени или
имагинерните положения, трябва да бъдат проучени, за да се оценят потенциалните
тенденции към различните форми на европейското културно наследство и неговите
връзки с европеизацията. Това трябва да включва и оценка на туристическия потенциал
на културното наследство на равнище ЕС.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията ще подкрепят културните политики на ЕС, свързани с
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насърчаване на възникването, предаването и използването на културното наследство на
местно регионално, национално и по-специално, на европейско ниво.
Те ще осигурят на различните заинтересовани страни на всички нива в различните
сектори на културното наследство един прагматичен подход към споделяне на тяхното
развитие и запазване на различни нива, предполагайки иновативна синергия между
различните нива на отговорност.
Тези дейности се очаква да предложат практически съвети, най-добри практики, както и
набор от предложения относно европейските културни и образователни институции,
които биха могли да насърчат европейското културно наследство и неговото използване
в Европа и на международно равнище в пълно сътрудничество със съответните органи и
експерти и надлежно участие на гражданите на ЕС на съответните нива.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-3-2015: Европейско сближаване, регионални и градски политики и
възприятията на Европа
Специфично предизвикателство: Регионалните политики бяха втората по големина част
от бюджета на ЕС за периода 2007-2013 г. и те ще поддържат голям бюджетен дял и в
новата многогодишна финансова рамка. Приносът на тези политики, насочени към
европейското икономическо, социално и териториално сближаване е под постоянно
наблюдение и е критично анализиран в последните години. Тъкмо обратното, нашите
знания са много по-малко значими за приноса на тази обширна европейска политика в
областта на положителна идентификация с европейския проект като такъв, или до
появата на стойностно, популярно усещане за европейска идентичност сред
облагодетелстваното население.
Европейските региони са много различни от гледна точка на институционалната
история, различните културни (или дори езикови, етнически или национални)
идентичности, както и административните и управленски функции. В някои региони,
въпроси и искания на местното население са засегнати и оспорени от европейските
политики. В контекста на един предполагаем демократичен дефицит в ЕС и като се има
предвид значението на местните практики и менталните представителства в
изграждането на идентичност, изключително важно е да се анализира тройната връзка
между европейските региони, европейската рамка за прилагане на политиката за
сближаване, регионалните и градските политики (включително идеята за интелигентна
специализация, както и ролята на творчеството в съвременните политики за развитие) и
въздействието на европейските регионални политики за положителна идентификация с
европейската конструкция.
Обхват: Пригодените за целта, мултидисциплинарни, географски балансирани и
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сравнителни изследвания ще бъдат насочени към проучване на взаимодействието между
(1) европейски региони с много различни административни роли, гражданското участие,
история, култура, творчество и идентичност, (2) прилагането на сближаващи,
регионални и градски политики в Европейския съюз, включително аспектите на
субсидиарност и децентрализирано вземане на решения и целите на интелигентната
специализация и (3) приноса на регионалните политики за положителна идентификация
с основания на ценности проект за европейска интеграция от страна на европейските
общества. При анализиране на потенциала на сближаващи, регионални и градски
политики в Европейския съюз за насърчаване на по-положителна идентификация с
европейския проект, от решаващо значение е също да се включи взаимодействие с опита
за регулаторното въвеждане на регионалните политики, както положителни, така и
отрицателни. Основано на един критичен преглед и оценка на съществуващия
концептуален и методологически фон, подкрепено от съвременната творческа практика,
изследването трябва да включва сравнителен анализ на оригинални и иновативни казуси
от държавите-членки с различни настоящи и исторически териториални
административни рамки и регионална идентичност, за идентифициране на начините, по
които европейските регионални политики влияят върху възприемането на Европа от
нейните граждани. На последно място, изследователските дейности следва да имат
предвид въздействието и ефективността на комуникационните усилия, свързани с
финансираните от ЕС проекти за регионално развитие.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
1.5 и 2.5 милиона евро ще позволи този специфично предизвикателство да бъдат
разгледани по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да направят сериозен идеен, методически и
аналитичен принос към по-добро разбиране на връзката между европейските
регионални политики, местните и регионални идентичности и възприемането на
добавената стойност на ЕС от неговите граждани. Тези дейности ще информират
комуникационни стратегии на ниво ЕС, държави-членки и на регионално равнище по
отношение на европейските регионални политики и конкретни проекти. Те ще
предоставят идеи за това как да се адаптират тези комуникационни усилия с местните и
регионалните реалности, с цел да се постигне максимално въздействие. В същото време
изследванията ще разгледат как да повишат гражданското одобрение на тези политики,
както и как да подобрят значението и ефективността на регионалната политика.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-4-2015: Културна опозиция в бившите социалистически страни
Специфично предизвикателство: Множество документи и предмети в различни
колекции свидетелстват за богатото разнообразие от независими културни движения и
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дейности срещу режимите в бившите социалистически страни в Европа. Тези документи
от една епоха, която е оформила, и все още оказва влияние върху отношението на
няколко поколения на днешните граждани на ЕС и тяхното политическо и социално
участие, разбирането на една нова демократична реалност и формулирането на нова
обществена идентичност обаче, са широко разпръснати и фрагментирани и като такива
са често неизвестни или пренебрегвани от широката общественост.
Обхват: Сравнителното изследване първо ще проучи различни видове колекции от
възможно най-широк спектър на културно-опозиционни движения и дейности в
бившите социалистически страни - днешните и бъдещи страни-членки на ЕС. То следва
да анализира до каква степен и как обектите в тези колекции - независимо дали това са
различни видове независима литература или документи, свидетелстващи за опозиция,
изразена чрез визуални или сценичните изкуства, религиозни и други дейности - са
познати и се използват за информиране на гражданите на ЕС и особено младите хора в
ЕС, относно анти-комунистическото минало. За да се изпълни тази задача, колекциите в
различните страни трябва да бъдат идентифицирани и да бъде създаден техен
електронен регистър. Историческите обстоятелства, които влияят върху създаването на
документи / обекти, които те съдържат, следва да бъдат изяснени и различните видове и
характеристики на тези обекти трябва да бъдат анализирани.
На второ място, различните видове специфични за страната културни опозиционни
движения в бившите социалистически страни трябва да бъдат анализирани, както и
начините, по които техните дейности са отразени и потиснати от страна на
комунистическия режим, трябва да бъдат изследвани. На последно място, трябва да се
обърне внимание на въпроса дали, в каква степен и как тези движения са допринесли за
падането на социалистическите режими и за създаването на съвременните разнообразни
общества. В подкрепа на това изследване, архивите на тайната полиция и други
потиснически органи на социалистическата държава могат също да бъдат проучени, за
да се разбере позицията на комунистическия режим спрямо резултатите от изследваните
културно-опозиционни движения.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията ще имат множество въздействия. На първо място,
разработеният регистър на тези колекции ще допринесе за тяхното по-добро
популяризиране като важно доказателство за анти-комунистическата опозиция в Европа
и ще насърчи сътрудничеството между институциите, които ги притежават. На второ
място, наборът от препоръки на базата на такива научни данни ще предложи методи за
тяхното запазване, бъдещо културно наследство и обекти и ще даде насоки относно
ролята на Европейския съюз в това отношение. Резултатите от анализа на антикомунистическите културни движения, специфични за страната, ще бъдат от полза,
наред с другото, за педагогическите процеси. На последно място, насоките за това как
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

трябва да се използват колекциите и резултатите от аналитичната част на изследването,
ще се фокусират върху повишаване на осведомеността и запазване на спомените в ЕС
относно поуки от социалистическото минало на днешни и потенциални, бъдещи членове
на ЕС.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-5-2015: Културното наследство на войната в съвременна Европа
Специфично предизвикателство: Европейските нации и общества са имали неясна
връзка с войната от началото на ерата на модерните национални държави. Войните
представляват кулминацията на патриотичните усилия и затвърдяват национални
идентичности. Ужасите от войните тласкват същите общества, народи и техните елити
към преодоляване на традиционните съперничества и към участие в изграждането на
Европа след Втората световна война. Нобеловата награда, получена от Европейския
съюз през 2012 г. и предстоящите общоевропейски паметни събития, свързани с първата
стогодишнина от избухването на Първата световна война и със 70-та годишнина от края
на Втората световна война показват в контраст по един изразителен начин многото
слоеве на културното наследство на войната, както за местните общности, за
националните, така и за европейските идентичности.
Обхват: Мултидисциплинарното, географски балансираното и сравнително изследване
ще се стреми да изследва сложната връзка, която съвременните европейски общества
имат с материалното и нематериалното културно наследство от най-големите
въоръжени конфликти, които са се водили на тяхна територия през 20 век (наред с
Първата и Втората световна война, но и балканските войни, гражданските войни,
революции и др.)
Изследването ще картографира използването на културното наследство на избрани
големи въоръжени конфликти в мемориални практики, медии и популярна култура,
политически кредити, образование, запазване на културното наследство и свързания с
тях културен туризъм. То ще изследва и концептуализира ролята, която това културно
наследство играе в местните и национални идентичности и в практиките и разказите,
които поставят основите на европейските идентичности. То ще изследва връзките
между националните традиции на културното наследство и ще оцени как те могат да
бъдат по-добре изразени.
Сравнение със ситуацията в географски региони извън Европа може допълнително да
задълбочи сравнителните аспекти на изследването.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и
2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
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предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията по тази тема значително ще задълбочат знанията относно
- понякога противоречивите - местни, национални и европейски аспекти на културното
наследство от войни и други големи въоръжени конфликти. Те ще предложат
иновативни начини, мрежи, инструменти и политически съвети за това как да се
поддържа и да се запази този богат и разнообразен елемент от европейското културно
наследство, и как да се насърчи още повече в комуникацията, образованието и туризма
на равнището на целия ЕС. Очаква се, че тези дейности ще създадат трайна динамика в
тази специфична област на европейското културно наследство, чрез въвеждането на
нови мрежи от изследователи, местни общности, доставчици на образование и
специалисти по опазване на наследството и туризма.
Изследването също така ще осигури оригинални и иновативни политически препоръки
за валоризация, в една приобщаваща европейска перспектива, на това трудно, но
фундаментално културно наследство на съвременна Европа. Силен акцент ще бъде
поставен върху разработването на нови междуинституционални инициативи и
висококачествени нови инструменти за образование и материали, които
реинтерпретират културното наследство и позволяват развитието на нови споделени
културни перспективи в Европа.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-6-2015: Иновативни екосистеми на цифрови културни ценности
Специфично предизвикателство: Дигиталната епоха е направила революция в нашите
навици, поведение и очаквания. Усвояването на цифровите технологии за изследвания в
областта на хуманитарните и социалните науки показва необходимостта от иновации в
услугите за придобиване на знания и тяхното развитие. Преминаването към цифровите
технологии се отразява на идентичности и култури и трансформира формата на
знанията, които ще се предават на бъдещите поколения, както и наследството ни. Това
специфично предизвикателство отговаря на нарастващото желание за споделяне на
богатството на културните ресурси, научните изследвания и знания в нашите колекции.
То ще покаже как цифровите културни ресурси могат да стимулират креативността и да
генерират иновации в научните изследвания, да доведат до по-богати интерпретации на
миналото, да носят нови перспективи за въпросите на идентичността и културата, както
и да генерират социални и икономически ползи. Огромното културно наследство на
Европа може да се трансформира в цифрови активи, чиято интеграция и повторно
използване чрез изследователски методи може да придаде стойност за европейските
културни институции и наследство, туризма и културните и творческите индустрии.
Целта е да се обогати анализът на културните ресурси, за да се подобри нашето
разбиране за това как европейската идентичност може да бъде проследена, изградена
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или обсъждана, както и да се използват тези ресурси, за да се стимулират иновациите в
отделните сектори.
Обхват: Подпомагане и насърчаване на достъпа до и опазването на ресурсите на
културното наследство като част от научните изследвания и иновациите. Проектите
трябва да дават възможност за нови модели и демонстрации на анализа, тълкуването и
разбирането на културната и интелектуална история на Европа и / или да носят
културно съдържание за нови аудитории и по новаторски начини, чрез разработването
на нови среди, приложения, инструменти и услуги за цифрови, културни ресурси в
научните колекции, архиви, музеи, библиотеки и обекти на културното наследство.
Разработените технологии или услуги следва да бъдат генерирани в контекста на
хуманитарните изследователски перспективи (идентичност, култура, въпроси за място,
историческо и културно познание) заедно с посрещането на реалните нужди на
потребителите. Те трябва да стимулират трансграничното, междуезично и
мултидисциплинарно изследване на културното наследство на Европа, което позволява
сътрудничество, партньорство и съвместно произвеждане на знания в различните
сектори и общности от научни изследователи и потребители. Предложенията трябва да
демонстрират подходящи методи за повторно използване и намиране на нови цели на
цифровите активи, проправяйки пътя за по-широко използване на европейските
културни ресурси и насърчаване на иновациите.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
2 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейностите по тази тема ще стимулират нови изследователски
перспективи за хуманитарни и социални научни общности, ще осигуряват иновативни и
креативни методи за подход към културните активи, ще генерират инструменти и
ресурси за достъп и използване на богатото и разнообразно европейско цифрово
културно наследство по един устойчив начин, както и ще насърчават по-нататъшна
употреба, позволяваща нейното преосмисляне за развитието на една нова споделена
култура в Европа.
Очаква се, че тези дейности ще създадат приложима и устойчива трансгранична,
междуезична и / или междусекторна експлоатация на европейски активи на дигиталното
културно наследство чрез въвеждането на нови мрежи от изследователи, учени,
специалисти по ИКТ и специалисти по цифрова наследство.
Вид дейност: Иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-7-2014: Съвременно 3D моделиране за достъп и разбиране на
европейските културни ценности
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Специфично предизвикателство: Документацията на културни активи в своята същност
е мултимедиен процес, разгледан чрез цифрово представяне на формата, външния вид и
състоянието за опазване на наследството / културния обект. Цифровият модел се очаква
да се превърне в представителното изобразяване (завинаги, за всички, от всякъде) и
научните изследвания трябва да признаят променящата се роля, която играят
реконструкцията, запазването и съхраняването в представителното изобразяване на
наследството, както и неговия анализ. Предвид ключовата роля, която сега играе
цифровият модел, от жизненоважно значение е, че неговото изобразяване е в полза на
нови знания, научни изследвания и разработки при тълкуването на практическите
елементи като консервация, показване и разпространение на знания. 3D изобразяването
трябва да надхвърля текущите нива на визуални изображения, да поддържа
информационна интеграция / свързване, както и анализ, свързан с формата, и да
предоставя необходимата семантична информация за по-задълбочени проучвания от
изследователи и потребители. Това ще разкрие нови перспективи за изследователите и
нови разбирания за гражданите, потребителите на научни изследвания и на културните
и творческите индустрии. Цифровите заместители могат да добавят лабораторно
измерение към изследвания на място, генерирайки нови, по-иновативни въпроси и
предизвикателства за нашето знание. То също така може да произведе нови средства в
начина на проучване, визуализиране, куриране, показване и наблюдаване на
материалното културно наследство, значително подобрявайки разбирането ни за
уникалното културно многообразие на Европа и капацитета ни да си предаваме богати
разкази за миналото.
Това предизвикателство изисква от една страна сътрудничество между отделните
дисциплини, технологии и сектори, като история, археология, културология,
антропология и други области на хуманитарните и социалните научни изследвания, и
творческа практика и цифрови разработки в области като дизайн и визуални изкуства от
друга страна. Генерирането на висококачествени 3D модели все още изисква много
време и е скъпо, не на последно място защото моделирането се извършва за отделни
обекти, а не за цели колекции. Освен това, резултатите от цифрови реконструкции често
са предоставяни във формати, които не са оперативно съвместими и следователно не
могат да бъдат лесно достъпни и / или повторно използвани от учени, куратори или
тези, които работят в индустриите на културата и културното наследство. Това
представлява риск за устойчивостта на реконструкциите. Тази тема дава възможност за
разрастване на такива подходи в стремежа да се създадат дейности, ръководени от
изследователи, които ще увеличат капацитета и способностите в тази област.
Обхват: Специфичното предизвикателство ще бъде разгледано от целенасочените
действия:
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а)

Изследване на рентабилни технологии за напреднало 3D моделиране, за да се
подобри разбирането на културното наследство. Това интердисциплинарно
изследване трябва да се съсредоточи върху разработването на нови методи и
инструменти за автоматизирано 3D моделиране и анализ на физическите културни
ресурси и активи (например обекти на културното наследство, паметници,
скулптури, археологически обекти ...) отвъд простата цифрова реконструкция.
Водени от специфичните нужди на изследователската общност на културното
наследство и изследователски въпроси, свързани с култура и идентичност, които
могат да бъдат обогатени чрез нови разбирания за материални обекти на културното
наследство, проектите могат да изследват решения като консолидирането на
несъвършени данни, пространствено-времевия анализ, моделиране / симулация на
деградацията на материала, съвместно възстановяване в рамките на и между
колекции и семантично изобразяване, като се взема предвид широката гама от
устройства за улавяне и източници за измервания на данни. Работата трябва да
улесни създаването на модели на обекти с висока прецизност, които са с особено
предизвикателни функции по отношение на повърхност, прозрачност, размери и т.н.
Изпитателни центрове за такова технологично развитие трябва да валидират
практическото прилагане и аналитичния потенциал на нови модели за научни
изследвания, интерпретация, знания и иновации в консервацията и
разпространението. Получените модели следва да позволят по-добро разбиране на
европейските културни материални активи от изследователи и граждани, както и
директната повторна употреба на иновативни и креативни приложения.

б) Създаване на стандартни формати за семантично-осъзнато 3D моделиране на
културното наследство на Европа за изследователи и практикуващи.
Предложенията следва да разширяват или развиват стандартни формати на 3D
семантични обекти с оглед подобряване на тяхното архивиране, повторна употреба и
устойчивост. Предложените формати трябва да позволяват лесен обмен,
публикуване и използване на 3D модели, които са придобити или получени от широк
спектър от устройства или софтуер. Основната цел на тези дейности по
стандартизация е приложимостта, използваемостта и устойчивостта на 3D моделите
към европейските и международни изследователски и занимаващи се с културно
наследство общности.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 и 4
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията по тази тема ще осигурят нови ползи за изследователите
чрез разработване на икономически ефективни инструменти и ефективни методи за
моделиране и разбиране на културното наследство на Европа. То също така ще насърчи
оперативно съвместими стандартни формати за семантично 3D моделиране, анализ и
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представяне на културното наследство, за да се позволи лесно разпространение,
публикуване и повторна употреба на такива модели, които от своя страна ще гарантират
устойчивата съвместна междусекторна работа в бъдещите разработки и научни
изследвания.
Вид дейност:
а) Дейности за научни изследвания и иновации
б) Дейности за координация и подпомагане до 2 млн. евро
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-8-201514: Платформа за комуникация и разпространение
Специфично предизвикателство: Тази дейност за подпомагане има двойна цел. Първо, тя
има за цел да допринесе за предоставянето на консолидирана информация относно
данните от финансирани от ЕС проекти в областта на приобщаващи, иновативни и
отразяващи общества, чрез разработване на комуникационни материали за политици,
учени, журналисти и широката общественост (например писмени рецензии или
„политически резюмета“) и подобряване на качеството на съществуващите текстове.
Това включва и помощ, за да се гарантира подобрен достъп до данни от изследователски
проекти.
Второ, необходимо е организиране по професионален начин на дейностите по
разпространение на резултатите от научните изследвания в областта на приобщаващи,
иновативни и отразяващи общества (работни срещи, конференции или други видове
специални събития), за да се допълнят дейностите на Европейската комисия, като се
използват най-новите информационни и комуникационни технологии и инструменти.
Обхват: Подпомагащата дейност следва да насърчава диалога и сътрудничеството между
самите изследователи (не само от финансирани от ЕС проекти, но също и тези,
финансирани от други международни и национални организации, когато това е
приложимо), както и между изследователи и други заинтересовани страни (политици,
държавни институции, гражданското общество, синдикати, практикуващи и т.н.), от
гледна точка на мултидисциплинарната политика и с акцент върху иновациите,
приобщаването и растежа.
Подобни „Общности за научни изследвания и политика“, под формата на групи или
специални дебати, биха допринесли за прегледа на минали и текущи изследвания на ЕС,
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разработването на програми за научни изследвания и разпространение и валоризация на
стратегии, както и за идентифициране на предизвикателства за събиране на данни и
оценката на въздействието върху разработването на политики. Могат да се използват
инструменти като интернет платформи или социални мрежи. Трябва да се обърне
внимание на разпространението на национално ниво, чрез конкретни събития, мрежи от
национални фасилитатори или други начини на действие. Трябва да се положат грижи и
за необходимостта от превод на материала на езици от ЕС, за да се достигне до
съответните заинтересовани страни.
Платформата следва да обхваща по-специално (но не само) темите, свързани с
европейската икономическа и финансова реформа, проблемите на младите хора в Европа,
културното наследство, ценностите и многообразието в Европа, както и на ролята на ЕС
като глобален участник.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките на 1
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Подпомагащата дейност ще събере заедно учени по темите, избрани за
финансиране от ЕС, създавайки общности с мултидисциплинарни перспективи, което ще
гарантира ефективно разпространение и усвояване на финансираните от ЕС
изследователски резултати следователно ще повиши значително тяхната видимост.
Дейността се очаква също така да предостави прозрения за това как да се подобрят
достъпът и качеството на данните, както и да допринесе за развитието на европейското
научноизследователско пространство, по-специално в областта на социалните и
хуманитарните науки и за разработването на бъдещи програми за научни изследвания.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
REFLECTIVE-9-201415: Социална платформа за Отразяващи общества
Специфично предизвикателство: Европа разполага с много богата интелектуална,
историческа и културна основа, с много европейски и неевропейски влияния, които са я
оформили през вековете и продължават да го правят и днес. Общественото
предизвикателство „Европа в променящия се свят – приобщаващи, иновативни и
отразяващи общества“ поставя на видно място европейското културно наследство и
творческата изява, както и разнообразието на нейното общество, което създава
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потенциално много обширна програма за научни изследвания.
Изследването на европейската история, култура, нейните народи и техните идентичности,
перформативни практики и начин на живот е от изключително значение, особено в
светлината на европейската интеграция, както и на нарастващото многообразие в
европейските общества.
Тъй като това е обширна и сложна област с дълга изследователска традиция, изглежда
целесъобразно да се създаде социална платформа на изследователи, заинтересовани
страни и създатели на политики за справяне с тези проблеми по най-всеобхватен начин.
Обхват: Социалната платформа ще събере съответните изследователски общности с
представители на заинтересованите страни, като например работещите в социалнокултурни и артистични сектори (галерии, библиотеки, архиви, музеи и други обществени
институции), както и заинтересовани страни от политиката (на европейско, национално и
/ или местно равнище). Ще се насърчава широк спектър от гледни точки и участие на
заинтересованите страни.
Базирайки се на целенасочено, критично картографиране на съществуващите научни
изследвания, целта на социалната платформа е да се развие разбиране на
предизвикателствата и възможностите за научни изследвания в контекста на
отразяващите общества. Бъдещата европейска програма за научни изследвания в
областта трябва да обърне специално внимание на измерението на политиката и неговото
европейско значение, като също се вземат предвид въпросите за събиране и измерване на
данни.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките на 1
милион евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Тази социална платформа ще подпомогне Европейската комисия при
дефинирането на една новаторска и целенасочена програма за научни изследвания на
отразяващите общества в Европа, подчертавайки основните изследователски проблеми и
ключовите политически въпроси в този контекст. Чрез изследвания и работа в мрежа
между изследователи, заинтересовани страни и създатели на политики, това ще подобри
базата от знания, която е в основата на формулирането и прилагането на съответните
политики и практики в Европа. По този начин ще се допринесе за развитието на
Европейското изследователско пространство в тази област.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
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REFLECTIVE-10-201416: Мобилизиране на мрежата от национални точки за
контакт по Обществено предизвикателство 6
Специфично предизвикателство: Предизвикателството се състои в заздравяването на
административния и оперативен капацитет на транснационалните мрежи на
националните точки за контакт, чрез финансова и техническа подкрепа, като
едновременно се подобрява рамката за работата на националните точки за контакт и
потокът от информация между тях и органите по изпълнението на Хоризонт 2020.
Обхват:
Подпомагане ще се оказва на консорциум от официално номинирани
национални точки за контакт в областта на Обществено предизвикателство 6, за
насърчаване на добри практики и за подпомогне на изпълнението на Хоризонт 2020,
както и за преодоляване на пречките, поради разпокъсаността на научните общности по
националните граници. Освен това, точките за контакт ще предоставят важна обратна
връзка по въпроси, свързани с планирането на програми, проектирането и оценката.
С оглед на промените, въведени с приемането на Хоризонт 2020, мрежата от национални
точки за контакт ще организира международни събития за комуникация с всички
заинтересовани научни общности по отношение на нови научноизследователски
дейности; да извлече поуки от предишни програми за научни изследвания относно найдобри практики за сътрудничество; да помогне на изследователите да се подготвят за
нови схеми и структури за финансиране.
Мрежата ще организира информационни дни на НТК, НТК обучения и предоставяне на
подходящи средства и инструменти за подпомагане на националните точки за контакт и
изследователите. Дейностите ще подпомагат изследователите при свързване с всички
социални предизвикателства на Хоризонт 2020, но не трябва да дублират действията,
предвидени в мрежата от НТК за стандартите за качество и хоризонтални въпроси по
„Наука със и за обществото“.
Също така, ще бъде отделено внимание за повишаване на компетентността на
националните точки за контакт, включително подпомагане на по-малко опитни НТК за
бързо придобиване на ноу-хау, натрупан в други страни.
Насърчава се подаване на едно единствено предложение. НТК от държави-членки или
асоциирани страни, които избират да не участват като членове на консорциума, трябва да
бъдат идентифицирани и да изложат причините си в предложението. Все пак тези
национални точки за контакт са поканени и насърчавани да участват в дейностите по
проекта (например семинари) като разходите, направени от консорциума за такова
участие (например пътни разходи, платени от консорциума), могат да бъдат включени в
прогнозния бюджет и да бъдат допустими за финансиране от страна на Комисията.
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Комисията ще финансира само едно предложение по тази тема.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките на 3
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Тази дейност ще засили мржата от НТК, с оглед на намаляване на
разпокъсаността на националните научноизследователски общности и стимулиране на
една подобрена и професионализирана НТК услуга в цяла Европа, като по този начин се
помага за опростяване на достъпа до поканите на Хоризонт 2020, намаляване на пречките
за навлизане на нови участници, както и повишаване на средното качество на
представените предложения. Тя ще бъде водеща за изследователите в техния стремеж за
осигуряване на финансиране от ЕС. Дейността се очаква да допринесе за въвеждане на
социалните и хуманитарните науки и международното сътрудничество в цялата
Хоризонт 2020, както и други инициативи на ЕНП. Тя също така ще допринесе за
изпълнението на други хоризонтални дейности по Обществено предизвикателство 6.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Краен срок (ове) 17 18:
REFLECTIVE -1-2014:

03.06.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

REFLECTIVE -2-2015

[07.01.2015 г. в 17.00 ч. брюкселско време]

REFLECTIVE -3-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

REFLECTIVE -4-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

REFLECTIVE -5-2015

[07.01.2015 г. в 17.00 часа брюкселско време]

REFLECTIVE -6-2015

[21.04.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

REFLECTIVE -7-2014

30.09.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

REFLECTIVE -8-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]
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Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, предвидени в скоби, са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
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REFLECTIVE -9-2014

03.06.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

REFLECTIVE -10-2014

03.06.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

Цялостен индикативен бюджет: 23 млн. евро от бюджета за 2014 г.19 и 26.50 млн. евро от
бюджета за 2015 г.20

REFLECTIVE -1-2014

2014

2015

млн. евро

млн. евро

5.00

REFLECTIVE -2-2015
REFLECTIVE -3-2015

15.50

REFLECTIVE -4-2015
REFLECTIVE -5-2015
REFLECTIVE -6-2015
REFLECTIVE -7-2014

10.00
14.00

REFLECTIVE -8-2015

1.00

REFLECTIVE -9-2014

1.00

REFLECTIVE -10-2014

3.00

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложения към работната програма.
Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са описани в
част З от Общите приложения към работната програма, със следните изключения:
REFLECTIVE -2-2015
REFLECTIVE -3-2015
REFLECTIVE -4-2015
REFLECTIVE -5-2015

За влиянието на критерия не се прилага следният
стандартен под-критерий:
•
Укрепване на конкурентоспособността и растежа
на компаниите чрез разработване на иновации, които да
отговарят на потребностите на европейските и
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При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
на временните дванадесети части.
20
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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световните пазари; и чрез предоставяне на такива
нововъведения до пазарите

Процедура за оценяване: Най-малко 1 предложение за тема ще бъде избрано за
финансиране, при условие, че минава всички прагове за оценка. Процедурата за
определяне на приоритетен ред за предложения с еднакви точки е представена в част З от
Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с
тази покана.
Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ:

REFLECTIVE -1-2014
REFLECTIVE -2-2015
REFLECTIVE -3-2015

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

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Индикативна
дата
за подписване
на
споразумения
за
безвъзмездна
помощ

Максимум 5
месеца, след
крайната дата за
подаване

-

Максимум 3
месеца,
считано от
датата на
информиране
на
кандидатите

REFLECTIVE -4-2015
REFLECTIVE -5-2015
REFLECTIVE -6-2015
REFLECTIVE -7-2014
REFLECTIVE -8-2015
REFLECTIVE -9-2014
REFLECTIVE -10-2014

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участници в научни изследвания и
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

иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат споразумение за
консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.
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Покана - Европа като глобален фактор
H2020-INT-2014/2015
Научните изследвания и иновациите играят важна роля в решаването на сложните
предизвикателства, с които се сблъсква света и в засилване на ролята на Европа на
световната сцена.
За да се постигне това, са необходими два допълващи се подхода:
- Увеличаване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания
и иновациите: справяне с глобалните предизвикателства пред обществото, засилване на
европейските научни изследвания и икономическата конкурентоспособност и
допринасяне за външните отношения на Съюза;
- Научни изследвания в подкрепа на ролята на Европа като глобален участник:
подкрепа за външните отношения на Съюза, като се допринася за базата от знания за
външната среда, с която работи Съюза.
Международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.
Международното сътрудничество е ключов междусекторен приоритет на Хоризонт 2020
и стратегията на Съюза за международно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите (COM (2012) 497) очертава двоен подход към международното
сътрудничество в Хоризонт 2020:
•

Хоризонт 2020 е отворена за участие от страна на изследователи от целия свят;

•
Между обществените предизвикателства, базовите и промишлените технологии и
други важни части на Хоризонт 2020 са включени целенасочени дейности за
международно сътрудничество. За всяка от тези дейности, областта и партньорът за
сътрудничество са определени предварително и те се отнасят до области, в които
сътрудничеството с международни партньори, създава печеливши ситуации и за двете
страни и добавя стойност към постигането на целите на Съюза.
Този двоен подход ще бъде подкрепен от дейности за координация и подпомагане,
изисквани от теми 1 и 2 от настоящата покана:
•
Те ще подпомогнат общото отваряне чрез стимулиране на изследователите от
международни партньори на Съюза да участват в Хоризонт 2020 (включително в
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обществените предизвикателства и базовите и промишлените технологии);
•
Те ще подпомогнат развитието и прилагането на целенасочени дейности за
международно сътрудничество чрез принос за идентифициране на областите, в които има
взаимна изгода от сътрудничество и, когато това е уместно, обединяване на ресурси и
изграждането на критична маса.
В подкрепа и на двата аспекта, също така ще бъдат разработени дейности за
идентифициране и премахване на оставащите пречки пред сътрудничеството между
Съюза и конкретния партньор.
Научни изследвания за подпомагане на ролята на Европа като глобален участник
В допълнение и с цел да затвърди своята роля на световната сцена, Съюзът трябва не
само да вземе допълнителни мерки, за да засили международното си сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите, но също така трябва да започне
амбициозни изследователски проекти, за да придобие по-добро познаване на външната
среда, в която той работи. Приемането на една отговорна глобална роля след това
предполага стремеж и сътрудничество с партньори за по-голяма стабилност и
просперитет в неговите непосредствени съседни региони (със страните от Източното
партньорство, Балканите, Турция, Средиземноморския басейн). Това означава също така
справяне с общите предизвикателства, като например устойчиво развитие и изменението
на климата, със стратегически партньори (като Китай, Индия, Латинска Америка и
Карибите, Япония). На последно място, това изисква създаване на трайни и
конструктивни отношения с други държавни и недържавни участници от всички
континенти.
Изследователските проекти, изисквани от подтеми 3 -12 ще осигурят комплекти от
аналитични инструменти, концептуални и теоретични основи и емпирични прозрения, от
които Европейският съюз има нужда за укрепване на неговата роля като глобален
участник. Тази програма за научни изследвания се основава на критично отражение на
ценностите, интересите, целите и стратегиите на ЕС като участник на световната сцена и
цялостно разбиране на съседните региони, ключовите партньори и по-големите глобални
„горещи теми“. Такива изследвания ще изследват подробно дали ЕС може или не може
да бъде в състояние, и защо, да напредва успешно в своите дългосрочни усилия за
справедлив световен ред, основан на многостранен подход и международното право. Въз
основа на това, те ще разработват прозрения, свързани с политиката , които могат да
помогнат на Съюза да изгради капацитет, който допълнително ще засили и поддържа
неговата ефективност като глобален играч в отговор на ключовите глобални
предизвикателства.
Участие на изследователите и институциите в международните партньорски страни и
региони, обхванати от различните теми е силно насърчавано.
Приканваме към предложения по следните теми:
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INT-1-2014/201521: Засилване и фокусиране на сътрудничеството в областта на
научните изследвания и иновациите с ключовите международни страни партньори
на ЕС
Специфично предизвикателство: Целта е да се получи най-добрата стойност от
сътрудничеството на Съюза с неговите най-важни международни партньори и да се
генерира по-голямо въздействие чрез засилване и фокусиране на дейности за
международно сътрудничество, чрез:
- Стимулиране на участниците в научни изследвания от Съюза и неговите
международни партньори за засилено сътрудничество, по-специално чрез Хоризонт 2020
и чрез партньорските програми за финансиране;
- Подпомагане на идентифицирането и прилагането на целенасочени дейности за
международно сътрудничество с достатъчен мащаб и обхват;
-

Принос за премахване на оставащите пречки пред сътрудничеството между

участниците от Съюза и неговите международни партньори;
Обхват: Предложенията трябва да подпомагат основната цел на стратегията на Съюза за
международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите (COM
(2012) 497), за подобряване и фокусиране на дейностите на Съюза за сътрудничество,
чрез:
- Подпомагане на политическия диалог за научни изследвания и иновации между Съюза
и конкретния партньор чрез идентифициране на областите, в които едни целенасочени
дейности за международно сътрудничество биха били от взаимна полза (особено като
се предприема един далновиден подход) и където има потенциал да се генерира
достатъчно голям мащаб и обхват. Това трябва да се основава на съществуващата
обективна информация и анализ и по-специално, които са осигурени чрез предишни
дейности, подпомогнати чрез финансиране от Съюза с конкретния партньор;

21

Първата дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за научни
изследвания (ИАНИ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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- Подпомагане по гъвкав начин на изпълнението на дейностите, съгласувани в
рамките на политически диалози между Съюза и конкретния партньор, както и да
допринасяне за
увеличаване на координацията и засилване на взаимодействието между дейностите и
програмите на държавите-членки, асоциираните държави и конкретния международен
партньор. Когато е необходимо, това трябва да включва търсене на взаимно допълване и
съгласуваност със съществуващи дейности на Стратегическия форум за международно
сътрудничество (СФМС);
- Насърчаване на сътрудничеството между участниците в научни изследвания и
иновации от Съюза и конкретния партньор, чрез популяризиране на възможностите,
предлагани от Хоризонт 2020 на международния партньор. Това следва да включва поспециално създаването на уеб-базирани информационни системи, но може също така да
включва организиране на дейности за повишаване на осведомеността и разпространение
на информацията или организиране на срещи с посредници, конференции или семинари;
- Гарантиране, че е постигнат напредък за създаване на подходящи рамкови условия

за международно сътрудничество между Съюза и конкретния партньор, по-специално
чрез
идентифициране на оставащите пречки за сътрудничество и подпомагане на
разработването на решения за отстраняването им, като едновременно с това съвместно се
насърчават мерки, които улесняват международното сътрудничество (например за
отворен достъп, виза за научна дейност, правата върху интелектуалната собственост,
партньорски проверки, интегритет на научните изследвания и др.);
- Това трябва да бъде подкрепено с анализ на моделите за сътрудничество между
Съюза и конкретния партньор, особено чрез Хоризонт 2020 и предходни рамкови
програми. Това също така трябва да предоставя информация за вида на участниците
(включително тяхната позиция в системата за научни изследвания и иновации на
партньора), които желаят да се ангажират с европейските изследователи чрез програми за
финансиране на Съюза и техните причини за това.
В тази работна програма, международни партньори са: Австралия, САЩ, Бразилия,
Русия, Китай, Южна Африка, а също и Украйна.
Предложенията трябва да бъдат направени от консорциуми, съставени от балансирани
партньорства между европейски и международни партньори, осигуряващи адекватна
намеса на публичните власти и други заинтересовани страни (напр. агенции за
финансиране, изследователски организации, индустрията, гражданското общество) на
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страните-участнички. От европейска страна се очаква широко участие от всички
държави-членки и асоциираните страни, в рамките на консорциума или чрез подходящи
информационни дейности от страна на консорциума към други държави-членки и
асоциирани членки. Предложенията трябва да се основават на резултатите от
съществуващите инициативи за сътрудничество, по-специално тези, финансирани чрез
частта относно Капацитети, „Дейности за международно сътрудничество“ от Седмата
рамкова програма.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Максимум едно предложение за международен партньор от списъка, посочен по-горе, ще
бъде подкрепено. Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от
ЕС от 1.95 милиона евро на предложение за срок от три години, ще позволят на това
специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин за предложения,
насочени към САЩ, Китай, Бразилия и Русия. За предложения, насочени към Австралия,
Украйна и Южна Африка, Комисията счита, че предложения, изискващи финансова
подкрепа от ЕС от 1 милион евро за предложение за период от 3 години ще позволят на
това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-2-2014/201522: Насърчаване на сътрудничеството в областта на научните
изследвания и иновациите между Съюза и избрани регионални партньори
Специфично предизвикателство:
Целта е да:
- се стимулира и засили сътрудничеството между изследователи от Съюза и тези от

конкретните регионални партньори, включително и по-специално чрез Хоризонт 2020 и
програмите за финансиране на партньора;
- се премахнат оставащите пречки пред сътрудничеството между изследователи от
Съюза и неговите международни регионални партньори

Обхват: Предложенията трябва да са насочени към международните партньори в
регионален контекст и трябва да обхващат следния набор от дейности:

22

Първата дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за научни
изследвания (ИАНИ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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- Насърчаване на сътрудничеството между участниците в научни изследвания и
иновации от Съюза и конкретния партньор, чрез популяризиране на възможностите,
предлагани от Хоризонт 2020 на международния партньор. Това следва да включва поспециално създаването на уеб-базирани информационни системи, но може също така да
включва организиране на дейности за повишаване на осведомеността и разпространение
на информацията или организиране на срещи на посредници, конференции или семинари;
- Гарантиране, че е постигнат напредък за създаване на подходящи рамкови условия
за международно сътрудничество между Съюза и конкретния партньор, по-специално
чрез
идентифициране на оставащите пречки за сътрудничество и подпомагане на
разработването на решения за отстраняването им, като едновременно с това съвместно се
насърчават мерки, които улесняват международното сътрудничество (например за
отворен достъп, виза за научна дейност, правата върху интелектуалната собственост,
партньорски проверки, интегритет на научните изследвания и др.); Където това е
възможно, това трябва да включва търсене на взаимно допълване и съгласуваност със
съществуващи дейности на Стратегическия форум за международно сътрудничество
(СФМС);
Тази работна програма ще е насочена към следните регионални партньори23 : Южносредиземноморско съседство (включително дейности в подкрепа на двустранните
споразумения за наука и технологии с Алжир, Мароко, Йордания), Източно
партньорство, Черноморския регион
Близкия изток и Африка. За Африка
предложението ще включва и подкрепа за изпълнението на дейностите, договорени в
рамките на политическия диалог между ЕС и Африка на високо равнище, включително
чрез увеличаване на координацията между дейностите и програмите на държавитечленки, асоциираните държави и африканските партньори.
Предложенията трябва да бъдат направени от консорциуми, съставени от балансирани
партньорства между европейски и международни партньори, осигуряващи адекватна
намеса на публичните власти и други заинтересовани страни (например агенции за
финансиране, изследователски организации, индустрията, гражданското общество) на
23

Следните страни, които не са членки на ЕС са обект на интерес като част от посочените региони
(насърчава се широко участие от региона):
- Африка: всички страни от Африка;
- Южно-средиземноморско съседство: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко,
Палестина, Сирия, Тунис;
- Източно партньорство: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна;
- Черно море: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Руската федерация, Турция, Украйна;
- Близкия Изток: Египет, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Ливан, Палестина, Сирия.
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участващите държави. От европейска страна се очаква широко участие от всички
държави-членки и асоциираните страни, в рамките на консорциума или чрез подходящи
информационни дейности от страна на консорциума към други държави-членки и
асоциирани членки. Широко участие от целевия регион е също така силно насърчавано.
Предложенията трябва да се основават на резултатите от съществуващите инициативи за
сътрудничество, по-специално тези, финансирани чрез част „Дейности за международно
сътрудничество“ от Седмата рамкова програма Капацитети.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Максимум едно предложение ще бъде подкрепено за международен партньорски регион
от списъка, посочен по-горе. Комисията счита, че предложения, изискващи финансова
подкрепа от ЕС от 1.95 милиона евро за предложение за период от 3 години ще позволят
на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин за
предложенията, насочени към Африка и Южното-средиземноморско съседство. За
предложения, насочени към Източното партньорство и Черноморския регион, Комисията
счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 1.5 милиона евро за
предложение за период от 3 години ще позволят на това специфично предизвикателство
да бъде разгледано по подходящ начин. За предложения, насочени към Близкия Изток,
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 1 милион
евро за предложение за период от 3 години ще позволят на това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва
представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
Очаквано въздействие за Теми 1 и 2:
- Повече стратегически приоритети за сътрудничество с международните партньори на
Съюза в цялата програма Хоризонт 2020;
- По-силно взаимодействие между изследователите от Съюза и тези от неговите
международни партньори, включително чрез засилено участие на международните
партньори на Съюза в Хоризонт 2020;
- Създаване на оптимални рамкови условия за международно сътрудничество;
- Повишена координация и взаимодействие между политиките и програмите на
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държавите-членки, асоциираните държави и международните партньори на Съюза;
−

Осигуряване на близки синергии с международното измерение на покани,

стартирани по Хоризонт 2020, за подобряване на социално-икономическото въздействие
на Хоризонт 2020 (по-специално чрез увеличен достъп до научни постижения в целия
свят и отварянето на нови пазари.
INT-3-2015: Приносът на Европа към един основан на ценности световен ред и
неговите участници
Специфично предизвикателство: Понятието и достъпът до глобална справедливост са в
центъра на много дебати за целите и легитимността на управлението в световен мащаб и
на международното право. За някои, глобалната справедливост предполага солидарност с
цялото човечество въз основа на споделени ценности между културите. Други смятат, че
такава широка концепция за справедливост е несъстоятелна и че високи нива на
справедливост могат, ако изобщо това е възможно, да бъдат постигнати само на ниво
нация -държава. Макар че дебатът е отворен относно това какво може да представлява
един справедлив световен ред и какви ценности би могъл или би трябвало да съдържа,
могат да се определят някои условия, които глобалната политическа дейност ще трябва
да изпълни, за да се приближи по-близо до идеалния вид на един такъв ред. Изхождайки
от европейската гледна точка за глобална справедливост и права на човека, европейските
политици редовно представят Европейския съюз като глобален етичен участник, който
насърчава ценности като демокрацията и човешките права в своите външни отношения.
Нещо повече, ангажиментът на ЕС в борбата за устойчивост и срещу бедността и
конфликтите в света може да бъде индикатор за решимостта да разпространява своите
ценности, така че да направи света по-справедлив. Въпреки това, реалното въздействие
на Съюза върху глобалната справедливост, също на институционално ниво, остава не
само неопределено, но и често бива оспорвано.
Обхват: Научните изследвания трябва първо да разгледат критериите за глобална
справедливост и да съпоставят различни разбирания за това, проучвайки европейските,
както и неевропейските и незападните перспективи. След това те трябва да проучат дали
и как различните критерии за справедлив и основан на ценностите световен ред са
изпълнени от политиките, дейностите и наредбите от страна на ЕС и държавите-членки
на ЕС, както и от асоциираните страни в проблемни области, които са от особено
значение за насърчаване на споделени ценности между културите и справедливост в
глобален мащаб, като например политиката за търговия и развитие, защитата на
човешките права, насърчаването на равенството между половете, предотвратяването и
разрешаването на конфликти и защитата на поминъка. То трябва също така да проучи
въздействието на правителствени, неправителствени и международни участници, които
оспорват действията на ЕС и да представи алтернативни визии за глобална справедливост
и как тя да бъде получена. Изследванията следва в крайна сметка да стигнат до
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изложения за това дали и как Европа допринася или не за глобалния ред, основан на
ценностите. Те следва да определят условия за улесняване и забрана за дейности на
европейско равнище, които ефективно да насърчават нейните ценности.
Насърчава се участието на международни партньори в предложенията, представени към
тази покана.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
1.5 и 2.5 милиона евро ще позволят този специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследването на приноса на ЕС към един справедлив световен ред,
особено чрез институциите и закона, ще разшири разбирането на Съюза, в качеството му
на основан на ценности участник в световните дела, като едновременно с това разкрива
конфликтите, които упражняването на тази функция създава с други големи световни
участници. По този начин се очаква, че това изследване ще хвърли емпирична светлина
върху потенциала за и границите на бъдещото място на ЕС в един многополюсен
световен ред. Чрез идентифициране на факторите за улесняване и забрана за ефективни
външни дейности на ЕС, насочени към износ на ценности, дейностите ще предоставят
база за ориентирани към бъдещето и основани на доказателства размисли върху
съдържанието и поведението на тези външни дейности.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-4-2015: Приносът на Европейския съюз за глобалното развитие: в търсене на
по-добра политическа съгласуваност
Специфично предизвикателство: Разработването на политика представлява една от
ключовите области на дейност на външните отношения на ЕС. С цел по-нататъшно
засилване на влиянието на своите действия в тази област от политиката, Европейският
съюз, по-специално Европейският консенсус за развитие, от средата на 2000 г.
многократно подчертава необходимостта от по-голяма „съгласуваност на политиките за
развитие“ (СПР). Като се позовава на това понятие, подкрепено от член 208 от Договора
от Лисабон, Европейският съюз признава, че политиките, които не са свързани с
развитието, могат да имат значително въздействие върху трети страни, допринасяйки за
или подривайки целите на неговата политика за развитие. За да се сведат до минимум
противоречията и за изграждане на синергии между политиките за развитие и тези,
несвързани с развитие, ЕС все повече се стреми да обърне повече внимание на
потребностите и интересите на развиващите се страни в пет области на глобално
предизвикателство на работната програма СПР: търговия и финанси, изменение на
климата, световна продоволствена сигурност, миграция и сигурност, които се разглеждат
в Докладите за политическа съгласуваност от 2011 г. и 2013 г. В сътрудничество с
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Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ЕС също така е сред
основните инициатори на СПР в глобален мащаб. Идеята, че е необходима по-голяма
съгласуваност на политиката за напредък на целите на политиката за развитие в световен
мащаб, се очаква да играе ключова роля в дебата за бъдеща програма за развитие след
2015 г. Това бе подчертано в заключенията на Съвета от май 2012 г., които насърчиха
Комисията да разработи един основан повече на доказателства подход за по-нататъшно
подобряване на
наблюдението, изпълнението и последващите действия.24
Обхват: Изследванията следва да приемат една цялостна перспектива за политики и
регламенти на ЕС и тяхното въздействие върху развиващите се страни, анализирайки
предвидените и непредвидените последици от въздействието на развиващите и
неразвиващите политики върху развиващите се страни. Те трябва, от една страна, да
разгледат политиката за развитие на ЕС и страните членки на ЕС в различните региони на
света, изследвайки, където това е уместно, до каква степен и защо те са доказали, че са
ефективни или не. От друга страна, политиките, несвързани с развитие на ЕС и страните
членки на ЕС, които имат отношение за развитието в трети страни на ЕС трябва да бъдат
внимателно наблюдавани. Накрая, влиянието и политиките на по-новите участници в
развитието трябва да бъдат анализирани, за да се установи европейската позиция в
глобалния контекст. Въз основа на тези анализи, следва да се разработи методология за
измерване на напредъка на съгласуваността на политиките за развитие, включително
разработване на подходящи базови стойности, цел и показатели. Насърчават се
сравненията между политиките на ЕС по отношение на развиващите се страни от
различни региони на света, с особен акцент върху най-слабо развитите страни. Фактори
(например участници / институции, процедури, структури), които позволяват или пречат
на съгласуваността на политиката за развитие на ЕС, трябва да бъдат идентифицирани в
развиващите се страни и в ЕС. Научноизследователската дейност следва да вземе под
внимание сътрудничеството в областта на науката и иновациите за развитие, които се
преследват в рамките на Програмата за международно сътрудничество РП7.
Насърчава се участието на международни партньори в предложенията, представени към
тази покана. Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС
между 1.5 и 2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор
на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията за съгласуваност на политиката за развитие на
Европейския съюз се очаква значително да ускорят разбирането на основите за ефективна
политика за развитие на ЕС и за успешното интегриране на проблемите за развитието в
други области на политиката на ЕС. Разработването на методология за измерване на
разходите и ползите от такава съгласуваност, освен това, ще даде възможност за
идентифициране на базисни стойности, показателите и / или критерии за оценка и цели за
непрекъснат мониторинг на напредъка на СПР в политиките на ЕС в средносрочен и
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дългосрочен план. Изследванията също така ще доведат до идеи, свързани с политиката,
най-вече идентифицирането на политическите възможности за това как ЕС може да
подобри ефективността на своите комбинирани политики за развитие и тези, несвързани
с развитие, така че да се гарантира по-голямо въздействие. Данните за ЕС могат да бъдат
екстраполирани към други участници в развитието, като ОИСР, като по този начин биха
могли да поддържат един глобален дебат относно понятието за съгласуваност на
политиките за развитие.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-5-2015: Преосмисляне на механизма за реагиране при кризи на Европейския
съюз в светлината на последните конфликти
Специфично предизвикателство: През последните години, Европейският съюз или
неговите държави-членки на няколко пъти се намесват в трети държави, за да се
подпомогне разрешаването на конфликти или за да се противодейства на дестабилизация
или други заплахи за сигурността. В общи линии, тези интервенции могат да се случат по
различни начини, като например военни операции, сътрудничество при разузнаване,
военно обучение или хуманитарна логистична подкрепа.
В Европейския съюз, Договорът от Лисабон предвижда различни механизми за
реагиране, които могат да бъдат насочени към конкретната криза, с която той
възнамерява да се справи. Те включват съвместни действия в областта на
разоръжаването, хуманитарни и евакуационни мисии, военни съвети и помощ,
предотвратяване на конфликти и поддържане на мира, мисии с участието на военни сили
за справяне с кризи, включително умиротворителни мисии и стабилизиращи операции
след края на конфликти. Такива операции, обаче, имат отражение както върху
възприемането на ЕС в трети страни, така и върху международните политически и
икономически отношения.
Обхват: Изследванията следва да анализират механизмите за реагиране при криза в ЕС и
политиките, придружаващи тяхното използване, както и да изследват способността на
Съюза да взема решения и да отговоря ефективно и единно, ако това е необходимо. Те
трябва да се съсредоточат върху съвместните военни и невоенни възможности на ЕС,
оценката на напредъка, постигнат в тази област, както и определянето на бъдещите
нужди с оглед на по-нататъшното укрепване на капацитета на ЕС. По-специално, трябва
да бъдат оценени мотивацията и събраните участници, които стоят зад такива
интервенции, както и последиците и ограниченията от такива действия.
Ролята и влиянието на други международни организации като НАТО и Съвета за
сигурност на ООН трябва да се анализират в контекста на взаимодействието и
синергиите между тези организации и ЕС. Анализ на позицията на страните от БРИКЮ
за евентуална намеса би могъл също да помогне за определяне на позицията на ЕС като
глобален участник в кризисни сценарии. В заключение, изследванията могат да проучат
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ситуацията в трети страни, след като ЕС или неговите държави-членки са оттеглили
своите военни сили или други форми на подкрепа (например в Ирак, Афганистан).
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да подобрят теоретичните и практическите
познания за механизмите за реагиране на ЕС и тяхната ефективност и по този начин да
допринесат за укрепване на военните и гражданските капацитети за прогнозиране на
кризисни ситуации, както и за определяне и насърчаване на позициите на ЕС по
отношение на инструментите за анализ, дипломацията и механизмите за отговор. Чрез
анализиране и сравняване на ролята на ЕС и други международни организации в
кризисни ситуации, те ще допринесат за по-доброто разбиране на ролята на ЕС като
глобален фактор и неговите намеси.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-6-2015: Възобновяване на партньорството между двата бряга на
Средиземно море
Специфично предизвикателство: През последното десетилетие, Средиземноморският
басейн е вдъхновил няколко концепции, инструменти и политики като Барселонския
процес, Евро-средиземноморското партньорство, Съюза за Средиземноморието,
Европейската политика за съседство, планове за действие и споразумения за асоцииране.
Границите на района на Средиземно море не са ясно разграничени. Този регион може да
включва само страните от Средиземноморския басейн (с директен достъп до Средиземно
море), докато други специалисти вземат предвид влиянието на други партньори,
например държавите от Персийския залив.
В продължение на няколко десетилетия са предпочитани двустранни подходи за
сътрудничество между северните и южните брегове на Средиземно море и това все още е
преобладаващо. В този контекст възниква важен въпрос, по отношение на ефективността
на двустранност спрямо регионализъм, като се вземе предвид ролята на Европейската
политика на съседство в този регион, както и как тези политики се възприемат от Юга.
Освен това, след последните събития в региона е важно да се идентифицират и
характеризират нови лидерства в областта на Средиземноморието, като се вземат
предвид смяната на силите сред стратегическите участници, както и ролята и значението
на други страни, които не са част от средиземноморския регион.
Обхват: Изследванията следва да оценят потенциала и ефективността на политиките и
мерките, прилагани между двата бряга на Средиземно море и да идентифицират пречките
и перспективите за по-нататъшно сътрудничество. В този контекст, понятията за
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двустранност и регионализъм трябва да бъдат дефинирани и оценени в района на
Средиземно море, включително и техните плюсовете и минусите, както и оценката на
потенциала на едно задълбочено сътрудничество в специфични области като наука и
технологии, води, селско стопанство, енергетика и транспорт.
Изследванията трябва да разгледат различните разбирания за този регион и да проучат
кои страни влияят значително на ситуацията и развитието в региона. В този контекст,
възприемането от страна на гражданите на образа, ролята и влиянието на
средиземноморското сътрудничество трябва да бъде изследвано от северните и южните
брегове. За тази цел ще бъдат събирани и актуализирани данни за възприятията на
гражданите от Средиземноморския регион.
Изследванията също трябва да идентифицират най-добрите практики, приоритетите и
потенциалните бъдещи развития, които биха могли да подобрят отношенията в този
регион, като вземат под внимание потенциалните нови стратегии и политически
приоритети, които биха могли да се появят в близко бъдеще.
Широкото участие на международни партньори от Средиземноморския регион в
предложенията, представени към тази покана, е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Оценката на перспективите и пречките за по-нататъшно сътрудничество
между двата бряга на Средиземно море ще подобри разбирането на външната дейност на
Европейския съюз в областта и трябва да допринесе за размисъл относно бъдещата му
роля в региона. Изследователската работа ще доведе по-специално до по-рафинирана
концептуализация на новата геополитическа конфигурация на района на Средиземно
море, което ще допринесе за дебати относно най-подходящата комбинация от политики и
мерки чрез регионален или двустранен подход, включително на секторно ниво. В
заключение, дейностите по тази тема ще доведат до установяването на възможни
дейности, необходими за подобряване на сътрудничеството между ЕС и
Средиземноморието.
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Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-7-2015: Към нов геополитически ред в района на Южното и Източното
Средиземноморие
Специфично предизвикателство: В продължение на няколко години, политическият
пейзаж на Южните и Източните Средиземноморски страни (ЮИСС) бързо се прекроява,
като това засяга геополитическия ред на целия ЮИСС и региона на Близкия Изток.
Режими, които бяха установени в продължение на много десетилетия в Тунис, Египет и
Либия, бяха свалени, докато други политически дестабилизации и конфликти са в ход в
Сирия, Йемен и Ливан. Съществува силно напрежение между създаването и протичащите
процеси на политическа трансформация. ЮИСС и региона Близкия изток често се
разглеждат като едно цяло, докато всяка страна и регион има своя собствена реалност:
политически формации, органи на властта - понякога взаимосвързани със съседите или
други регионални сили в района - влияят на политическата ситуация на вътрешната и
външната сцена. Политическите трансформации, пред които е изправен регионът като
война, конфликт, революция или преход, също оказват сериозно влияние върху
населението в региона.
Тази тема има за цел по-доброто разбиране на тези различни реалности, с цел да се
направи оценка на сложните събития в региона. Бъдещето на района ще има значителни
последици както на регионално и международно ниво, така и на отношенията между
Европа и Южните и Източните Средиземноморски страни. Настоящата и бъдещата роля
на ЕС в Близкия изток също ще трябва да бъде разгледана.
Обхват: Изследванията следва да допринесат за повишаване на знанията върху ЮИСС и
района на Близкия изток при оценяване на основните фактори, които влияят на бивши и
нови лидери и анализиране на основната политическа динамика в региона в по-широкия
смисъл на думата (включително съседните региони). Те следва да определят
взаимовръзките между различните страни на геостратегическо ниво.
Изследванията трябва да оценят ролята на вътрешните и външните участници:
политически органи, религиозни фракции, общности, елити и малцинствата, но също така
и ролята на други участници (страните от Персийския залив, Китай или Русия) в
геополитическата игра. Специално внимание следва да се обърне на ролята на религиите
(сунити и шиити) и тяхното влияние върху политическите фракции (като уахабити,
салафити, ислямски движения, Хамас, Хизбула и Мюсюлманско братство). Трябва да се
изследва тяхното политическо влияние на държавно, регионално и международно
равнище. Сегашната ситуация и бъдещето на етнически или религиозни малцинства
(християнски малцинства, ролята на различни племена, кюрдите, друзите, алауити, ...) в
ЮИСС и Близкия Изток също трябва да бъдат проучени.
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Изследванията трябва да разглеждат потенциалния риск от дестабилизация на региона и
на въздействието върху населението, на национално и макро-регионално ниво (особено
изучавайки въпроса за бежанците, миграцията и презаселването, както и състоянието на
правата на жените). Изследванията също така ще определят ролята на гражданското
общество и на съществуващите разцепвания или напрежение, които могат да възникнат
между различните групи от населението (като настоящи и бъдещи елити, но също и
ролята на градските и селски региони и на отношенията между половете) в
геополитическия и политическия процес. Научноизследователската дейност следва също
така да изготви сценарии за потенциални и бъдещи развития в региона за 20 години
напред.
Широкото участие на международни партньори от Средиземноморския регион и Близкия
Изток в предложенията, представени към тази покана, е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Очаква се научните изследвания да осигурят напредък в познанията
относно геостратегически и геополитически развития в ЮИСС и в Близкия изток. Те ще
се фокусират върху съществуващите и възникващите социални, културни, политически,
полови и религиозни фактори, които оказват влияние върху региона. Темата трябва също
да допринесе за по-доброто разбиране на текущата и бъдещата роля на ЕС в региона.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-8-2015: Европейският съюз и Източното партньорство
Специфично предизвикателство: Източните и Североизточните съседи на Европейския
съюз включват шест постсъветски държави от стратегическо значение, с които ЕС се
стреми да засили връзките си от 90-те години насам. Беларус, Молдова, Украйна и трите
държави от Южен Кавказ (Армения, Азербайджан, Грузия) заедно формират част от
Източното партньорство на ЕС. Отношенията, които Съюзът поддържа с тези страни са
структурирани около двустранни и многостранни стратегии, насочени към създаване на
трайни политически, икономически и културни връзки. Това включва засилено
сътрудничество в научните изследвания и иновациите чрез новосъздадената експертна
група за научни изследвания и иновации.
Основните опасения за външната политика на ЕС към този регион включват
демокрацията, правата на човека, върховенството на закона и социално-икономическата
стабилност. Други често срещани въпроси се отнасят до доброто управление, миграцията
и мобилността, търговията, устойчивото развитие и енергийната сигурност. Към днешна
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дата, политическите и социално-икономическите процеси на преход в този сложен регион
са доста бавни. Потенциалните причини за това са свързани с вътрешни проблеми и
неравномерно развитие в шестте страни, но също така и на исторически наследства и
геостратегическия контекст, в който се развива партньорството. Всички тези фактори
трябва да се разбират и отчитат, ако Европейският съюз иска да разработи политика,
която трайно да подкрепя процесите на преход в този регион.
Обхват: Изследванията следва да включват критически анализ на съществуващите
двустранни отношения между ЕС и всички страни в региона, както и отношенията между
самите страни. Те трябва изрично да приемат перспективата на изследваните страни, така
че да се насърчи разбирането на региона и неговите предизвикателства в рамките на ЕС.
Като се има предвид доскорошният фокус върху Кавказ в Покана SSH 2013.4.1-1
(„Сигурност и демокрация в съседските отношения: случаят на Кавказ“), както и въз
основа на констатациите от изследванията, финансирани по настоящата покана,
специално внимание следва да се обърне на Беларус, Молдова и Украйна. Трябва да бъдат
решени ключови въпроси, които са част от партньорствата и повтарящи се проблеми в
двустранните отношения, като се сравняват индивидуалните подходи на държавитечленки на ЕС и асоциираните страни и политиките на ЕС. Като част от това упражнение,
изследванията трябва също така да проучат дали и как научното сътрудничество и
мобилността на научните изследователи могат да допринесат за по-доброто разбиране
между участниците от ЕС и страните и хората от региона и за справяне с общите
социални предизвикателства. Геостратегическата среда, в която се развива Източното
партньорство - в това число особено ролята на Русия, но също така и на Турция - трябва
да бъдат взети под внимание. Европейските подходи към региона, които контрастират с
тези на трети страни (особено САЩ и Китай) обаче, също могат да представляват
интерес. Въз основа на данните от изследванията, политическите варианти на ЕС спрямо
Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна сами по себе си, както и за
региона и по-широката геостратегическа среда като цяло, трябва да бъдат оценени.
Широкото участие на международни партньори от страните от Източното партньорство
на ЕС в предложенията, представени към тази покана, е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията на отношенията на ЕС с ключови държави в изследвания
район ще осигурят стабилни познания за основните проблеми, пред които е изправен този
регион, както и за най-важните постижения и оставащите предизвикателства в
политическите, икономическите и културните отношения между ЕС и тези страни. По
този начин ще се допринесе не само за по-доброто разбиране на партньорите на ЕС, но
също така ще се разкрият основните предизвикателства пред стратегията и политиките на
съседство на Европейския съюз. Това ще даде възможност за идентифициране на
значителни политически последици за подхода на ЕС за всяка една от страните поотделно
и в региона като цяло.
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Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-9-2015: Европейският съюз, Турция и нейният по-широк регион в съседство:
предизвикателства и възможности
Специфично предизвикателство: От самото начало на процеса на европейска интеграция
в периода след Втората световна война, Турция е важен икономически и политически
партньор за ЕС и стратегически военен съюзник в рамките на НАТО, образувайки мост
между Близкия изток и Кавказ. Освен това, Турция е също и член на групата Г-20 и се
нарежда сред първите 20 страни в света по отношение на големината на страната,
населението и номиналния БВП. Процесът на интеграция на Турция с ЕС е започнал през
1963 г., когато тя става асоцииран член след Споразумението от Анкара. Турция
кандидатства за членство в ЕС още през 1987 г., но бе официално призната за страна
кандидатка през 1999 г. и официалните преговори за присъединяване започват през 2005
година. През 1995 г. е подписано споразумение за митнически съюз с ЕС.
След десетилетия на тясно сътрудничество, Турция вече е добре интегрирана с
Европейския съюз, по-конкретно в социално-икономическите теми, включително
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите и в областта на
културата. През последните години обаче, в резултат на икономическата и финансовата
криза, както и продължаващите напрежения в Близкия изток и района на Южното и
Източното Средиземноморие, предизвикателствата, пред които са изправени както
Турция, така и ЕС са се увеличили. В този контекст, различните варианти за понататъшно сътрудничество между ЕС и Турция през следващото десетилетие трябва да
бъдат напълно проучени, като се има предвид нарастващото глобално значение на Турция
като независима регионална сила.
Обхват: Изследванията следва да анализират икономическите, социалните, политическите
и геостратегическите предизвикателства и възможности - както за самата Турция, така и
за ЕС - за по-нататъшно интегриране на Турция с ЕС, като се вземат предвид различните
форми на това сътрудничество, които биха могли да се предприемат. Трябва да се
анализират различните сценарии и техните последици, от гледна точка на
стратегическите интереси на ЕС и Турция. Това следва да включва вътрешни и външни
измерения, както и анализ на въздействията върху отношенията с другите световни сили
и с други региони по света, по-специално в Близкия изток, Южното и Източното
Средиземноморие и Кавказ. Изследванията трябва също така да проучват потенциалните
последици от липсата на напредък в изграждането на по-силни връзки между Турция и
ЕС.
Широкото участие на партньори от Турция и страните в широко съседство с нея в
предложенията, представени към тази покана, е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
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милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията се очаква да повишат теоретичните и практическите
дебати по различни сценарии, както и техните последици, на потенциалното понататъшно интегриране на Турция с ЕС и да предоставят анализ на предизвикателствата и
възможностите, свързани с този процес. Те ще направят критична оценка на развитието
на отношенията на ЕС с Турция през последните десетилетия, както и как те са били
засегнати от изместването на световния ред и възхода на Турция като регионална сила.
Тези дейности ще допринесат за по-доброто разбиране на предизвикателствата пред
политиката за разширяване и съседство на ЕС, както и ще предостави доказателствена
база, за да ги подкрепи.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-10-2015: Европейският съюз и интеграционни предизвикателства на Балканите
Специфично предизвикателство: Балканите представляват интересен съседен регион за
ЕС както от географска, така и от политическа и историческа гледна точка. От
стартирането на процеса на стабилизиране и асоцииране (ПСА) през 2000 г., една страна
от този регион (Словения) се присъедини към Съюза още през 2004 г., а още една
(Хърватия) стана държава-членка през юли 2013 г. Всички други балкански страни имат
перспективата да станат държави-членки и са двустранно ангажирани с ЕС чрез
споразумения за стабилизиране и асоцииране (ССА) (т.е. Албания, Босна и Херцеговина,
Бивша югославска република Македония, Черна гора, Косово25 и Сърбия) . По пътя си
към членство в ЕС, всяка страна се подлага на различни процеси за преглед за спазване на
изискванията за реформи и съобразяване с така наречените достижения на правото на ЕС
. Освен това, трябва да се обърне внимание на предизвикателства, които отразяват до
голяма степен социално-икономическото, политическото, културното, религиозното и
етническото многообразие на Балканите, и те да бъдат преодолени. В опитите си да
подпомогне трансформацията към политическа и социално-икономическа стабилност на
Балканите, ЕС е изправен пред въпрос с висока степен на сложност.
Обхват: Изследванията следва да включват критически анализ на съществуващите
отношения между ЕС и всяка страна на Балканите, както и отношенията между самите
страни. Те трябва изрично да приемат перспективата на изследваните страни, така че да
25

Това предназначение не засяга позициите по отношение на статута и е в съответствие с Резолюция 1244
на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно декларацията за
независимост на Косово. Преговорите за сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране с
Косово започват през 2013 година.
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се насърчи разбирането на региона и неговите предизвикателства в рамките на ЕС. Трябва
да бъдат разгледани ключови въпроси като социално-икономическо развитие,
политическа идентичност или етнически конфликти, както и равенството между половете
и миграцията. Освен това, научните изследвания трябва да проучат дали и как научното
сътрудничество и мобилността на научните изследователи могат да допринесат за подоброто разбиране между участниците от ЕС и страните и хората от региона и за справяне
с общите социални предизвикателства. Ролята на макро-регионалните стратегии
(например стратегията на ЕС за региона на река Дунав) и на други стратегически сили в
тази област, като САЩ, Русия и Турция, също трябва да бъде анализирана. Въз основа на
данните от изследванията, политическите опции на ЕС по отношение на всяка страна на
Балканите и региона като цяло следва да бъдат оценявани, като се вземе предвид пошироката геостратегическа среда.
Широкото участие на партньори от Балканските страни в предложенията, представени
към тази покана, е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията трябва да дадат възможност за цялостно разбиране на
предизвикателствата на Балканите, вземайки предвид сегашното състояние на
отношенията на всяка страна с ЕС, както и политическите и социално-икономическите
условия в региона. С приемането едновременно на гледна точка отвътре-навън и отвъннавътре за отношенията на ЕС с участниците в този регион, научните изследвания трябва
също така да дадат възможност за критична оценка на външната политика на Съюза неговата всеобхватна стратегия, инструментите, които той ползва и тяхното въздействие по отношение на отделните балкански страни и на региона като цяло. Може да се очаква,
че резултатите от изследванията в крайна сметка ще идентифицират най-добрите
практики и ще оформят политиката на разширяване на ЕС и стратегиите по отношение на
този регион и евентуално ще включват препоръки за това как да се подобри
допълнително ефективността им в полза както на Балканите, така и за ЕС.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-11-2015: Европейската културна и научна дипломация: използване на
потенциала на културата и науката във външните отношения на ЕС
Специфично предизвикателство: В момент, когато други големи световни играчи, като
Китай или Южна Корея, организират своите усилия за обществена дипломация около
културните въпроси, включително науката и образованието, културната дипломация също
започва да представлява интерес в Европейския съюз. Няколко неотдавнашни инициативи
бяха предприети от страна на Европейската комисия и Европейския парламент, за да се
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засили връзката между чуждестранните и културни политики на ЕС. „Европейска
програма за култура в глобализиращия се свят“ на Комисията води до създаването на
експертна група на държавите-членки в областта на културата и външните отношения
(използвайки Китай като примерен случай), която е представила доклад с препоръки.
Следвайки своята резолюция от 2011 г. относно „Културни измерения на външните
дейности на ЕС“, Европейският парламент стартира подготвителни дейности в областта
на културата във външните отношения, която се осъществява от Комисията. Тези
инициативи се основават на предположението, че европейското културно наследство,
както и дългогодишния опит в неговото опазване, както и европейската наука, трябва да
бъдат насърчавани, и следователно да бъдат включени в по-широка глобална стратегия.
Ефективната и съгласувана културна и научна дипломация на ЕС може да бъде не само
основно средство за продължаване на междукултурните диалози с трети страни и
региони, но също може да помогне за насърчаване на търговията с (културни) стоки и
услуги към и от ЕС. Освен това, тя осигурява един съществен инструмент за проектиране
на изключително богатото и разнообразно културно наследство на Европа към света и
позволява на ЕС да допринесе за глобалното управление на културата и науката. Обратно
на това, културни и научни обмени могат да допринесат за улесняване на дипломатически
отношения.
Обхват: Изследванията следва да анализират и сравняват в дълбочина двустранните и
многостранни културни отношения на ЕС и на държавите-членки на ЕС с водещи трети
страни и региони в съседство с ЕС и извън него, както и с международни организации.
Трябва да се наблегне на институционалната структура, процесите и съдържанието на
външните културни дейности на ЕС и това как културните въпроси са вплетени във
външните отношения като цяло. Като част от тази дейност, научното и технологичното
сътрудничество - като съществено допълнение към културната дипломация - трябва да
бъде изрично проучено. Ролята на Съвета на Европа и многостранните измерения на
глобалните културни отношения в рамките на ЮНЕСКО следва също да бъдат проучени.
Специално внимание следва да се обърне на ролята на неправителствените организации и
частния сектор, както и на сътрудничеството на културни специалисти и учени. Научните
изследвания биха могли да сравнят ЕС и неговите държави-членки с други големи, и
често много активни играчи на световните пазари (например САЩ, Китай или Южна
Корея). По-широките социални, политически и икономически разработки, в които са
въведени дипломатическите дейности на ЕС в културната и научната сфера, трябва да се
вземат предвид при проучване на този въпрос.
Насърчава се участието на международни партньори в предложенията, представени към
тази покана.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
1.5 и 2.5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на
предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията, които ще разгледат еволюционния характер на множество
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културни връзки между Европа и определени страни и региони по света, също и от
историческа гледна точка, се очаква да представят критичен преглед на съществуващите
външни културни и научни политики на ЕС и на държавите-членки. Те ще изследват
стимули за съвместна дейност и ще разкрият възможности за постигане на
взаимодействие и координация. Ще подчертаят най-добрите практики и ефективно
сътрудничество, но също така и несъответствия и недостатъци в политически и
икономически план. Данните ще допринесат за по-доброто разбиране на потенциала и
предизвикателствата пред културната и научната дипломация на Европейския съюз и пошироко въвеждане на културата във външните отношения. Те ще дадат възможност за
извличане на изводи за политиките относно устройството, ролята на различните
институции и служби на ЕС, както и съдържанието и процесите на една такава
дипломация.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INT-12-2015: Културното, научното и социалното измерение на отношенията между ЕС и
региона на Латинска Америка и Карибския басейн

Специфично предизвикателство: Споделената история, както и културните, политически
и икономически връзки, тясно свързват Европа с Латинска Америка и Карибите (ЛАК).
Отделните страни се радват на близки двустранни отношения и сътрудничеството на
регионално и подрегионално ниво набира скорост.
На двурегионално равнище, стратегическото партньорство между ЕС и ЛАК стартира в
Рио де Жанейро през 1999 г. и постепенно прераства в настоящото партньорство ЕСОбщност на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн (CELAC)26. С помощта
на този процес, двата региона си сътрудничат по отношение на широк кръг от въпроси в
редица сектори, включително тези, определени от плана за действие ЕС-CELAC и поспециално от Съвместната инициатива за научни изследвания и иновации (СИНИИ),
приета на срещата на върха в Мадрид през 2010 година.
Днес Европейският съюз е най-големият инвеститор в региона, вторият по големина
търговски партньор след САЩ и основен доставчик на помощ за сътрудничество за
развитие. Въпреки това, отвъд икономическите отношения, сътрудничеството ЕС-CELAC
трябва да засили културните, научните и социалните връзки и общата визия между двата
световни региона.
Обхват: Изследванията по тази тема трябва да разгледат критично минали и настоящи
културни, научни, интелектуални и социални обмени между хората, страните и
регионите, в рамките на широкия обхват на ЕС-CELAC, с оглед определяне на
взаимодействия и взаимно обогатяване, както и идентифициране на асиметрии в
26

Comunidad де Estados Latinoamericanos у Caribeῇos
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двустранните и двурегионални отношения между двата региона.
Културните обмени между ЕС и Латинска Америка и Карибите трябва да бъдат проучени,
като например тези, предизвикани чрез дългогодишни миграционни движения между
двата региона, както и тези, които се провеждат в области като изкуства, литература,
спорт и извън тях. Научният обмен между ЕС и Латинска Америка и Карибите също
трябва да се изследва от историческа и прогресивна гледна точка и изследванията трябва
да разглеждат това как мобилността на изследователите и сътрудничеството между
изследователските институции и лаборатории може да допринесе за по-доброто
разбиране и сътрудничество между двете страни. Научните изследвания биха могли също
така да хвърлят светлина върху това как представителни групи от граждани на ЛАК
възприемат ролята на Европа на собствения им континент и процеса на европейска
интеграция като цяло.
Социалното измерение на отношенията между ЕС и CELAC трябва също да бъде взето
под внимание. Изследванията биха могли разгледат въздействието на връзката EUCELAC за насърчаване на социалното сближаване в двата региона и за това колко
различни подхода за борба със социалното изключване и регионалните различия могат да
бъдат споделени и успешно приложени в различни контексти.
Изследванията трябва да се съсредоточат върху тези области, които се считат за
изключително важни за обяснение на сегашното състояние на отношенията между ЕС и
Латинска Америка и Карибите, както и върху тези, които се смятат за стратегически за
бъдещото взаимодействие и сътрудничество между двата региона.
Предложенията трябва да включват най-малко три юридически лица, учредени в три
различни страни от Латинска Америка и Карибите. Въреки това, дори едно по-широко
участие на международни партньори от страните в ЛАК в предложенията, представени
към тази покана, е силно насърчавано.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията по тази тема ще осигурят по-добро разбиране на
културното, научното и социалното измерение на отношенията между ЕС и ЛАК, като по
този начин се подпомага процесът на сътрудничество между ЕС и CELAC , очертан от
Плана за действие ЕС-CELAC 2013-2015 за определяне на обща визия за години напред.
Изследванията ще допринесат за разбиране на ролята на социалните участници и в двете
общества и за насърчаване на взаимното опознаване между двата региона, като по този
начин дават своя принос към работата на фондацията ЕС-ЛАК27. Изследванията също се
очаква да информират настоящите дейности за двурегионална работа в мрежа на СИНИИ и
27

Създадена през май 2010 г. на Шестата среща на върха на държавните и правителствени ръководители,
фондацията Европейския съюз и държавите от Латинска Америка и Карибите (Фондация ЕС-ЛАК) пое
своите дейности през ноември 2011 година.
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работата на Трансатлантическата платформа за социални и хуманитарни науки (T-AP).

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Краен срок (ове) 28 29:
INT-1-2014/2015

29.04.2014 от 17.00 часа брюкселско време за предложения,
насочени към Русия и Китай
[20.01.2015 от 17.00 часа брюкселско време за предложения,
насочени към Австралия, САЩ, Бразилия, Южна Африка,
Украйна]

INT-2-2014/2015

29.04.2014 от 17.00 ч. брюкселско време за предложения,
насочени към Черно море, Близкия Изток, Африка
[20.01.2015 от17.00 ч. брюкселско време за предложения,
насочени към Южно-средиземноморско съседство,
Източното партньорство]

INT-3-2015:

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-4-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-5-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-6-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-7-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-8-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-9-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-10-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INT-11-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

28

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, предвидени в скоби, са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
29
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INT-12-2015

[07.01.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

Цялостен индикативен бюджет: 8.35 млн. евро от бюджета за 2014 г.30 и 35.35 млн. евро
от бюджета за 2015 г.31
2014

2015

млн. EUR

млн. EUR

INT-1-2014/2015

3.90

6.90

INT-2-2014/2015

4.45

3.45

INT-3-2015:

25.00

INT-4-2015
INT-5-2015
INT-6-2015
INT-7-2015
INT-8-2015
INT-9-2015
INT-10-2015
INT-11-2015
INT-12-2015

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложения към работната програма, със следните изключения:

30

При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
на временните дванадесети части.
31
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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INT-1-2014/2015
INT-2-2014/2015

Поради специфичните цели на поканата, в допълнение
към минималния брой участници, както са определени в
Правилника за участие, предложенията включват наймалко по един участник от страната или региона, към
които е насочена дейността.
За тези теми, юридически лица, установени в Русия,
Китай, Австралия, САЩ и Бразилия ще могат да
получават финансиране от бюджета на Съюза.

INT-12-2015

Поради специфичните цели на поканата, в допълнение
към минималния брой участници, както са определени в
Правилника за участие, предложенията включват наймалко три юридически лица, учредени в три различни
държави от ЛАК.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са описани в
част З от Общите приложения към работната програма, със следните изключения:
INT-3-2015:
INT-4-2015
INT-5-2015
INT-6-2015
INT-7-2015
INT-8-2015
INT-9-2015
INT-10-2015
INT-11-2015
INT-12-2015

За влиянието на критерия не се прилага
следният стандартен под-критерий:
•
Укрепване на конкурентоспособността и
растежа на компаниите чрез разработване на
иновации, които да отговарят на потребностите
на европейските и световните пазари; и чрез
предоставяне на такива нововъведения до
пазарите.

Процедура за оценяване: Най-малко 1 предложение за тема ще бъде избрано за
финансиране, при условие, че минава всички прагове за оценка. Процедурата за
определяне на приоритетен ред за предложения с еднакви точки е представена в част З от
Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с
тази покана.
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Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ:

INT-1-2014/2015
INT-2-2014/2015
INT-3-2015:
INT-4-2015
INT-5-2015
INT-6-2015
INT-7-2015
INT-8-2015
INT-9-2015
INT-10-2015
INT-11-2015
INT-12-2015

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

Информация
относно
резултата от
оценката
(втори етап)

Индикативна
дата
за подписване
на
споразумения
за
безвъзмездна
помощ

Максимум 5
месеца, след
крайната дата за
подаване

-

Максимум 3
месеца,
считано от
датата на
информиране
на
кандидатите

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участници в научни изследвания и
иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат споразумение за
консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.
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Покана - Нови форми на иновации
H2020-INSO-2014/2015
Налице е голям потенциал за Европа, за подобряване на производителността и
насърчаване на конкурентоспособността посредством знание, творчество и нови
технологии. Нови форми на иновации, като например иновациите в публичния сектор,
социалните иновации и нови бизнес модели, могат да играят важна роля в
преодоляването на кризата и създаването на възможности за растеж, като те са специално
разглеждани от настоящата покана.
Модернизацията на публичните администрации е един от приоритетите на европейската
политика, за да се излезе от кризата и да се създадат растеж и работни места32. ИКТ могат
да бъдат важен фактор за улесняване на този процес на иновациите, тъй като
възприемането на новите технологии увеличава свързаността, сътрудничеството и
откритостта. Освен това, въвеждането на нови процеси също така ще трансформира
взаимодействието между гражданите, бизнеса и държавните служители. Тези дейности са
в съответствие с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за
Европа“ на стратегията ЕС 2020 и Плана за действие за електронно управление 20112015.33 Отварянето и споделянето на активи в контекста на едно отворено управление правейки данните, услугите и процесите отворени - позволява сътрудничеството и
увеличава във възходяща линия формите на участие за проектиране, произвеждане и
доставяне на услугата. Това също така ще изисква културни промени от страна на
сътрудничещите си субекти, често подпомагани от представяне и осъзнаване на найдобрите практики.
Водещата инициатива на Съюз за иновации през 2010 г. като част от стратегията Европа
2020 за растеж и работни места има за цел да създаде една жизнена, основана на
иновациите икономика. След като неговите 34 политически ангажимента са превърнати в
действие и Партньорството в рамките на европейското научноизследователско
пространство за върхови постижения и растеж е укрепено, вече е време да се направи
оценка на икономическото въздействие, както и за насърчаване на нови форми на
иновации. Новите познания за бизнес модели за иновации и бизнес модели за МСП във
всеки сектор на икономиката, могат силно да повлияят върху европейската
конкурентоспособност и създаването на работни места. Отворените иновации и
ангажираността на гражданите и гражданското общество също са важни измерения на
иновативните общества.
32
33

Годишен преглед на растежа за 2013 г., COM (2012) 750 окончателен
Европейски план за действие за електронно управление 2011-2015 г., COM (2010) 743 окончателен

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

Приканваме към предложения по следните теми:
INSO-1-2014/2015: Открито управление, основаващо се на ИКТ
Специфично предизвикателство: Публичните администрации следва да разглеждат
новите предизвикателства, породени от развитието на обществото. Финансовите
ограничения правят тази задача трудна. В същото време, очакванията - от гледна точка на
намаляване на тежестта и ефективността на публичните услуги - растат.
Възприемането на нови технологии, като например социалните медии и мобилните
технологии, води до засилване на свързаността.
Наличието на отворени данни и отворени услуги в една отворена среда за управление
подпомага създаването на съвместни форми на проектиране на услуги и доставка, като те
увеличават прозрачността.
Персонализираните обществени услуги могат да възникнат от даване на възможност и
право на гражданите и предприятията да участват пряко в проектирането, създаването,
подбора и предоставянето на някои от обществените услуги. Сътрудничеството с
потребители играе важна роля в трансформацията на обществените услуги.
Обществените услуги, доставени или активирани чрез ИКТ трябва да бъдат лесни за
използване и трябва да се фокусират върху все по-гъвкаво и персонализирано
взаимодействие с публичните администрации. Като се има предвид наличието на данни,
потребителите могат да предоставят проактивни, по-висококачествени и ценни услуги.
Това може да направи услугите по-привлекателни и да увеличи сътрудничеството.
Едновременно със създаването на растеж и работни места, Mобилното правителство
може да направи услугите ефективни, като ги приспособи към начина, по който
гражданите комуникират и ги доставят на различни мобилни устройства, с цел
приспособяване на настоящия преход от стационарност към мобилност.
Прозрачността е важен елемент от подхода на едно открито управление. Отворените
данни и информация водят до по-голяма прозрачност. Откритостта и технологичните
инструменти могат също да дават възможност за наблюдение на обществения сектор и
неговата ефективност. Прозрачността помага за повишаване на отговорността и
доверието в администрациите.
Обхват:
а) Дейности за иновации
Дейностите трябва да са насочени поне към една от подцелите (i или ii) по-долу, които
трябва да се управляват при съществуващ набор от ясно определени цели:
i) Пилотни проекти за персонални и мобилни обществени услуги, които ще имат за цел
да се възползват от едно или няколко от следните:
•
Интелигентно и иновативно използване на големи обеми от публично достъпни
данни за нови, интелигентни и мобилни обществени услуги;
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•
Използването на отворени услуги и даване на възможност на всички участници,
включително и потребители, за създаване или съвместно произвеждане на нови публични
услуги;
•
Проактивни и персонализирани приложения, ориентирани към гражданите
обществените услуги; това може да бъде в съответствие с профила на потребителя,
създаден и контролиран от потребителя и структуриран около модулни обществени
услуги;
•
Последващи промени в поведението на потребителите по отношение на достъпа
и използването на такива услуги, както и подпомагането на организационни и бек-офис
изисквания, включително поверителността.
i) Пилотни проекти за прозрачност, които ще имат за цел да се възползват от едно
или няколко от следните неща:
•
Дейностите ще имат за цел да въвеждат пилотни инструменти, за да се
увеличи въздействието на прозрачността на базирани на ИКТ технологични платформи
на публичния сектор;
•
Инструментите за прозрачност, които ще бъдат използвани, ще се възползват
от отворени данни и биха могли да помогнат за наблюдението, повишаването на
отчетността и борбата с корупцията (например чрез извличане на данни и други
инструменти).
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 и 3
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Тези дейности за иновации трябва да включват оценка на ефективността, както и
социалното и икономическото въздействие за използването на тези подходи за постигане
на целите на публичните администрации. Резултатите от тези оценки следва също да
предоставят обратна информация в набор от препоръки за бъдещото използване на тези
подходи, за да се достави една по-ефективна публична администрация.
б) Дейности за координация и подпомагане:
Дейностите трябва да са насочени към насърчаване на сътрудничеството между
съответните заинтересовани лица и екипи, работещи в тези области, както и за
подпомагане при изграждането на поддръжници. Динамичната, мултидисциплинарна
мрежа ще включва социална и икономическа експертиза, в допълнение към експерти в
областта на ИКТ и други заинтересовани страни. След оценка на нуждите, мрежата ще
извършва анализ на пропуските и ще идентифицира потенциални приложения за
успешното им внедряване в публичния сектор. Дейностите ще включват мобилизирането
на разработчици и държавни служители (чрез събития, хакатони и т.н.) и повишаване на
осведомеността сред крайните потребители, за да се увеличи възприемането на
съответните новоразработени приложения за електронно управление.
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Очакван ефект:
•
Стимулиране на създаването, доставката и използването на нови услуги на
най-различни устройства, използващи нови уеб технологии, съчетани с отворени
публични данни.
•
Повече персонализирани обществени услуги, които по-добре отговарят на
нуждите на потребителите.
•
Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса (например
еднократно събиране на информация от граждани).
•

Повишената прозрачност и доверие в публичните администрации.

Вид дейност:
а) Дейности за иновации
б) Дейности за координация и подпомагане:
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO-2-2014: Запознаване и подпомагане на иновационни бизнес модели
Специфично предизвикателство: Технологиите като такива нямат определена стойност.
Тяхната стойност се определя от бизнес моделите, използвани за да бъдат въведени на
пазара. Следователно възвръщаемостта на инвестициите в Европа в областта на
технологиите и процеса за разработка зависи не само от общите рамкови условия за
иновации и предприемачеството, но и от ефективните бизнес модели. Въпреки това,
много европейски предприятия, независимо дали са големи, малки и средни, нямат
информация и инструменти, за да осъвременят своите бизнес модели. На този фон,
предизвикателството, разглеждано от тази тема, се състои в улесняване на иновациите в
бизнес моделите и позволяване на максимален брой компании да осъвременят своите
бизнес модели.
Обхват: Един бизнес модел описва как една компания комуникира, създава, доставя и
улавя стойността от едно предложение. Настоящото мислене обобщава функциите на
бизнес модели, като: обявяване на стойност, създадена за потребителите от предлагането;
идентифициране на пазарен сегмент; определянето на структурата на веригата на
стойността изисква и позицията на фирмата в тази верига на стойността; формулиране на
конкурентна стратегия.
Иновациите в бизнес моделите идват предимно от нови дейности (съдържание), нови
връзки между дейностите (структура), нови пазари (контекст) и / или нови партньори
(управление). Вдъхновение за иновация за бизнес модел може да дойде, например, от
бизнес модели, разработени в други отрасли (прехвърляне) или от анализи на примери в
бизнес моделите (система). Отворените иновации, развиващи съвместни бизнес модели и
нови механизми за партньорство означават също иновации в бизнес модели за МСП и поwww.cbcromaniabulgaria.eu
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големи компании. Необходими са допълнителни изследвания за иновация за бизнес
модел и успешното въвеждане на бизнес модели. Обхватът на това изследване включва
проучването на нови знания относно как се случват те и изследване на достъпа до тези
знания и капацитета на фирмите да приспособят съществуващите си бизнес модели.
Затова акцентът в разглеждането на специфичното предизвикателство има еднаква
тежест за следните четири измерения:
• подобряване на съществуващите знания относно иновация на бизнес модел, например
чрез идентифициране на примери, проучване на управленските структури, анализиране
на потенциала за прехвърляне между различните сектори и държавите-членки на ЕС;
• осигуряване на лесен достъп до това знание;
• разработване на механизми за това как да се приспособят знанията за отделните
дружества и
• достигане, вероятно чрез съществуващи канали, до максимален брой от дружества.
Различните модели на собственост и различните структури за управление, включително
тези, които се възползват от участието на работниците и поставят ударение върху
иновацията на работното място, са в обхвата на тази тема. Специално внимание трябва да
се обърне на измерението на пола в развитието на бизнес модели и
мултидисциплинарността, както и на по-широките социални и екологични аспекти в
разработването и изпълнението на бизнес модел. Специфични сектори могат да бъдат
обект на интерес, стига прехвърлянето на бизнес модели в различните сектори да е
включено в подхода. Целта е превръщането в самостоятелна устойчива платформа след
края на финансирането от ЕС.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките на 3
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Тази тема ще разшири настоящото разбиране и осведоменост по
отношение на иновациите на бизнес модели. Това ще доведе до нови знания за
иновацията на бизнес модели, което ще повиши конкурентоспособността на Европа и ще
спомогне за преодоляване на социалните предизвикателства. Европейските компании,
включително малките и средните предприятия ще разгледат и променят своите бизнес
модели, приемайки решения, които да повишат тяхната конкурентоспособност.
Трябва да бъдат достигнати най-малко 10% от 20-те милиона малки и средни
предприятия в Европа, включително микропредприятия с персонал до 10 служители и
постигане на широко географско покритие в рамките на Европейския съюз. Очаква се
също така въздействие по отношение на привлекателността на Европа за иноваторите и
принос към общите цели за иновации на Съюза. На фирмено ниво, това ще помогне на
дружествата да развиват нови или да засилят съществуващите бизнес модели и по този
начин да се разрастнат по отношение на заетостта и оборота.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
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Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO-3-2014: Икономическото въздействие на Съюза за иновации
Специфично предизвикателство: Тази тема ще събере доказателства за въздействието на
политиката в областта на иновациите на ЕС за растеж и работните места в Европейския
съюз и неговите държави-членки.
Обхват: Въздействието на 34-те ангажимента на Съюза за иновации, както поотделно,
така и като цяло, трябва да бъде анализирано. Анализът трябва да разгледа екосистемата
за иновации и да определи начините, чрез които 34-те ангажимента въздействат върху
икономическите резултати, както и да измери въздействията.
За да се идентифицира пълното икономическо въздействие на СИ, предложенията трябва
да вземат под внимание взаимозависимостите на системата, както и нейните сложни и
адаптивни характеристики. В съответствие с подхода на СИ, трябва да се използва
широка концепция за иновации, излизаща извън рамките на научните изследвания и
разработки. Следователно, обхватът е по-широк, отколкото анализирането на
способността на политиките за ограничаване на пазарните неуспехи и той обхваща както
преките, така и динамичните ефекти от разглежданите политики. Икономическите
резултати трябва да се измерват спрямо (но не ограничено до) БВП, добавената стойност,
производителността, благополучието, нетното и брутното създаване на работни места за
квалифицирани и неквалифицирани работни позиции. В рамките на обхвата е
методология, която ще позволи на изследванията да вземат предвид по-нови разработки
на политиката за иновации, настъпили след повратната 2010 година, с подходяща крайна
дата.
Препоръки относно политиката са извън обхвата на тази тема. Темата се фокусира върху
събирането и представянето на доказателства, които показват връзката между
политиките и ефектите.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 3 милиона
евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Оценка на въздействието на политиките за иновации е от голямо
значение за калибриране на текущи действия и планиране на бъдещи такива. Разбирането
за това как политиката за иновации и по-конкретно въздействието на политиката за
иновации на ЕС по отношение на икономическите показатели може да даде информация
относно бъдещите идеи и да адаптира съществуващите мерки за повишаване на
ефективността. Тази дейност ще предостави по-пълна представа за цялостното
въздействие на политиката за иновации в икономиката. Този тип оценка ще подсили
доказателствената база на СИ, позволявайки по-ефективно изработване на политика от
гледна точка на нейното въздействие върху икономическите резултати.
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Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO-4-2015: Иновативни схеми за отворен достъп до иновации и наука 2.0
Специфично предизвикателство: Специфичното предизвикателство, разглеждано от тази
тема е, в контекста на отворения достъп до иновациите и наука 2.0, се състои в
подпомагането на университетите да станат открити центрове за иновации за своя
регион, в сътрудничество с фирми, реализирайки приоритетите на ЕНП, и в предоставяне
на възможност на публичните администрации да внедрят иновациите в и чрез публичния
сектор.
Обхват: Дейностите по тази тема ще помагат на университетите, предприятията и
публичните органи да развиват способността си да се включат в наука 2.0 и отворени
иновации. Те ще изградят или засилят структури и механизми за подпомагане на
ефективни връзки за достъп до иновациите между университети и предприятия и други
сектори на заетост и за осигуряване на свободно достъпни платформи за обучение,
иновации, включително цифрови платформи.
Дейностите ще бъдат изпълнявани от консорциуми, които ще се ангажират с принципите
на ЕНП34 и ще приемат иновативни начини за създаване на нови знания, нови работни
места и за насърчаване на икономическия растеж. Това предизвикателство може да бъде
разгледано чрез различни набори от дейности:
а) междусекторна мобилност
Дейностите трябва да са насочени към:
• Разработването и прилагането на политика за двойни кандидатури на изследователски
персонал в академичните среди, фирми и други съответни сектори на заетост.
• Разработването и прилагането на политика за по-нататъшно признаване на
междусекторната мобилност като явен и положителен кариерен актив.
Новите политики трябва да влязат в действие преди края на финансирането от ЕС и да са
устойчиви след края на финансирането от ЕС.
б) Съвместно създаване на знания между университетите и бизнеса

34

Ангажимент към принципите на ЕНП предполага, че институциите:
• обявяват всички свободни работни места на портала за EURAXESS, използвайки общите профили,
установени в Европейската рамка за научноизследователска кариера
• запълват изследователските позиции съгласно открити, прозрачни и основани на заслуги процедури,
които са пропорционални на нивото на позицията в съответствие с основните принципи на Хартата и
Кодекса, включвайки граждани на страни извън ЕС
• прилагат план за равенство между половете
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Дейностите трябва да имат за цел да разработват или (допълнително) да прилагат
отворени иновационни схеми за засилване на връзките между академичните среди,
индустрията и общността. Целта е да се ускори темпото и да се позволи максимално
икономическо, социално и екологично въздействие на научните изследвания. Това трябва
да вземе под внимание и други дейности на ЕС, включително дейностите на Мария
Склодовска-Кюри, насърчаващи междусекторната мобилност.
Научноизследователските институции заедно с компаниите се очаква да изградят
устойчиви структури, които да помагат за усвояване на нуждите на потребителите и по
този начин да станат съвместни създатели на нови решения. МСП трябва да бъдат
насърчавани да участват.
Новите политики следва да са в действие преди края на финансирането от ЕС и да са
устойчиви след края на финансирането от ЕС.
Аспектите на пола трябва да бъдат взети под внимание.
в) Програма за лидерство в иновациите за публичните администрации и изследователите
Дейностите следва да се съсредоточат върху разработването на учебни програми и
свободното осигуряване чрез онлайн платформи, евентуално комбинирани с други
механизми за доставка, на обучение за иновации на държавните администрации и
изследователи. Дейностите ще излязат извън рамките на съвременните програми за
обучение и ще произвеждат учебни програми и модули за подробни, кратки програми за
лидерство, подпомогнати от устойчива платформа или общност от иновационни
обучители, за създаване и водене на програмата за лидерство.
Идентифициране на нуждите на потребителите е от основно значение. Необходимите
усилия за научни изследвания и иновациите включват проучване, проектиране,
разработване и пилотно създаване на педагогически методи, както и методи и
инструменти за сътрудничество и обмен на знания, включително Масови отворени
онлайн курсове.
Международните аспекти трябва да бъдат взети под внимание, като се обръща и
необходимото внимание на половото измерение в проектирането, разработването и
доставянето на дейностите.
Новите курсове и платформи следва да влязат в действие преди края на финансирането
от ЕС и да са устойчиви след края на финансирането от ЕС.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2.5 и 3.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Действията се очаква да позволят на по-широк кръг от изследователски
организации да се представят по-добре в области, които са от съществено значение за
изпълнението им, като участници или посредници на съвместна научноизследователска
дейност и иновации. Тези организации ще бъдат в по-силна позиция да взаимодействат
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ползотворно с новатори в промишлеността и публичния сектор. Техният повишен
потенциал за иновации ще допринесе за социално-икономическото състояние на
обществата, в които те оперират. Университетите ще заемат по-важна роля в областта на
иновациите, заедно с бизнеса и други участници и по този начин ще допринесат за
постигането на целите на Съюза за иновации и ЕНП. Дейностите също така ще
стимулират компетенциите в иновациите в публичните администрации и ще осигурят на
изследователите познания за иновационно лидерство, като по този начин създават поиновативни общества.
а) дейностите за междусекторна мобилност, се очаква да увеличат броя на
изследователите с активен опит в академичната и индустриалната общност и по този
начин да насърчат плодотворните взаимодействия между двата сектора.
б) дейностите за съвместно създаване на дейност между университетите и бизнеса ще
повиши осведомеността за потенциала на съвместното създаване на нови решения и
други отворени иновационни дейности. Взаимодействията с различни действащи лица в
рамките на еко-системата, също ще допринесат за по-доброто разбиране на културата и
(потенциално противоречивите) целите на партньорите.
в) програмата и платформите за лидерство в иновациите, по-специално на онлайн
платформите, ще дадат възможност на публичните администрации и на изследователите
да дадат тласък на иновациите с новопридобитите умения, свързани с креативност,
критично мислене, генериране на идеи, визуализация и предприемачество. Дейностите
ще достигнат до около 60,000 лидери в целия ЕС, на централно, регионално и местно
ниво.
Споделянето на познания чрез платформи ще създаде повече нови идеи и иновативни
подходи. Дейностите ще допълнят Европейската изследователска база с иновационни
умения, които са от решаващо значение за бизнеса и научните изследвания в световния
пазар. Дейностите също така ще насърчават възможно най-широкото използване на нова
разпоредба за обучение чрез стандарти за оперативна съвместимост, осигуряване на
качество и признаване на обучителните модули за степени на акредитирани
университети.
Вид дейност:
a) и б) Дейности за координация и подпомагане; в) Дейности за научни изследвания и
иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO 5-2015: Общност за социални иновации
Специфично предизвикателство: Специфичното предизвикателство на тази дейност е да
се стимулира и подпомага създаването на „Общност за социални иновации“ от
изследователи, социални иноватори, крайни потребители (граждани) и създателите на
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политики. От стартирането на водещата инициативата на Съюз за иновации през
2010 г., са се развили много дейности в областта на социалните иновации, включващи
изследвания и „практически“ иновации35. Въпреки това, много свързани дейности в
областта могат да изглеждат изключени и да не се възползват напълно от възможностите,
предлагани от по-ефективната комуникация и средствата за разпространение. Това би
могло да ограничи навлизането на резултатите от научните изследвания в политиката.
Това, което е необходимо, е по-добро свързване на изследванията с практиката,
разработване на съвместни методи и концепции в областта на изследването на
социалните иновации и предоставяне на общо пространство за събиране на доказателства
и определяне на нови области за въвеждане на социални иновации в различни области.
Обхват: Обхватът включва създаване на Общност, включваща социални иноватори,
учени, граждани, създатели на политики, които ще съберат на едно място от една страна
дейностите и резултатите от научни изследвания и от друга страна дейностите по
изпълнението, нови инициативи и развитие на политиката. Тя ще предоставя
систематично доказателства и ще създаде по-голямо взаимодействие между финансирани
от ЕС дейности за социални иновации и свързаните с тях политики на ЕС. Ще спомогне
за насърчаване на инициативи за социални иновации в цяла Европа, ще увеличи
значението на политиките и дейностите и ще допринесе за развитието на общо разбиране
на необходимите рамкови условия и свързаните с тях социално-икономически последици
от политиките, дейностите и инициативите за социални иновации в Европа и извън нея.
В рамките на обхвата на дейността се включват доказателства и методологии, които
допринасят за разрастването на социалните иновации. Това не се отнася само за
европейското, но и за международното развитие. Такава социална общност за иновации,
би могла да се разглежда и като „мрежа от мрежи“. В частност, Общността ще вземе
предвид съществуващите мрежи и платформи в областта и ще доразвие и разшири
съществуващите дейности за координация с активни групи от практики и свързаните с
тях заинтересовани страни.
Дейностите трябва да включват:
- Организиране на срещи с посредници, за да се подобри работата в мрежа на текущите
изследвания и проектите за експериментиране и други дейности в областта на
социалните иновации, за да се подобри, наред с другото, междупроектното разбиране на
концепцията за социални иновации;
- Информационни и разяснителни дейности, чрез събиране на изследователи и различни
заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество,
граждански групи, частни участници, създатели на политики, потребителски групи и
други мрежи;
- Стратегии/дейности за проектиране, които гарантират възможно най-доброто
използване на резултатите от научните изследвания и създават смесица от инструменти
35

ec.europa.Ес/ BEPA / PDF / publications_pdf /social_innovation.pdf.
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за разпространение, насочени към различните заинтересовани страни на европейско,
национално и местно равнище;
- Организиране на мероприятия, насочени към определяне на приоритетите за
сътрудничество и пропуски и нужди при научните изследвания, както и подобряване на
качеството, количеството и видимостта на бъдещите дейности в областта на социалните
иновации;
- Подпомагане на масови експерименти, репликация, инкубация и внедряване на
резултатите от научните изследвания в политиката („разрастване“);
- Създаване на мрежа от „местни посредници“ за по-добро разпространение и усвояване
на всички нива.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС в рамките на 3
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: „Общността за социални иновации“ ще даде възможност за
приближаване към едно общо разбиране на социалните иновации като средство и
резултат. То ще помогне за осигуряване на по-ефективни мерки и по-добро използване на
ресурсите. Общността ще улесни внедряването на резултатите от научните изследвания и
експерименталните дейности в политиката. Разработването на политики, основани на
доказателства, ще бъде засилено чрез подпомагане на процесите на учене относно „какво
работи“ / „какво не работи“ и при какви условия. Това ще допринесе за повече
инициативи за социални иновации от самото начало, за нови възможности за разрастване
на малки експерименти за социални иновации, както и за нови инструменти за
разработване на политика в тази област, като по този начин се ускоряват социалните
иновации за растеж.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO-6-201436:
приобщаване

Платформа

за

ИКТ

за

обучение

и

Специфично предизвикателство: Целта на това предизвикателство е ангажиране на голям
брой заинтересовани страни за диалог и процес на осъзнаване на ролята, ползите и
проблемите относно опасения по отношение на ИКТ за обучение и приобщаване.
36

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, се
изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за научни изследвания (ИАНИ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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ИКТ са от решаващо значение за стимулиране на модернизирането на образованието и
обучението. Предизвикателството се състои в преосмислянето на образователната
екосистема и повторното оправомощяване на учителите в дигиталната епоха.
Партньорствата и сътрудничеството между публичните и частните заинтересовани
страни - включително иновативни предприемачи - по-отворени и иновативни практики за
по-богато и по-интригуващо и мотивиращо учене и преподаване на опит ще бъдат от
ключово значение за улесняване на трансформацията на образованието и обучението към
приемане и отговаряне на предизвикателствата на 21-ви век и за подсигуряване на
необходимите умения за заетост на младите хора.
Повече от 100 милиона европейски граждани са изложени на риска от информационна
изолация - възрастните, безработните и ниско образованите хора, мигрантите, хората,
нуждаещи се от грижи, хората, които живеят в отдалечени или по-бедни райони, хората с
увреждания, бездомните.
Това предизвикателство допринася за дебата върху тези проблеми и възможности чрез
улесняване на открит диалог относно това как въздействат технологичните промени и
научният напредък и ускоряват развитието, включвайки социална промяна, определят
промени в политиката и подкрепят нови инвестиции, включващи различни участници с
различни дялове и програми.
Обхват: Разработване и поддържане на устойчива платформа, ангажирайки голям брой
ключови участници, заинтересовани страни и общности от практики относно начините за
подобряване на съвместното създаване и доставка на дигитални инструменти, решения и
услуги за модернизиране на образованието и обучението, възможностите за работа на
младите хора, както и за справяне с риска от дигитално изключване, което води до
социално-икономическо изключване.
Платформата трябва да ангажира - и да бъде отворена за всички - практикуващи и
заинтересовани страни, които желаят да допринесат за процеса на вземане на решения, да
се споразумяват по отношение на целите и приоритетите, да споделят опит, политики и
практики за ролята на ИКТ за по-добро образование и обучение, електронно
приобщаване и електронна достъпност.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 1 милион
евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейността ще генерира осведоменост и въздействие за по-широко
участие в процесите за вземане на решения, свързани с усвояването на технологиите,
включени в образованието, обучението и приобщаването.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
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INSO-7-201437: Към съвместно програмиране по Хоризонт 2020
Специфично предизвикателство: За да се укрепят публично-частните партньорства и да
се подпомогнат държавите-членки и техните финансиращи институции за научни
изследвания в подготовката, изпълнението и мониторинга на съвместно изпълнявани
дейности, е необходимо да се осигури обща рамка. Схемата ERA-NET подкрепя
сътрудничеството между държавите-членки (ДЧ) и техните програми за научни
изследвания от началото на 6РП. Тя се е превърнала в мощен инструмент за създаване на
съвместни транснационални разговори с настоящ общ обем от 2 милиарда евро и голямо
разнообразие от допълнителни дейности между програмите, които силно подкрепят
реализирането на ERA. От самото си начало през 2008 г., процесът на съвместно
планиране и инициативите за съвместно планиране са придобили значителен импулс и са
довели до разработването на стратегически програми за научни изследвания,
напредничави визии и първите съвместни дейности, които по принцип са под формата на
общи покани. Засилените покани за ЕНП партньорство за държавите-членки за
стратегическо уеднаквяване на тяхното национално финансиране в съответствие с общи
програми за стратегически изследвания.
Това, което е необходимо сега, е да се движим напред към въвеждането на общи
програми за стратегически изследвания, включително и съвместни дейности с критична
маса и съгласуването на националните / регионалните дейности. Специфичното
предизвикателство, разглеждано от тази дейност, се състои в реализирането на един общ
подход към подготовката и изпълнението на съвместни дейности и съгласувани
национални / регионални дейности, тяхното наблюдение и оценка на въздействието,
както и разпространяването на резултатите. Това ще включва основните заинтересовани
страни, ангажирани в проектирането и внедряването на широките структури и функции
за координация и сътрудничество на национални и регионални изследователски
програми.
Обхват: Предложенията следва да включват най-малко една от следните области:
- Разработване и въвеждане на ръководена от потребителя „платформа за информация,
обучение и подпомагане“ за публично-публични партньорства.
Дейността ще подпомогне информацията, мониторинга и оценката на нуждите на всички
потребители, ще предостави учебни материали и функционалности, включително
ежегодни събития и ще гарантира поддържането на уеб-базиран портал с преки и косвени
ИТ услуги. Дейността трябва да вземе предвид опита, придобит от настоящите дейности
(ERA-LEARN, NETWATCH, JPI за работно сътрудничество). Авторите на предложения
трябва да демонстрират способността да се отговори на потребителските нужди на
основните заинтересовани страни, участващи в публично-публични партньорства (ППП)
и да гарантират представително участие.
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на публично-публични партньорства със страните-членки
и асоциираните страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за научни изследвания
(ИАНИ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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- Оптимизиране на условията и осъществяване на публично-публични партньорства
Дейностите трябва да са насочени към потребителите и да подпомагат едно подобрено и
съгласувано прилагане на ППП, например по-нататъшното развитие и общото прилагане
на рамковите условия за ИСП, да подкрепят разработването и прилагането на
съвместната програмна концепция „Център за знания“ за по-слабо интензивни държави
относно научните изследвания или други концептуални и методически подходи.
- Нови начини за привеждане на националните / регионалните дейности по общи
научноизследователски програми
Дейността следва да оцени и да бъде ориентир за настоящите подходи, както и да
подкрепи заинтересованите страни при въвеждане или разрастване на нови подходи,
които позволяват на държавите-членки и органите за финансиране да повишат
конкуренцията, високите постижения и влиянието в техните национални дейности
(покани за предложения, институционално финансиране и т.н.), които прилагат
общоприети научноизследователски програми.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 и 3
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейността ще допринесе за повишаване на ефективността на публичните
администрации. Тя ще подкрепи прилагането на иновативни концепции между
държавите-членки и органите за финансиране, както и ще допринесе за по-високи
стандарти в съвместното планиране между държавите-членки. Мониторингът и анализът
ще задълбочат разбирането на функционирането на ППП и тяхното въздействие на
европейско, национално и регионално ниво. Дейността ще предостави допълнителни
възможности за споделяне на опит и за разработване на общи подходи сред основните
заинтересовани страни, ангажирани в проектирането и внедряването на широките
структури и функции за координация и сътрудничество на национални и регионални
изследователски програми. Освен това, онлайн платформата ще позволи по-доброто
трансгранично използване на резултатите от научните изследвания.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO-8-201438: Синхронизирани инициативи за покани
Специфично предизвикателство: Целта на тази пилотна дейност е да насърчава
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Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на пилотни дейности, е изключена от делегирането на
Изпълнителната агенция за научни изследвания и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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сътрудничеството между националните / регионалните органи за финансиране и ще
допринесе за повишаване на качеството на научните изследвания в Европа.
За тази цел, националните / регионалните органи за финансиране ще формират
консорциуми за започване на синхронизирани разговори на европейско равнище,
разглеждайки предварително определена научна област с един идентичен краен срок за
поканата и използвайки една съвместна международна партньорска проверка. Тази
международна съвместна партньорска проверка в идеалния случай ще замени
националната / регионална процедура за оценка на националните предложения за научни
изследвания. Решението за финансиране в крайна сметка ще бъде взето от всеки
национален / регионален орган за финансиране на научни изследвания.
Синхронизираните покани са предназначени за:
•
подобряване на върхови научни постижения, помагайки на държавите-членки да
подобрят своите системи за оценяване
•
повишаване на прозрачността и справедливото отношение, осигурявайки една
сравнима общоевропейска оценка за предложения на национално / регионално равнище
въз основа на съвместна международна партньорска проверка.
•
подобряване на ефективността на националните системи за научни изследвания
чрез подпомагане на държавите-членки за сравняване на областите, в които
изследователите им са най-ефективни и за направляване на национални стратегии за
научни изследвания и иновации, насочени към техните силни страни
•
повишаване на ефективността на финансирането на научните изследвания в
Европа чрез подчертаване на теми, в които различни изследователи се съсредоточават
върху една и съща страна на научен проблем (с цел да се избегне дублиране).
•
увеличаване на видимостта на високо ефективни изследователите в по-малко
интензивни изследователски страни, като ги идентифицира чрез съвместна
международна партньорска проверка.
За всяка синхронизирана покана, органите за финансиране на научни изследвания ще
определят една научна област, в която те публикуват покана на синхронизирана база в
няколко европейски страни. Няма да има общ краен срок за подаването на предложения,
както и общи критерии за оценка и общ метод за точкуване. Няма да има общ работен
език за предложенията. Ще бъде съставена група за оценяване от международно
признати експерти.
След съвместната международна партньорска проверка участващите финансиращи
органи ще получат обобщаващи доклади за оценка, само за своите национални
предложения за научни изследвания. Резюметата и метаданните на предложения, които
са над прага, ще са налични между всички участващи органи за финансиране на
изследванията, например за улесняване на бенчмаркинга. Действителната селекция на
предложения за финансиране в крайна сметка ще бъде направени от всеки национален
орган за финансиране: индивидуалните органи за финансиране няма да бъдат обвързани
от резултата от оценката, но ще бъдат насърчавани да финансират само тези
предложения, които са над прага. Проектните предложения могат, но не са задължени да
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имат транснационално измерение.
Обхват: Инициативите за синхронизирани покани ще са отворени за всяка тематична
област и всеки консорциум ще постави началото на една покана в научна област, която е
предварително определена от консорциума.
Консорциумът от национални / регионални органи за финансиране ще:
а) организира синхронизирани покани (планиране, документация, процес на оценяване,
избор на оценители, публикуване на покана, ИТ системи за представяне и оценка на
предложението, промоционални дейности, и т.н.)
б) въведе съвместна международна партньорска проверка на синхронизираната покана;
в) предостави подробен доклад за резултатите от синхронизираната покана и
свързаните с нея статистически данни.
До 5 инициативи за синхронизирани покани ще бъдат подпомагани по тази дейност.
Очакваната продължителност на проекта е до 2 години.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 0.2 и 0.5
милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде разгледано по
подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения,
изискващи други суми.
Очакван ефект: Участието в съвместен процес за международна партньорска проверка ще
помогне на държавите-членки да подобрят своите системи за оценка. Чрез оценяване на
проектните предложения за научни изследвания по прозрачен, обективен и сравним
начин, ще се даде възможност за идентифициране на най-добрите изследователи в
Европа. Това от своя страна ще доведе до най-добрите идеи в определена област на
преден план и ще гарантира едно равностойно и справедливо отношение.
Синхронизираните покани на базата на съвместна международна партньорска проверка
позволяват на държавите-членки да оценяват как се представят техните изследователски
екипи спрямо техните европейски колеги. Също така, тъй като този подход помага да се
идентифицират добре представящите се изследователи в по-малко интензивни
изследователски страни, това ще увеличи видимостта на изследователи от висок калибър
в тези страни. Освен това, това би могло да отвори пътя за нови възможности за
научноизследователско сътрудничество за тези изследователи и по този начин да
допринесе за постигането на целта за разширяване на научните изследвания в Европа.
Може да се улесни навлизането на нови изследователски екипи в рамковите програми и
Европейския научноизследователски съвет (ЕСНИ); изследователи, които все още не са
взели участие в Рамковата програма, могат да бъдат насърчени да представят
предложения за изследвания към Рамкова програма, позовавайки се на положителния
опит от съвместната международна партньорска проверка чрез синхронизираната покана.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
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Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INSO-9-2015: Иновативни мобилни приложения за електронно управление на МСП
Специфично
предизвикателство:
Настоящите
обществени
и
икономически
предизвикателства, както и повишаващите се очаквания за намаляване на тежестта върху
потребителите, оказват натиск върху всички публични администрации, за осигуряване на
ефективни, открити и ориентирани към гражданите публични услуги.
Поради увеличеното използване на мобилните технологии, както и увеличаващата се
наличност на публична информация, могат да бъдат трансформирани данни, онлайн
услуги и обществени услуги. Съчетаването на отворени публични данни и услуги с
информация и услуги, предоставяни от частния сектор, може да доведе до иновативни и
персонализирани, лесни за използване услуги, които да бъдат леснодостъпни.
Поради своя размер, знания и бързина, малките и средни предприятия са ключови
участници в предоставянето на тези иновативни услуги. Пазарът за „приложения“ за
мобилни устройства е много динамичен пазар, на който най-вече липсва приложение,
специално за публичния сектор. Ангажирането на МСП в потенциално огромния
държавен сектор на пазара на иновациите е предизвикателство за местните и
регионалните публични власти.
Обхватът на тази дейност включва осигуряване на подкрепа за иновативни МСП,
включително стартиращи фирми, за проектирането и създаването на иновативни
приложения, с цел да се насърчи доставянето на мобилни обществени услуги.
Целта е да се помогне на взаимодействието на гражданите и бизнеса с публичните
администрации. Това може да бъде направено чрез комбинация от услуги от публичния и
частния сектор чрез мобилни технологии. Въпреки че те могат да бъдат пилотно
изпробвани първо в местен контекст - с участието на публичните администрации и
крайните потребители - решенията трябва да гарантират повтаряемост, като се отчита
също и многоезичието и, когато това е необходимо, трансграничното измерение.
Скалируемостта и устойчивостта са въпроси, които трябва да бъдат взети под внимание.
Обхват: МСП инструментът се състои от три отделни фази и услуги за тренинг и
обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1, с цел
кандидатстване за фаза 2 на по-късна дата или директно за фаза 2.
Във фаза 1 ще бъде разработено предпроектно проучване за проверка на технологичната
/ практичната, както и икономическата приложимост на иновационна идея / концепция
със значителен новаторски елемент за индустриалния сектор, в който тя е представена
(нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на
съществуващи технологии). Дейностите биха могли, например, да съдържат оценка на
риска, проучване на пазара, участие на потребителя, управление на интелектуалната
собственост (ИС), разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори,
приложимост на концепцията и други подобни, за да се изготви солиден проект за
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иновации с висок потенциал, пригоден към стратегията на предприятието и с европейско
измерение. Затрудненията в способността да се увеличи рентабилността на
предприятието чрез иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1
и разгледани по време на фаза 2 за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите в
иновационни дейности. Предложението трябва да съдържа първоначален бизнес план,
базиран на предложената идея / концепция.
Предложението трябва да представи спецификациите на разработен бизнес план, който
трябва да бъде резултатът от проекта и критериите за успех.
Финансирането ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на 50.000
евро. Проектите трябва да продължат около 6 месеца.
Във фаза 2 ще бъдат подкрепени проекти за иновации, които разглеждат специфичното
предизвикателството на трансформацията на бизнеса и които демонстрират голям
потенциал от гледна точка на конкурентоспособността и растежа на предприятието,
подкрепени от стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се фокусират върху
иновационни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни
проекти, мащабиране, миниатюризация, проектиране, внедряване на пазара, като се
стремят да въвеждат новаторски идеи (продукт, процес, услуга и т.н.) за индустриална
подготвеност и зрялост за въвеждане на пазара, но може да включват също така и някои
изследвания. За технологични иновации са предвидени Нива за технологична готовност
от 6 или по-високи (или подобни за нетехнологични иновации); моля, вижте част Ж от
Общите приложения.
Предложенията се основават на обстоен бизнес план, разработен чрез фаза 1 или по друг
начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на интелектуалната
собственост и правото на собственост; кандидатите ще трябва да представят убедителни
мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация („свобода за работа“).
Предложенията съдържат спецификация за резултатите от проекта, включително първи
план за комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 0.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на фаза 2 да бъде разгледана по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Проектите трябва да продължат между 12 и 24 месеца.
Освен това, във фаза 3, малките и средни предприятия могат да се възползват от косвени
мерки и услуги за подпомагане, както и от достъп до финансови механизми,
подпомогнати по Достъп до рисково финансиране на тази работна програма.
На успешните бенефициенти ще бъде предложено подпомагане за тренинг и обучения по
време на фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще бъде достъпна посредством Европейската мрежа
в подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) и се осигурява от специален обучител чрез консултации и
указания към бенефициентите. Обучителите ще бъдат наети от централна база данни,
управлявана от Комисията и всички те ще изпълняват строги критерии по отношение на
бизнес опит и компетенции. По време на трите фази на инструмента, ЕМПБ ще допълни
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тренинга чрез предоставяне на достъп до своите услуги за иновации и
интернационализация. Това може да включва, например, в зависимост от нуждите на
малките и средни предприятия, подкрепа за идентифициране на потенциала за растеж,
разработване на план за растеж и максимално разрастване чрез интернационализация;
укрепване на лидерските и управленски умения на лица във висшия мениджърски екип и
вътрешно развитие на тренинг капацитет; разработване на маркетингова стратегия или
повишаване на външното финансиране.
Очакван ефект:
•
Повишаване на рентабилността и ефективността на работата на МСП чрез
комбиниране и прехвърляне на новите и съществуващите знания в иновативни, пробивни
и конкурентни решения, които се възползват от европейските и глобалните бизнес
възможности.
•
Поемане и разпределяне на пазара за иновации за справяне със специфичното
предизвикателство по един устойчив начин.
•
Увеличаване на частните инвестиции за иновации, по-специално привличане
на частни съинвеститори и/или последващи инвестиции.
•
Очакваното въздействие трябва да бъде ясно описано в качествено и
количествено отношение (например за оборот, заетост, завземане на пазар, управление
на ИС, продажби, възвръщаемост на инвестициите и печалба).
Вид дейност: МСП инструмент (70%)
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
INSO-10-2015: Иновационни бизнес модели за МСП
Специфично предизвикателство: Технологиите и услугите като такива нямат определена
стойност. Тяхната стойност се определя от бизнес моделите, използвани за да бъдат
въведени на пазара.
Много от настоящите, широко прилагани бизнес модели, които са разработени за големи
компании, могат да бъдат неприложими и неработещи за нуждите на малките и средните
предприятия, и не могат да бъдат вдъхновени от нови знания в областта на иновациите в
бизнес моделите. В допълнение към това, малки, обществено ориентирани компании,
които използват печалбите си предимно за социални цели39 могат да изграждат своя
растеж върху иновация на бизнес модел.
Специфичното предизвикателство, разглеждано от тази тема, се състои в това да се даде
39

Едно социално предприятие се дефинира като оператор в социалната икономика, когато неговата основна
цел е да има социално въздействие, а не реализирането на печалба за своите собственици или акционери. То
работи чрез предоставяне на стоки и услуги за пазара по един предприемачески и иновативен начин и
използва печалбата си предимно за постигане на социални цели. Виж: ИНИЦИАТИВА ЗА СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf
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възможност на малките и средни предприятия - в традиционни сектори като например
производствените отрасли, в сектори, които са дълбоко залегнали в историята на Европа
като например културното наследство, както и в нови сектори, включващи различни
услуги и творчески индустрии и социалната икономика - да правят нововъведения и да
растат отвъд традиционните национални граници чрез нови бизнес модели и
организационна промяна. Включено е международното измерение. Например, това може
да включва съставяне на успешни бизнес модели в различни сектори на световния пазар,
както и разработването им за ползване от страна на европейските малки и средни
предприятия в едни и същи или различни сектори. То може също така да включва
обратна иновация в бизнес моделите, където модели, които са първоначално създадени в
Европа и стават успешни другаде, са подпомогнати и върнати в Европа. За иновация на
бизнес модели в широката област на храните се предвижда да се организират няколко
събития през есента на 2015 г., в рамките на подходящ форум на европейско ниво. От
особено значение за новите бизнес модели ще бъдат потребителски ориентираните
услуги, културното наследство, както и свързаните с тях услуги, социални услуги и
туризъм. Инструментът за МСП, осигуряващ необходимия поетапен подход и програми
за наставничество, така че участващите МСП да могат да изградят успешни стратегии за
постигане на растеж, е един подходящ инструмент за справяне с това предизвикателство.
Обхват:
МСП инструментът се състои от три отделни фази и услуги за тренинг и обучения за
бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1, с цел кандидатстване за
фаза 2 на по-късна дата или директно за фаза 2.
Във фаза 1 ще бъде разработено предпроектно проучване за проверка на технологичната
/ практичната, както и икономическата приложимост на иновационна идея / концепция
със значителен новаторски елемент за индустриалния сектор, в който тя е представена
(нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на
съществуващи технологии). Дейностите биха могли, например, да съдържат оценка на
риска, проучване на пазара, участие на потребителя, управление на интелектуалната
собственост (ИС), разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори,
приложимост на концепцията и други подобни, за да се изготви солиден проект за
иновации с висок потенциал, пригоден към стратегията на предприятието и с европейско
измерение. Затрудненията в способността да се увеличи рентабилността на
предприятието чрез иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1
и разгледани по време на фаза 2 за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите в
иновационни дейности. Предложението трябва да съдържа първоначален бизнес план,
базиран на предложената идея / концепция.
Предложението трябва да даде спецификациите на разработен бизнес план, който трябва
да бъде резултатът от проекта и критериите за успех.
Финансирането ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на 50.000
евро. Проектите трябва да продължат около 6 месеца.
Във фаза 2 ще бъдат подкрепени проекти за иновации, които разглеждат специфичното
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предизвикателството на трансформацията на бизнеса и които демонстрират голям
потенциал от гледна точка на конкурентноспособността и растежа, подкрепени от един
стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се фокусират върху иновационни
дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти,
мащабиране, миниатюризация, проектиране, внедряване на пазара, като се стремят да
въвеждат новаторски идеи (продукт, процес, услуга и т.н.) за индустриална подготвеност
и зрялост за въвеждане на пазара, но може да включват също така и някои изследвания.
За технологични иновации са предвидени Нива за технологична готовност от 6 или повисоки (или подобни за нетехнологични иновации); моля, вижте част Ж от Общите
приложения.
Предложенията се основават на обстоен бизнес план, разработен чрез фаза 1 или по друг
начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на интелектуалната
собственост и правото на собственост; кандидатите ще трябва да представят убедителни
мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация („свобода за работа“).
Предложенията съдържат спецификация за резултатите от проекта, включително първи
план за комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 0.5 и 2.5
милиона евро ще позволят на фаза 2 да бъде разгледана по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Проектите трябва да продължат между 12 и 24 месеца.
В допълнение, във фаза 3, малките и средни предприятия могат да се възползват от
косвени мерки и услуги за подпомагане, както и от достъп до финансови механизми,
подпомогнати по Достъп до рисково финансиране на тази работна програма.
На успешните бенефициенти ще бъде предложена подкрепа за тренинг и обучения по
време на фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще бъде достъпна посредством Европейската мрежа
в подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) и се осигурява от специален обучител чрез консултации и
указания към бенефициентите. Обучителите ще бъдат наети от централна база данни,
управлявана от Комисията и всички те ще изпълняват строги критерии по отношение на
бизнес опит и компетенции. По време на трите фази на инструмента, ЕМПБ ще допълни
тренинга чрез предоставяне на достъп до своите услуги за иновации и
интернационализация. Това може да включва, например, в зависимост от нуждите на
малките и средни предприятия, подкрепа за идентифициране на потенциала за растеж,
разработване на план за растеж и максимално разрастване чрез интернационализация;
укрепване на лидерските и управленски умения на лица във висшия мениджърски екип и
вътрешно развитие на тренинг капацитет; разработване на маркетингова стратегия или
повишаване на външното финансиране.
Очакван ефект:
•
Повишаване на икономическия растеж на МСП чрез комбиниране и превръщане
на нови и съществуващи знания в иновативни решения
•
Поемане и разпределяне на пазара за иновации за справяне със специфичното
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предизвикателство по един устойчив начин.
•
Увеличаване на частните инвестиции за иновации, по-специално привличане на
частни съинвеститори и/или последващи инвестиции.
•
Очакваното въздействие трябва да бъде ясно описано в качествено и
количествено отношение (например за оборот, заетост, завземане на пазар, управление на
ИС, продажби, възвръщаемост на инвестициите и печалба).
Вид дейност: МСП инструмент (70%)
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в Общите
приложения.
УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Краен срок (ове)40 41:
INSO-1-2014/2015

29.04.2014 в 17.00 ч. брюкселско време
[21.04.2015 в 17.00 часа брюкселско време]

INSO-2-2014

29.04.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

INSO-3-2014

29.04.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

INSO-4-2015

[31.03.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INSO-5-2015

[31.03.2015 в 17.00 ч. брюкселско време]

INSO-6-2014

29.04.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

INSO-7-2014

29.04.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

INSO-8-2014

29.04.2014 в 17.00 ч. брюкселско време

INSO-9-2015 [МСП
инструмент]

Фаза 1
[18.03.2015 г.
17.06.2015 г.
17.09.2015 г.
16.12.2015 г.]

Фаза 2
[18.03.2015 г.
17.06.2015 г.
17.09.2015 г.
16.12.2015 г.]

40

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.
Всички срокове, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за
2015 г.
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INSO-10-2015 [МСП
инструмент]

Фаза 1
[18.03.2015 г.
17.06.2015 г.
17.09.2015 г.
16.12.2015 г.]

Фаза 2
[18.03.2015 г.
17.06.2015 г.
17.09.2015 г.
16.12.2015 г.]

Цялостен индикативен бюджет: 26.50 млн. евро от бюджета за 2014 г.42 и 34.87 млн.
евро от бюджета за 2015 г.43
.

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

2014

2015

млн. евро

млн. евро

а) 12.30

а) 8.60
б) 0.60

3.00
3.00
10.67
3.00
1.00
3.20
1.00

INSO-9-2015 [МСП
инструмент]

4.00 от които
0.40 за фаза 1
3.52 за фаза 2
0.08 за подпомагане
на
тренинг
и
обучение и фаза 3
Един етап за фаза 1 и фаза 2.
Наличният бюджет за фаза 1 и фаза 2 ще бъде
разделен по равно между всяка крайна дата.
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При наличието на бюджетните кредити, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е
предвидено в системата на временните дванадесети части.
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Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени през 2015 година.
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INSO-10-2015 [МСП
инструмент]

11.00 от които
1.10 за фаза 1
9.68 за фаза 2
0.22 за подпомагане
на
тренинг
и
обучение и фаза 3
Един етап за фаза 1 и фаза 2.
Наличният бюджет за фаза 1 и фаза 2 ще бъде
разделен по равно между всяка крайна дата.

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложения към работната програма, със следните изключения:
INSO-8-2014
INSO-9-2015
[МСП
инструмент]
INSO-10-2015
[МСП
инструмент]

Поради специфичните цели на поканата, предложенията трябва да
включват най-малко три юридически лица, установени в три различни
държави-членки или асоциираните страни.
От предложения за фаза 1 не се изисква да представят проектен план
за експлоатация и разпространение.
Предложение за фаза 2 трябва да включва план за комерсиализация.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са описани в
част З от Общите приложения към работната програма, със следните изключения:
INSO-9-2015
[МСП
инструмент]
INSO-10-2015
[МСП
инструмент]

Предложенията ще бъдат оценявани поотделно, когато те
пристигнат. Те ще бъдат класирани след съответните крайни дати.
На първо място ще се оценява критерият Влияние, след това Отлични
постижения и Изпълнение. Ако предложение не успява да достигне
прага за критерий, оценяването на предложението ще бъде
прекратено.
Прагът за фаза 1 за отделните критерии ще бъде 4. Общият праг,
прилаган към сумата от трите отделни резултата ще бъде 13.
Прагът за фаза 2 за отделните критерии ще бъде 4. Общият праг,
прилаган към сумата от трите отделни резултата ще бъде 12.
Окончателната консенсусна оценка на едно предложение ще бъде
медианата на индивидуалните резултати на отделните оценители; и
консенсусният доклад ще включва съпоставяне на отделните
доклади, или извлечения от тях. Когато е целесъобразно, от
разстояние ще бъде организиран Преглед на панела.
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Кандидатите могат да предоставят по време на електронното подаване
на предложение до три имена на лица, които не трябва да действат
като оценители в оценката на тяхното предложение поради
потенциални конкурентни причини44.

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

Информация
относно
резултата от
оценката (втори
етап)

Индикативна дата за
подписване на
споразумения за
безвъзмездна помощ

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

Максимум 5
месеца, след
крайната дата за
подаване

-

Максимум 3
месеца, считано от
датата на
информиране на
кандидатите

INSO-9-2015 [МСП
инструмент]
INSO-10-2015 [МСП
инструмент]

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

-

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

44

Ако някое от идентифицираните лица е независим експерт, който участва в оценката на предложенията за
поставената процедура, те могат да бъдат изключени от оценката на съответното предложение, стига да е
възможно оценяването на предложението.
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фаза 2.
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Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и Примерното
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участници в научни изследвания и
иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат споразумение за
консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.

Ускорени иновации - пилотен проект
Следва да се отбележи, че следната информация е предоставена на този етап само за да
улесни запознаването с тази тема. Комисията ще предостави своевременно пълни
подробности, заедно с обявяването на съответните покани за тема Бърз път за въвеждане
на пилотен проект за иновации.
Общите аспекти на тази тема са, както следва:
Според този Бърз път за въвеждане на пилотен проект за иновации (БПВППИ),
предложенията за иновационни дейности, свързани с която и да е технологична област,
ще бъдат поканени, въз основа на постоянно отворена покана (с първа крайна дата през
2015 г.) и възходяща логика.
Всяко юридическо лице може да участва и предложения могат да се подават по всяко
време. Комисията трябва да зададе три крайни дати годишно за оценка на
предложенията. Времето между крайната дата и подписването на споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства или уведомление за решение за отпускане на
безвъзмездна помощ не може да надвишава шест месеца. В тази дейност не могат да
участват повече от 5 юридически лица. Размерът на безвъзмездните средства не може да
надвишава 3 милиона евро.
Предложенията се класират в зависимост от въздействието, качеството и ефективността
на изпълнението, като на критерия въздействие се дава по-голяма тежест. Фактори като
времева чувствителност и международната конкурентна ситуация трябва да се вземат
предвид при оценката на въздействието на предложението, за да се даде възможност за
гъвкавост, в съответствие с различните особености в различните сфери на приложните
изследвания.
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Други дейности45 46
I - Действия за насърчаване на иновационните политики: укрепване на
доказателствената база за създаването на политика по отношение на
научните изследвания и иновациите
Всички дейности в този раздел (от 1 до 9) са пряко насочени към подпомагане на
развитието и прилагането на доказателствена основа за политики за научни изследвания
и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица и поради това се
изключват от делегиране към Изпълнителна агенция за научни изследвания (ИАНИ) и ще
се изпълняват от службите на Комисията.

Анализ на политиките за научни изследвания и иновации на държавите-членки
Тази линия от дейности цели да се подпомогне мониторингът и оценката на
политиките за научни изследвания на държавите-членки в контекста на Европейския
семестър и анализиране на работата по научни изследвания и иновации, както и
приноса за растежа и работните места. Акцентът ще бъде поставен върху
разработването на анализ на политиката, показатели и отчетни табла и с помощта
на Обсерваторията за научни изследвания да се определят основните
предизвикателства и да се оценят политическите реформи.
1 - Анализи на въпросите на политиката за научни изследвания и иновации в
Европейския семестър
Анализи на до четири специфични въпроси на политиката за научни изследвания и
иновации на равнище ЕС и на национално или регионално ниво, включително и казуси,
сравнителен анализ и организирането на семинари на политиката. Въпросите на
политиката ще бъдат избрани въз основа на резултата от Европейския семестър от 2014
г. и могат да включват: възможности за европейски пазар, основан на знанието, за
патентите и лицензите; условия за по-интелигентни обществени поръчки за иновативни
продукти и услуги и заделяне на разпределени национални бюджети за обществени
поръчки за иновации; както и мерки за подобряване на връзките между научната база и
сектора на бизнеса.
Вид дейност: Обществени поръчки чрез рамков договор
45

Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидено в предварителния бюджет за
2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както
е предвидено в системата на временните дванадесети части.
46
Бюджетните суми за 2015 г. са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които да бъдат разпределени през 2015 година.
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Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.25 милиона евро от бюджета за 2014 г.
2 - Клъстерна политика и отворени иновации
Анализ на националните и регионалните политики в подкрепа на клъстерите и на
отворените иновации въз основа на съществуващата обсерватория за клъстерите,
включително разработването на таксономия / методология и картиране на такива
политики в ЕС и извън него.
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2014 г.
Индикативен бюджет: 0.60 милиона евро от бюджета за 2014 г.

3 - Рамкови условия за Бързо развиващи се иновативни предприятия (БРИП)
Анализи и съпоставки в рамките на ЕС на специфични черти на политиката, които са
благоприятни за различни източници на частно финансиране на БРИП (например бизнес
ангели, краудфъндинг, рисков капитал, корпоративен рисков капитал, целенасочени
публични програми) и на специфичните рамкови условия, благоприятни за тези фирми
(например правилата за интелектуалната собственост, процедури за налагане на
стандарти, данъчно облагане)
Вид дейност: Обществени поръчки чрез рамков договор
Индикативен график: 2014 и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.15 милиона евро от бюджета за 2014 г.
4 - Обсерватория за данъчни стимули за научни изследвания и иновации
Създаване на обсерватория за данъчно облагане на научни изследвания и иновации,
насочени към оценка на пропуснатите данъчни приходи за сметка на данъчни стимули
за научни изследвания и иновации и други форми на благоприятно данъчно облагане на
разходи за научни изследвания и иновации.
Юридическо лице: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Ул. „Андре Паскал“ 2 [2 Rue André Pascal], 75775 Париж Седекс 16, Франция
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран бенефициент дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са представени в части Г и
З от Общите приложения.
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Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.50 милиона евро от бюджета за 2014 г.
Икономически анализ и показатели
Тази линия на дейности, има за цел да извърши икономически анализ и да разработи нови
набори от данни и показатели, включително редовното изготвяне и публикуване на
показатели, сравнителни таблици и отчети, за да подобри икономическото въздействие
на политики и инвестиции за научни изследвания и иновации. Дейностите също така ще
включват разработването на инструменти за подпомагане при определянето на
приоритети и разпределянето на средства между и в рамките на областите за наука и
технологии.
5 - Иконометрични анализи и показатели за въздействието на научни изследвания и
иновации
По-нататъшно разработване и редовно производство на няколко съставни показатели
(например за резултата от иновациите, висококачествените научни изследвания,
разпространението на знания, ЕНП напредъка и структурните промени) и
иконометричен анализ на данни на фирмено равнище, за да се оцени например ефектът
от иновациите в областта на растежа, конкурентоспособността и заетостта.
Юридическо лице: Съвместен център за научни изследвания Испра (СЦНИ-ИСПРА),
Виа Енрико Ферми 2749 [Via Enrico Fermi 2749], I - 21027 Испра (VA) Италия
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран бенефициент дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са представени в части Г и
З от Общите приложения.
Индикативен график: 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.40 милиона евро от бюджета за 2015 г.
6 - Доклад за конкурентоспособността на Съюза за иновации 2015
Подкрепа за разработването на ДКСИ 2015 чрез производството на специфични
икономически анализи и партньорски проверки.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.10 милиона евро от бюджета за 2014 г.
7 - Извличане на информация за дейности за научни изследвания и иновации
Извличане на данни за дейности за научни изследвания и иновации, включително
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лицензиране и потоци за финансиране, както и дейности за съвместно оповестяване и
съвместно патентоване, за разкриване на модели за сътрудничество между различните
участници в Европейската система за иновации (както публични, така и частни) и за
подобряване на връзката между тези дейности за научни изследвания и иновации и
икономически дейности.
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.40 милиона евро от бюджета за 2015 г.
8 - Наблюдение на резултатите в областта на иновациите
Към момента има няколко договора, финансирани по Рамковата програма за
конкурентоспособност и иновации (РПКИ), които подкрепят наблюдението на
резултатите в областта на иновациите на национално и регионално равнище, както и
проучването на общественото мнение в областта на иновациите („Инобарометър“). Някои
от тези договори включват опции за подновяване в края на първата си фаза през 2014
година.
а) Разработване на индекси за резултатите от иновации

Разработване на Индексите за резултатите от иновации (Индекс на Съюза за иновации,
Регионален индекс за иновации, Индекс за иновации за публичния сектор) за периода
2015-2016 г.
Вид дейност: Обществени поръчки - подновяване на съществуващ договор през 2014 г.
Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.60 милиона евро от бюджета за 2014 г.
б) Регионално наблюдение на иновации 2015-2016
Продължаване на Регионалното наблюдение на иновации 2015-2016.
Вид дейност: Обществени поръчки - подновяване на съществуващ договор през 2014 г.
Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.80 милиона евро от бюджета за 2014 г.
в) Проучването Инобарометър

Инобарометър е годишното проучване за сдружения от бизнеса и широката общественост
относно политиките и въпросите, свързани с иновациите.
Вид дейност: Обществени поръчки чрез рамков договор
Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.40 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.40 милиона евро от
бюджета за 2015 година.
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Стратегически дейности за програмиране
Тази линия от дейности цели да подкрепи стратегическото планиране на Хоризонт 2020
чрез стратегическо разузнаване и опит, чрез обединяване и доразвиване на
съществуващите дейности, насочени към бъдещето в ЕС по отношение на определяне
на приоритетите за научни изследвания и иновации. Тя има за цел да оптимизира
усилията на ЕК за научни изследвания и иновации, като представи общи насоки (ЕС +
Страните членки), които позволяват синергии и намаляват дублирането.
9 - Подкрепа за стратегическото програмиране на Хоризонт 2020 за 2015-16 г.
Подпомагане на Комисията за стратегическото програмиране на Хоризонт 2020 за 20152016 г. и определяне на приоритетите според съответните водещи позиции в
промишлеността и големите предизвикателства, отчасти чрез експертен съвет и анализ
на наличните знания.
а) Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: 2014 и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.40 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.30 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
б) Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2014 и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.40 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.37 милиона евро от
бюджета за 2015 г.

II - Действия за насърчаване на иновационните политики:
подпомагане на разработването на политики по отношение на
научните изследвания и иновациите.
Всички дейности в този раздел (от 10 до 20) са пряко насочени към подпомагане на
развитието и прилагането на доказателствена основа за политики за научни изследвания и
иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица или публичнопублични партньорства и асоциираните страни и поради това се изключват от делегиране
към Изпълнителна агенция за научни изследвания (ИАНИ) и ще се изпълняват от
службите на Комисията.
Подкрепа за постигането на ЕНП
Тази линия от дейности цели да допринесе за по-нататъшното развиване и реализация
на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) за приемане на
съобщението на ЕНП на 17 юли 2012 г.47 , вземайки предвид разпоредбите на ДФЕС. Тя
47

COM (2012) 392 окончателен
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ще се съсредоточи по-специално в наблюдение48 и оценка на дейностите, въвеждани от
държавите-членки, асоциираните страни, организациите за финансиране и извършване
на научни изследвания. Дейностите ще обхващат също и разработването на истински
отворен пазар на труда за изследователите, както и подкрепа и подпомагане на
публично-публични
партньорства
и
координация
на
националните
49
научноизследователски дейности .
Цялостно въвеждане на ЕНП
10 - Събиране и анализ на данни за разработването на политики и реформи
Събиране и анализ на данни за разработването на политики и реформи в държавитечленки и асоциираните страни, подпомагане на изпълнението на ЕНП дейности от
страна на държавите-членки и организациите за финансиране и извършване на научни
изследвания, за подобряване и измерване на напредъка на национално ниво и
документиране на по-широки политически последици, произтичащи от развитието на
Европейското изследователско пространство (проучвания и / или експертни групи, за да
се извърши проследяване на годишните проучвания на страните-членки и
Организациите, извършващи научни изследвания/ Организациите, финансиращи научни
изследвания и за подпомагане на изпълнението на дейностите).
а) Изследвания през 2014 г. и 2015 г.
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2014/2015
Индикативен бюджет: 0.50 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.42 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
б) Експертни групи през 2014 г. и 2015 г.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативн график: 2014/2015
Индикативен бюджет: 0.21 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.18 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
11 - Методики и статистически анализ за оценка на икономическото въздействие
на различните дейности
Идентифициране и разработване на подходящи методики и статистически анализ за
оценка на икономическото въздействие на различни дейности, предложени или
предприети от държавите-членки, асоциираните държави, организациите за
финансиране и извършване на научни изследвания, както и за усъвършенстване на
48

Свързани с Обсерваторията за научни изследвания и иновации, разработена от Съвместния
изследователски център.
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оценката на напредъка и / или разработване на нови показатели (експертни групи /
проучвания за изготвяне на оценки на въздействието и / или усъвършенстване на
методиките):
а) Изследвания през 2014 г. и 2015 г.
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2014/2015
Индикативен бюджет: 0.10 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.10 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
б) Експертни групи през 2014 г. и 2015 г.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативн график: 2014/2015
Индикативен бюджет: 0.10 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.10 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
12 - Съобщение относно политиката на ЕНП
Съобщение относно политиката на ЕНП и дейностите на ЕНП към изследователската
общност и заинтересованите страни като цяло, включително организирането на
конференция, посветена на напредъка на ЕНП през 2014 г. и / или подпомагане на
Конференция за председателство:
Вид дейност: Обществени поръчки и/или безвъзмездно отпускане на средства на
идентифициран бенефициент - дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З от
Общите приложения.
Индикативен график: 2014/2015
Индикативен бюджет: 0.30 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.30 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
Ускоряване на отворения пазар на труда за изследователи
13 - Паневропейски допълнителен пенсионен фонд
Подпомагане за създаването на Паневропейски допълнителен пенсионен фонд с оглед на
премахване на пречките пред мобилността на изследователите, които пречат на
функционирането на европейското научноизследователско пространство.
Вид дейност: Обществени поръчки
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Индикативен график: втората половина на 2014 г.
Индикативен бюджет: 1.50 милиона евро от бюджета за 2014 г.
Към Съвместно планиране
14 - Анализ на ERA-NET Съфинансиране
Задълбочен анализ на предложения за съфинансиране от ERA-NET, подадени до
тематични ERA-NET покани и при първите опити за тяхното изпълнение, като се вземат
предвид оперативните, стратегическите и свързаните политически критерии.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.10 милиона евро от бюджета за 2015 г.
15 - Стратегическа оценка на съвместното планиране
Стратегическа оценка на съвместното планиране с участието и на държавите-членки в
упражнение за взаимно обучение, за да се оцени степента на координация в рамките на
ЕНП в области, обхванати от публично-частни партньорства, за да се оценят 10-те
текущи ИСП и за оценка на привеждането в съответствие на националните програми за
научни изследвания по отношение на тези инициативи за съвместно планиране.
Вид дейност: Обществени поръчки чрез рамков договор
Индикативен график: 2014г.
Индикативен бюджет: 0.50 милиона евро от бюджета за 2014 г.
Подкрепа за разработването на политики
Тази линия от дейности е насочена към подпомагане на развитието на политики за
научни изследвания и иновации на европейско, национално и регионално ниво, с първи
акцент върху предоставянето на подкрепа на органи, които съветват Европейската
комисия по въпросите на политиката за научни изследвания и иновации и втори фокус
върху създаването на специален Механизъм за подпомагане на политиката, който
предлага на доброволна основа експертни съвети на национални / регионални власти за
разработване на национални и регионални политики и стратегии за научни изследвания
и иновации. Дейностите също така ще подпомагат координирането на политиката и
взаимното обучение между държавите-членки с оглед по-доброто използване на
транснационалните синергии и съгласуваност в политики за научни изследвания и
иновации в рамките на ЕС.
16 - Създаване на Механизъм за подпомагане на политиката
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Създаване и функциониране на Механизма за подпомагане на политиката (МПП),
насочен към подобряване на разработването и прилагането на иновационни политики
чрез предоставяне на достъп до съответните доказателствени базови, експертен опит и
оценка на резултатите чрез системи и услуги с висока добавена стойност.
МПП ще предоставя набор от конкретни услуги на национални и регионални създатели на
политики в областта на научните изследвания и иновациите:
1 База данни за Иновационна политика , която събира и предоставя достъп до
леснодостъпна информация за „Примери за политики за научни изследвания и иновации“
в държавите-членки на ЕС, регионите и избрани трети страни;
2 Интерактивно информационно бюро за иновационни политики, което осигурява
подпомагане на национални / регионални създатели на политики чрез базата данни за
иновации или помощ при формулиране на искане за подпомагане на политиката, което
отговаря на техните нужди;
3. Организиране на място на мисии за иновации за разглеждане на искания за
подпомагане на политиката (т.е. съответстващи на нуждите на политиката, които не
могат да бъдат обслужвани чрез базата данни за иновации) и за събиране на
допълнителна информация с оглед на осигуряване на политически опции на
потребителите
4. Дейности за разпространение / информиране (например бюлетини, специфични
събития за популяризиране за конкретна тема или държава, годишна конференция) в
подкрепа на политиката за взаимно обучение.
Тази дейност ще въвежда стъпки 1, 2 и част от 4 (за редовни дейности за
разпространение) от МПП.
Освен това, ще бъде подготвена тръжна процедура през 2014 г. с оглед на подписването
на рамков договор за услуги с цел да се приложат стъпки 3 и част от стъпка 4 (за
специални дейности за разпространение) на МПП чрез конкретни дейности, които ще
бъдат финансирани по силата на тази част от работната програма (започваща през 2016
г.) или от част „Разпространение на върхови постижения и разширяване на участието“
(започваща през 2015 г.).50
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2015 г.
Индикативен бюджет: 6 милиона евро от бюджета за 2015 г.
50

Индикативният таван на бюджета за този рамков договор е 20 млн. евро. Той ще улесни изпълнението
на специфични дейности в рамките на „Разпространение на върхови постижения и разширяване на
участието“ (с максимален размер от 13 млн. евро) и по обществено предизвикателство „Европа в един
променящ се свят - приобщаващи, иновативни и отразяващи общества“ (с максимален размер на 7
милиона евро).
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17-Идентифициране на ключови технологични области
Разработване на инструмент за идентифициране на научни и технологични области,
които играят доминираща роля в развитието на ключови напреднали технологии и
системи. То трябва да се основава на солидна методология за оценка на относителното
значение на дадена научна област или технологична сфера в патентните приложения и
дали то включва множество технологични области, представящи високи темпове на
растеж. За предпочитане е методологията да включва автоматична обработка на данни.
То трябва да бъде приложимо към Хоризонт 2020 за да помогне при приоритизиране на
научните изследвания с най-голям потенциал за разпространение, в подкрепа на
стратегическото планиране на главните базови технологии и обществени
предизвикателства.
Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2015
Индикативен бюджет: 0.60 милиона евро от бюджета за 2015 г.
18 - Разработване на иконометричен модел, свързващ научните изследвания и
иновации с работни места и растеж
Разработване на иконометричен модел, свързващ научните изследвания и иновации с
работни места и растеж в подкрепа на създателите на политики при разпределяне на
финансирането и определянето на приоритетите за научни изследвания и иновации.
Вид дейност: Обществени поръчки чрез рамков договор
Индикативен график: 2014 г.
Индикативен бюджет: 0.60 милиона евро от бюджета за 2014 г.
19 - Подпомагане на взаимни обучителни дейности
Подпомагане на годишни семинари за взаимно обучение, партньорски проверки и
специални учебни семинари за политика по специфични въпроси на политиката.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.15 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.10 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
20 - Разработване на капацитет за стратегически съвети
а) Подпомагане на дейностите на органа, който ще поеме задълженията на Съвета за
европейското научноизследователско пространство (СЕНП), на Иновации за растеж (I4G)
и Европейския форум за дейности, насочени към бъдещето (ЕФДНБ), за предоставяне на
стратегически съвети към Комисията за развитието и реализацията на ЕНП, Съюза за
иновации и за насочени към бъдещето дейности, включително оперативните разходи и
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посветените на това проучвания за изготвяне на препоръки и становища.
а) Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: 2014 и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.65 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.65 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
б) Вид дейност: Обществени поръчки
Индикативен график: 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.15 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.15 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
в) Разработване на Обсерватория Наука 2.0. Обсерваторията ще осигури наблюдение в
реално време на тенденциите на „Наука 2.0“, която включва следните три
взаимносвързани макро тенденции в науката: (1) рязко увеличаване на резултатите от
наука / научни изследвания, в това число не само отворена наука, но също и
репродуциране на научното откритие (достъп до методи, инструменти, данни и артикули,
както и нови начини за научно сътрудничество); (2) диверсификация и увеличаване на
участниците, които произвеждат научни продукти, наред с другото, наука за гражданите
с нарастваща роля на граждани и аматьори в научния процес; и (3) нов начин за правене
на наука: интензивна откъм данни наука, осигурена от наличието на големи масиви от
данни, обработени чрез софтуер за симулация и осигурена благодарение на
високопроизводителни изчисления. Наблюдението трябва да осигури непрекъснати
актуализации за периода 2014-2015 на тези три тенденции в количествено отношение.
Юридическо лице: Съвместен изследователски център, Институт за перспективни
технологични изследвания (JRC-IPTS), C / Инка Гарсиласо [C/ Inca Garcilaso], S / N
41092 Севиля, Испания.
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран бенефициент дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З от
Общите приложения.
Индикативен график: 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.10 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.20 милиона евро от
бюджета за 2015 г.

III - Дейности за насърчаване на иновационните политики: нови
форми на иновации
21 - Европейска столица на иновациите
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Със своя капацитет за свързване на хора, места, обществени и частни участници,
градските райони могат значително да засилят иновациите в Европа. Тази награда ще има
за цел да осигури признаване на европейско равнище на тези градове, които правят наймного за насърчаване на иновациите в рамките на своите общности и по този начин за
подобряване на качеството на живот на своите граждани. Тя ще отговори на
предизвикателството за насърчаване на иновациите чрез действия на ниво град, чрез
приемане на иновативни решения за изграждане на иновативна екосистема и идеи за понататъшно разрастване и увеличаване на тези инициативи, като по този начин се
подпомагат и предизвикват по-системни иновации в градовете.
За целите на тази награда се приема, че „град“ е градска зона, с изключение на
метрополните области, по-големите градски зони и агломерации и се приема за
административна единица, управлявана от Общинския съвет или друга форма на
демократично избран орган. Той ще се счита за цяла система, включително застроената
среда, общинските власти и гражданите, организациите и обществените структури, като
една платформа, способна да улесни растежа и развитието на креативността и
иновациите в различните му значения.
Две категории от градовете, както е описано по-горе, ще се считат за приложения:
градове с население до или над 100 000 жители. Един град от всяка категория ще бъде
назначен за Европейска столица на иновациите.
Предложенията трябва да бъдат фокусирани върху:
•
Разработване на ефективна иновационна екосистема, която улавя петте
характерни черти на един град - иновативен, всеобхватен, вдъхновяващ, интерактивен и
интегриран;
•
Идентифициране на конкретно ориентирано към бъдещето предизвикателство,
което е от значение за града и въвеждане на механизми за намиране на решение на
предизвикателството в годината на награждаване.
Дейностите ще включват иновационни дейности, разрастване на минали или настоящи
постижения, като по този начин се допринася за иновационната екосистема на града и
изграждане на капацитет за иновации. Те могат също така да включват ограничени
дейности за подпомагане, като планирани събития и създаването на специално Звено за
координация, която да координира и комуникира иновационните дейности.
Очакван ефект: Наградата ще илюстрира на европейско равнище ангажимента за
иновации на ниво град и ще вдъхновява и споделя най-добрите практики с други градове
в Европа и ще действа като иновационен посланик навън. На ниво град, първото
въздействие ще бъде признаването на успешни политики за иновации в рамките на един
град, в който се поставя профил на екипа, както и политическите лидери, които са
разработили и са приложили тези политики. На второ място, наградата ще помогне на
града да направи връзки с други градове, които биха искали да се учат от него и ще
анализира кои политики и дейности могат да бъдат прехвърляни. Това ще позволи на
града да привлече международен интерес за неговите дейности. На трето място,
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наградата трябва да насърчи и спомогне на града за разработването на нови иновационни
дейности, които са възможни единствено благодарение на достъпа до финансиране от
наградата и чрез привличане на инвеститори, промишлеността, изследователи от найвисок клас, както и талантливи и предприемчиви индивиди, като по този начин се засилва
новаторският потенциал на града като цяло.
Критерии за допустимост:
1.
Трябва да се определят градовете кандидати в държава-членка на ЕС или в
асоциирана страна, като имат право да кандидатстват само за една от двете категории: а)
градове с население до 100 000; б) градове с население над 100 000.
2. Представянето се състои в едно попълнено заявление.
3. Постиженията трябва да се отнасят до завършени или текущи инициативи, които са
започнали след 1 януари 2013 г.
4. Постиженията не са били наградени с парична награда от институция на ЕС
Критерии за присъждане на награда:
Следните критерии ще се прилагат за оценка на постиженията и предназначените
дейности за разрастване:
1. Иновативни - от гледна точка на концепциите, процесите и инструментите
2. Вдъхновяващи - привличане на таланти, финансиране, инвестиции и осигуряване на
участието и ангажираността на гражданите
3. Интегрирани - покриващи цялата екосистема на иновациите както и връзките с Европа
2020
4. Интерактивни и приобщаващи - улесняване на взаимодействията в иновационната
екосистема
Вид дейност: Награда
Две награди от по 1 милион евро всяка. Наградите се изплащат на една вноска.
Дата на публикуване на конкурса: 15 юли, 2015 г.
Дата на откриване на конкурса: 15 юли 2015 г. в 12.00 часа местно брюкселско време
Краен срок за представяне на кандидатурите: 30 октомври 2015 г. в 12:00
местно брюкселско време
Индикативен бюджет: 2.05 милиона евро от бюджета за 2014 г. от които 2,00 млн. евро
за награди и 0.05 млн. евро за журито от външни експерти, оценяващи предложенията.
22 - Европейски конкурс за социална иновация
Социалните иновации определят нови или подобрени решения, които имат социално
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значение или социален резултат. Въпреки че няма недостиг на добри идеи в Европа,
социалните иновации все още не произвеждат необходимото въздействие. Това е една
пропусната възможност, защото социалните иновации биха могли да доведат до
решаване на социални нужди или обществените предизвикателства.
Социалните иновации също представляват източник на работни места, пазари и
възможности за бизнес, които все още не се използват достатъчно, въпреки острите
нужди, които се наблюдават в Европа. Подходи, които имат ясни предимства пред
съществуващите практики, компенсират пазарни неуспехи, допълват подходящо
обществени услуги или допринасят за подобряване на тези, които трябва да бъдат
подкрепени в ранен етап и разширени и разпространени.
Конкурс с награда за социални новатори отговаря на различни цели в това отношение:
Той стимулира предприемачеството и награждава кандидатите при конкретни
резултати;
Той понижава пречките за навлизане на пазара и следователно насърчава някои
приложения от социалните новатори, които няма да участват в други покани от Хоризонт
2020;
Той може да включва компонент на обучение за подобряване на зрелостта и
осъществимостта на проекти по време на процеса на конкурса;
Наградата работи като начален капитал и когато е съчетана с излагането, което
конкурсът предлага, тя може да привлече обществени финансиращи организации, частни
инвеститори и инкубатори;
Той привлича вниманието на медиите и повишава значително информираността
от ползите, предлагани от социалните иновации.
Първите две издания на конкурса бяха обявени по Програмата за конкурентоспособност
и иновации и се оказаха успешни. Дейността ще се основава на този опит с още три
издания по сходни принципи и увеличени ползи за участниците. Конкретната цел на
конкурса трябва да се решава на годишна база за всяко издание, но по принцип тя трябва
да се свърже към социални иновации, насочени към решения за заетостта, за създаване на
работни места, за (социално) предприемачество и иновативни решения, пуснати на
пазара.
Конкурсът трябва да бъде колкото се може по-отворен, за да стимулира социалните
иновации от отделни лица и всякакъв вид организации (с идеална цел и с цел печалба), с
изключение единствено на държавните органи.
Подобно на първите две издания, Конкурсът може да се проведе в няколко стъпки за
избиране от първоначалната и напълно отворена фаза на първата група от идеи и
постепенно да се пристъпи към стесняване за определяне на тримата победители. Това
позволява да се подкрепят идеите по-широко, отколкото само с три евентуални награди и
да се направи така, че повече новатори да се възползват от обучение, наставничество,
партньорска проверка, работа в мрежа и видимост.
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Дейността включва стартирането на покана за представяне на оферти за логистична
подкрепа, за схемата за обучение и за комуникационните дейности. Комуникацията
около конкурса трябва да насърчава заявленията от всички европейски страни, както и от
всички категории заинтересовани страни. Тя следва също така да служи за целта на
насърчаване на обществени / частни финансиращи организации в подкрепа на тези идеи и
следователно ще доведе до по-нататъшно финансиране на социалните иновации. В
крайна сметка, тя трябва да допринесе за социални иновации за политици, медии и
цялото европейско население. Договорът за услуга следва да включва всички пътни
разходи и разходите по настаняването, направени от участниците, за участие в дейности
и събития, така че да се намалят пречките за навлизане на пазара, доколкото това е
възможно.
Очакван ефект:
Дейността ще насърчи и други предприемачи, организации и държавни органи за
ангажиране в социални иновации, като по този начин се допринася за постигане на
целите на водещата инициатива на Съюза за иновации по отношение на изграждането на
капацитет за социални иновации.
Критерии за допустимост: да бъдат установени в допустими страни (държавите-членки
на ЕС и страните, отговарящи на условията за Хоризонт 2020) - могат да кандидатстват
физически лица и организации със стопанска или нестопанска цел
Критерии за присъждане на награда: (i) степен на иновации (ii) потенциал за въздействие
(iii) потенциал за устойчивост и мащаб.
Вид дейност: парична награда в размер на 0,15 млн. евро за наградата за 2015 г. (3 еднакви

награди от по 50 000 евро) и обществена поръчка за един договор за услуги на стойност
1.25 мил. евро за 3 издания на Конкурса (2015 г., 2016 г., 2017 г.), за да се подпомогне
Комисията в планирането и организацията на конкурса, в подготовката и управлението
на свързаните с това събития, в комуникационните дейности, предварителното
ангажиране на обучение и подпомагане на най-добрите участници.
Дата на публикуване на конкурса: 10 октомври 2014 г.
Дата на откриване на конкурса: 10 октомври 2014 г.
Краен срок за представяне на кандидатурите: 12 декември 2014 г.
Индикативен бюджет: 1.4 милиона евро от бюджета за 2014 г. Това включва 1,25
милиона евро за обществените поръчки за наградите за 2015 г., 2016 г. и 2017 и 0,15 млн.
евро за награди за 2015 г.
23 - Разработване на Обсерватория за иновациите в публичния сектор
Обсерваторията ще осигури достъп до знания за това как правителствата използват
иновациите в публичния сектор, за да се подобри тяхната ефективност и по този начин да
се създаде една по-отзивчива държава.
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

Юридическо лице: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Ул. „Андре Паскал“ 2, 75775 Париж Седекс 16, Франция
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран бенефициент дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З от
Общите приложения.
Индикативен график: 2014 г.
Индикативен бюджет: 1.5 милиона евро от бюджета за 2014 г.
24 - Платформа за иновации в публичния сектор с осигурени ИКТ51
Проучвания, конференции и други събития, свързани иновации в публичния сектор с
осигурени ИКТ.
В допълнение към покани за предложения, се очакват също и други действия, които да
бъдат предприети за конкретни дейности, които ще бъдат подпомогнати от Генерална
дирекция в Европейската комисия, Съобщения, съдържание и технологии (ГД ЕК ССТ).
Те включват:
•
Проучвания, включително социално-икономически и проучвания на анализ на
въздействието, дейности за подпомагане на политиката, дейности за сравнителен анализ,
както и проучвания, които да подкрепят наблюдението, оценката и определянето на
стратегия за електронно управление и иновации в публичния сектор с осигурени ИКТ.
•
Организирането на събития, свързани с електронното управление и иновации в
публичния сектор с осигурени ИКТ;
•
Публикации и подкрепа за други събития (например за информация,
комуникация, разпространение и т.н.), или чрез използване на съществуващи рамкови
договори или стартирането на нови покани за представяне на оферти.
Подробности ще бъдат предоставени в текстовете на съответните покани за участие в
търг.
Вид дейност: Обществени поръчки Ориентировъчен брой: около 8 обществени
поръчки
Индикативен график: 2014 г.,2015 г.
Индикативен бюджет: 1.45 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.80 милиона евро от
51

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, се
изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за научни изследвания (ИАНИ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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бюджета за 2015 г.

IV - Международно сътрудничество
Всички дейности от този раздел (от 25 до 29) са пряко насочени към подпомагане на
насърчаване на последователно и ефективно сътрудничество с трети страни, се
изключват от делегиране към Изпълнителна агенция за научни изследвания (ИАНИ) и ще
се изпълняват от службите на Комисията.
25 - Експерти, които да съдействат в рамките на прегледа на Споразумения за
сътрудничество в областта на науката и технологиите
Целта е да се извърши оценка на сътрудничеството в областта на науката и
технологиите със страни със споразумение в областта на науката и технологиите,
което е готово за подновяване.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: през 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.20 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.20 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
26 - Експерти, които да помогнат при прегледите на проекта.
Целта е да се извърши оценка на резултатите от международни проекти за
сътрудничество в подкрепа на политически диалог, с оглед на извличането на поуки за
бъдещи дейности.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: през 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.20 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.24 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
27 - Подкрепа за мероприятия на председателството
Целта е да се подкрепи дадено събитие на италианското председателство (втората
половина 2014 г.) за сътрудничество в областта на научни изследвания
и иновации с акцент върху Средиземноморието.
Юридическо лице: Консиглио Национале деле Рицерче, Пиазале Алдо Моро [Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro] 7 - 00185 Рим (I), Италия
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран бенефициент дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са представени в части Г и
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З от Общите приложения.
Индикативен график: втората половина на 2014 г.
Индикативен бюджет: 0.10 милиона евро от бюджета за 2014 г.
28 - Експертна група по въпросите на науката и иновациите за развитие
Целта е да се направи оценка на силните и слабите страни на програми, предназначени
за насърчаване на сътрудничеството за наука и иновации с развиващите се и съседните
държави-фокусирайки се върху програми на ЕС, но също така вадейки поуки от други
такива, и за предоставяне на съвети за това как може да бъде засилено взаимното
допълване между различните програми (включително между Хоризонт 2020 и други
програми).
Вид дейност: Експертни договори. Индикативен график: трето тримесечие за 2014 г.
Индикативен бюджет: 0.20 милиона евро от бюджета за 2014 г.
29 - Бъдещи дейности в подкрепа на Европейската година на развитието 2015
Целта е да се насърчи и да се увеличи видимостта на положителното въздействие на
международното сътрудничество в областта на науката и иновациите за развитие. Това
ще включва конференции, видео доклади и препоръки и други комуникационни
дейности, включващи участие на различни аудитории в Европа и международните
партньорски страни / региони: създатели на политики, изследователи, организации на
гражданското общество, медии.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: четвъртото тримесечие на 2014 г. и през 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.15 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.10 милиона евро от
бюджета за 2015 г.

V - Външна експертиза
30 - Независима външна подкрепа
Това действие ще подкрепи използването на назначени независими експерти за оценка на
проектни предложения, подадени за теми, които не са свързани с ИКТ по следните две
покани:
- Покана - Преодоляване на кризата: нови идеи, стратегии и структури на управление
за Европа
- Покана - Младото поколение в една иновативна, приобщаваща и устойчива Европа
- Покана - Отразяващи общества: културно наследство и европейски идентичности
- Покана- Европа като глобален участник- част „Научни изследвания в подкрепа на
ролята на Европа като глобален участник“. Тази дейност ще подпомогне използването на
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назначени независими експерти, когато това е необходимо, за наблюдение на действащи
проекти и за прегледите на проекти, финансирани по РП7 „Социално-икономически и
хуманитарни науки“ и техните резултати.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен график: 2014 г.,2015 г.
Индикативен бюджет: 0,7 милиона евро през 2014 г. и 0.75 милиона евро през 2015 г.,
от които 1.25 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.2 милиона евро от бюджета за 2015 г.
31 - ИКТ за културното наследство - независима външна подкрепа
Подкрепа за независими експерти, оказващи помощ при оценяването на предложенията,
прегледите на проекти и оценка и мониторинг на ИКТ частта на покана- Отразяващи
общества: културно наследство и европейски идентичности.
Вид дейност: Експертни договори.
Индикативен график: 2014 г.,2015 г.
Индикативен бюджет: 0.30 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.30 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
32 - Международно сътрудничество в областта на научните изследвания и
иновациите - независима външна подкрепа
Подкрепа за независими експерти, оказващи помощ при оценяването на предложенията,
прегледите на проекти и оценка и мониторинг на частта на покана - Европа като глобален
участник, отдаден на международното сътрудничество за научни изследвания и
иновации.
Вид дейност: Експертни договори.
Индикативен график: 2014 г.,2015 г.
Индикативен бюджет: 0.15 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.15 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
33 - ИКТ за иновации в публичния сектор, обучението и социалното включване независими експерти, оказващи подкрепа при оценяване на предложенията и
прегледа на проектите
Това действие ще подкрепи използването на назначени независими експерти за оценка на
проектни предложения и, когато това е подходящо, за мониторинг на текущи проекти за
ИКТ частта от покани:
- Покана - Преодоляване на кризата: нови идеи, стратегии и структури на управление
за Европа
- Покана - Младото поколение в една иновативна, приобщаваща и устойчива
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Европа
-

Покана - Нови форми на иновации

Вид дейност: Експертни договори.
Индикативен график: 2014 г.,2015 г.
Индикативен бюджет: 0.30 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.50 милиона евро от
бюджета за 2015 г.
34 - Нови форми на иновации - независими експерти, оказващи подкрепа при
оценяването на предложения и оценки на пилотните дейности
Подкрепа за независими експерти, оказващи подкрепа при оценяване на предложенията,
прегледи на проекта, оценка на пилотната покана [CDRP-2013-инкубатори], както и при
оценка, и когато е уместно, при наблюдението на действащи проекти от части на Покана
- Нови форми на иновациите.
Вид дейност: Експертни договори.
Индикативен график: 2014 г.,2015 г.
Индикативен бюджет: 0.10 млн. евро през 2014 г. от бюджета за 2014 г. и 0.40
милиона евро през 2015 г. от бюджета за 2014 г.

VI - Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите ЕСОНТ(COST)
Поставяне на условията:
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ЕСОНТ е създадено като междуправителствена рамка през 1971 г. за насърчаване на
сътрудничеството между изследователите в цяла Европа. В рамките на ЕСОНТ,
научните изследвания, извършвани на национално равнище са финансирани от
държавите-членки на ЕСОНТ, докато ЕС финансира централното управление и
координация.
Стартирайки през 2003 г., ЕСОНТ се подпомага по РП6 и РП7, чрез предоставяне по
силата на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Комисията и
външно юридическо лице, определено от ЕСОНТ като негов изпълнителен агент, чиято
самоличност е съобщена на Комисията от Генералния секретариат на Съвета.
Сега ЕСОНТ решава да създаде своя собствена специална изпълнителна структура
(Асоциация ЕСОНТ, една организация с нестопанска цел (AISBL) по белгийското
законодателство) под прякото управление на Комитета на висшите служители (КВС), за
пряко опериране с отпусканата помощ от ЕС за дейностите на ЕСОНТ. Поради това се
очаква чрез тази организация да бъде канализирана бъдещата подкрепа за ЕСОНТ по
Хоризонт 2020. Такова ново управление следва да доведе до по-голяма ефективност в
управлението и по-ниски нива на административните разходи.
35 - Подкрепа за ЕСОНТ (Европейско сътрудничество в областта на науката и
технологиите)52
ЕСОНТ, като неразделна част от Съюза за иновации и Европейското
научноизследователско пространство, трябва да допринесе за изпълнението на програма
Европа 2020 и целите на Съюза за иновации чрез ефикасно изпълнение на мрежовите
дейности по ЕСОНТ.
ЕСОНТ има дългогодишен опит в работата в мрежа с европейските изследователи и
големи възможности за въздействие. В действителност, един скорошен обзор заключи, че
портфолиото за дейността на ЕСОНТ съответства на национално финансирани
изследователски вложения, изчислявани на повече от 2 милиарда евро. Освен това, чрез
своите политики за откритост и обществена ангажираност, ЕСОНТ има значителна роля
в свързването на нови партньори, а именно бележити млади изследователи или
изследователи от по-слабо изследователски интензивни страни, с отлични изследователи
от други места в Европа.
По време на Хоризонт 2020, ЕСОНТ ще получи финансиране от ЕС по две различни
линии, но трябва да го управлява по един интегриран начин и постоянно да допринася и
за двете:
А)

научно и технологично сътрудничество.

ЕСОНТ ще засили своите мрежови

52

Тази дейност, която е пряко насочена към подпомагане на насърчаване на последователно и ефективно
сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и
мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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дейности. Тази част ще се финансира по „Обществени предизвикателства 6 Приобщаващи общества“.
Б) Разширяване на дейностите.
ЕСОНТ ще допринесе за насърчаване на приобщаваща, изследователска и иновационна
политика чрез обединяване на „изолирани групи за върхови постижения“, изтъкнати
изследователи, които все още не са добре интегрирани в европейските и глобалните
изследвания, засилвайки също така изграждането на капацитет. Освен това, ЕСОНТ ще

включи набор от мерки, насочени към предоставяне на структурна подкрепа за ЕНП,
разширявайки Европейската изследователска база и насърчавайки сътрудничеството за
наука и технологии с други страни, които са извън настоящото членство в ЕСОНТ53.
Този втори компонент ще се финансира под заглавието „Разширяване на участието“.
Очаква се, че половината от общия бюджет на ЕСОНТ, достъпен по Хоризонт 2020 г. ще
бъде разпределен за Дейности за научно и технологично сътрудничество, а другата
половина за Дейности за разширяване, въпреки че разделянето на бюджета може да се
регулира на годишна база в зависимост от реалните нужди.
Бенефициерът на безвъзмездни средства трябва да гарантира, че няма да има двойно
финансиране на една и съща дейност на ЕСОНТ по време на периода на припокриване
между 7РП и Споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ по Хоризонт 2020.
Юридическо лице: Асоциация с нестопанска цел ЕСОНТ, Белгия
Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран бенефициент дейности за координация и подпомагане
Критериите за оценка на стандарт, прагове, претегляне на критериите за възлагане и
максималният процент на съфинансиране за този вид дейност са представени в части Г и
З от Общите приложения.
Индикативен график: 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: „Научно и технологично сътрудничество“ - 19.207.865 евро от
от бюджета за 2014 г. и 20.644.171 милиона евро от бюджета за 2015 г.
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Настоящите членове на ЕСОНТ са: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия,
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, бивша югославска република
Македония. Израел е сътрудничеща държава, без право на глас в Комитета на висшите служители на
ЕСОНТ.
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Бюджетна таблица
Покани

2014 г.54Бюджет
Милиона евро55

Покана
Н2020-EURO35.00
2014/2015
от 08.020306
Покана - Преодоляване на кризата: Нови
идеи,
стратегии
и
структури
на
управление за Европа

201556Бюджет
млн. евро
17.00,
от които 5.00 от
08.020306
и
12.00
от
09.040302

54

При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
на временните дванадесети части.
55
Цифрите от бюджета, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая.
56
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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Покана H2020-YOUNG -2014/2015

19.00,

10.20

Младото поколение в една
иновативна, приобщаваща и устойчива
Европа

от които 14.00 от
08.020306 и 5.00 от
09.040302

от 08.020306

Покана H2020-REFLECTIVE-2014/2015

23.00,

26.50

Отразяващи общества: Културно
от които 9.00 от
от които 16.50 от
наследство и Европейските идентичности 08.020306 и 14.00 от 08,020306 и 10.00
09.040302
от
09.040302
Покана H2020-INT-2014/2015

8.35,

35.35

Покана - Европа като глобален фактор

от 08.020306

от 08.020306

Покана H2020-INSO-2014/2015

26.50,

34.87,

Покана - Нови форми на иновации

от които 13.20 от
от които 21.67 от
08.020306 и 13.30 от 08.020306 и 13.20
09.040302
от
09.040302

Други дейности

201457 Бюджет
Милиона евро58

201559 Бюджет
млн. евро

Безвъзмездни средства към
идентифицирани бенефициенти

2.35,

0.75,

от 08.020306

от 08.020306

Обществени поръчки

8.15,
от които 6.720 от
08.020306 и 1.45 от
09.040302

9.89,
от които 9.09 от
08.020306 и 0.8 от
09.040302

Награди

3.40,
от 08.020306
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При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането
на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в
системата на временните дванадесети части.
58
Цифрите от бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
59
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Експерти (експертни оценители, експерти 4.92,
групи, съветници)
от които 4.32 от
08.020306 и 0.30 от
09.040302 и
0.30 от 09.045001

2.62,

ЕСОНТ

19.21,

20.64,

от които 16.98 от
08.020306 и 2.23 от
09.040302

от които 18.10
от 08.020306 и
2.54 от
09.040302

Хоризонтални дейности (08.020501)

201460 Бюджет
Милиона евро61

201562 Бюджет
млн. евро

Дейности по разпространението

0.13,

(Вж. част 17 на Работната програма)

от които 0.10 от
08.020306 и 0.03 от
09.040302

Корпоративна комуникация

0.07,

(Вж. част 17 на Работната програма)

от които 0.05 от
08.020306 и 0.02 от
09.040302

Изчислен общ бюджет

150.08

от които 1.82 от
08.020306 и 0.80 от
09.040302

_

_

157.82

60

При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
на временните дванадесети части.
61
Цифрите от бюджета, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая.
62
Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.

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

