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7. Иновации в малки и средни предприятия

Важно съобщение за първата Работна програма на
Хоризонт 2020 г.

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

(Решение С (2013)8631 на Европейската комисия от
10.12.2013г.)
Включително корекция на технически грешки съгласно Поправка
C(2014)1509
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Въведение
Излизането от икономическата криза и постигането на целите, свързани със
заетостта и растежа, описани в стратегия Европа 2020, изискват наличието на една
конкурентоспособна индустрия, която да гради своята конкурентоспособност върху
иновация във всичките й форми: развитие и прилагане на напредничави
технологии, нови бизнес и организационни модели, достигащи до нови географски
пазари. Иновационният капацитет на индустрията не зависи само от големи
предприятия с пазарна сила, а основно от амбициозни предприемачи и малки
предприятия, които се стремят към съществени иновации и бърз растеж.
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Хоризонт 2020 и Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките
и средни предприятия (COSME) ще са главните инструменти за предоставяне на
директна подкрепа и благоприятна среда за растеж на малки и средни
предприятия
(МСП).
Главните
приноси
на
Хоризонт
2020
за
конкурентоспособността на МСП са: осигуряване на финансова подкрепа за
собствени иновационни проекти чрез инструмента за МСП, възможността за
включване в контекста на големи проекти с изследователски институции и
осигуряване на достъп до конкретни финансови инструменти за предприятия с
технологична и иновационна основа. Сферите на основните дейности на
програмата COSME са: осигуряване на достъп до финансиране за компании,
които са ориентирани към растеж и не падат под фокуса на Хоризонт 2020;
развиване на по-добри рамкови условия за растеж на МСП в контекста на
промените в индустрията в частност чрез клъстери и в сектор на стратегически
интерес; подпомагане на интернационализацията на бизнес дейности на МСП.
Хоризонт 2020 „Иновации в МСП” е мост между ядрото на рамковата програма,
осигуряването на подкрепа за изследователски, развойни и иновационни проекти
и създаването на благоприятна екосистема за развитието и растежа на МСП.
Заради това „Иновации в МСП” включва инструмента за МСП, за който е отпуснат
бюджет в Обществените предизвикателства и Водещи позиции при базовите и
промишлените технологии, подкрепата към Европейската агенция за
координиране на изследванията (ЕВРИКА)/Евростарс инициатива, която
осигурява финансиране на транснационални проекти за сътрудничество на
изследователски фокусанирани МСП и различни действия, които целят развитие
и осигуряване на по-добри услуги за иновационна подкрепа на МСП. В
допълнение анализът на текущите иновационни дейности на МСП и тяхното
бъдещо развитие са теми, обхванати от иновациите в МСП. Сходните на тези
дейности досега са били финансирани от Програмата за предприемачество и
иновации (ППИ) като част от Програмата за конкурентоспособност и иновации
(ПКИ).
„Иновации в МСП” е едно ориентирано към бъдещето допълнение към
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). ЕСИФ може да помогне
с прилагане на иновационни решения за една по-добра подкрепа на МСП,
произтичащи от Хоризонт 2020 в регионите. Член 20 от наредбата на Хоризонт 2020 и
член 37 от правилата за участие насърчават синергии между Хоризонт 2020 и други
фондове на Европейския съюз (ЕС) като ЕСИФ. Под синергии не се разбира подмяна
на националното или частното финансиране с ЕСИФ или да се комбинират за една и
съща ценова единица в един проект. Под синергии се разбира да се разшири
обхватът и въздействието на двата фонда по отношение на отлични научни
постижения и съответно основано на местоположението социално-икономическо
развитие. Ето заради това кандидатите са поканени да проучат възможностите за
синергии със съответните ръководни власти, които отговарят за програмите на ЕСИФ
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и се намират на тяхната територия.1
Новост в Хоризонт 2020 е пилотният проект за отворена база данни за проучвания,
който цели да подобри и максимализира достъпът и повторното използване на
данни от проучвания, които се генерират от един проект. Докато определени части
и сфери на работна програма да са ясно обособени като участващи в пилотната
програма за отворена база данни за проучвания, отделни дейности, финансирани
от други части и сфери на Хоризонт 2020, може да участват в пилотния проект на
доброволни начала. При проекти, които участват в пилотния проект за отворена
база данни за проучвания, е необходимо да се използва план за управление на
данните. В портала за участници е налично допълнително упътване за пилотния
проект за отворена база данни за проучвания.
Интегриране на подкрепата за МСП, особено чрез специализиран
инструмент
Участието на МСП се насърчава в цялата тази работна програма и по-специално в
приоритетите
„Водещи
позиции
в
промишлеността”
и
„Обществени
предизвикателства”.
Подкрепата за МСП ще бъде насочена със специализирания инструмент за МСП,
който е нов подход в подкрепа на иновационните дейности на МСП. Той ще
привлече още МСП към Хоризонт 2020, ще осигури подкрепа за по-голям кръг от
иновационни дейности и ще помогне да се увеличи икономическото въздействие
на резултатите от проекта чрез своя фирмено фокусиран и пазарно ориентиран
подход.
Инструментът за МСП отговаря за нуждите от финансиране на международно
ориентирани малки и средни предприятия, при изпълнението на високорискови и
високопотенциални иновационни идеи. Той цели да подкрепя проекти с
европейско измерение, които да водят до радикални промени в начина, по който
се прави бизнес (продукт, процеси, услуги, маркетинг и т.н.). Ще въведе
компанията в нови пазари, ще повиши растежа и ще осигури висока
възвръщаемост на инвестициите. Инструментът за МСП обхваща всички видове
иновационни МСП, за да може да съдейства за наличието на шампиони по растеж
във всички сектори.
През 2014 и 2015 година МСП са поканени да представят предложения по
инструмента за МСП по всяко време в рамките на всички сфери на Обществени
предизвикателства и Водещи позиции в базовите и промишлените технологии под
следната покана:

1

http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm
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Общa покана - Хоризонт 2020 - специализиран
инструмент за МСП
Специфично предизвикателство: Специфичните предизвикателства на темите,
които се възползват от специализирания инструмент за МСП, са описани в
съответните части на работната програма. Пълният списък с теми и примерни
бюджети е представен по-долу:
20154
Части и теми
20142
бюджет
бюджет
Евро
Евро
3
5.
Водещи позиции в базовите и промишлените
технологиимилиона
милиона
5i.

Информационни и комуникационни технологии

ICT-37-2014/2015
Схема за отворени и революционни иновации

45.00

45.00

5ii. Нанотехнологии, модерни материали, биотехнология и
напредничаво производство и обработка
21.80
NMP-25-2014/2015
Ускоряване внедряването на нанотехнологии,
модерни материали или напредничави
технологии за производство и обработка от
МСП
3.80
BIOTEC -5-2014/2015
МСП, подкрепящи базирани на биотехнология
индустриални процеси, целейки
конкурентоспособност и устойчивост
5iii.

23.80

2.40

Space

SME-SPACE-1-2014/2015
МСП инструмент

8.50

8.75

2

В зависимост от наличието на бюджетни кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането
на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не е приет, както е предвидено в системата на
временните суми от една дванадесета.
3

Данните за бюджета, посочени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая.

4

Бюджетните суми са примерни и ще са предмет на отделно решение за финансиране за покриване на сумите,
които ще бъдат разпределени за 2015 г.
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8.

Здравеопазване, демографско изменение и благосъстояние

PHC-12-2014/20155
Клинични изследвания за утвърждаване
на биомаркери и/или медицински
устройства за диагностика

66.10

45.00

9. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство,
морски и крайбрежни изследвания и изследвания на вътрешни мирски води
и биоикономиката
9.00
17.00
SFS-8-2014/2015
Ресурсно ефективно и екологично иновативно
производство и обработка на храна
3.00
BG-122014/2015
Подкрепа на усилията на МСП за развитието –
приложение и пазарно възпроизвеждане на
иновативни
решение
за син растеж
10.
Енергийно
предизвикателство

5.00

33.95
SIE-1-2014/2015
Стимулиране на иновационния потенциал на
МСП за ниско въглеродна и ефективна
енергийна система
11.
Интелигентен, зелен и интегриран транспорт

37.26

35.87

38.96

IT-1-2014/2015
Изследване за иновациите в малкия бизнес за
транспорт

12.
Климатични действия, околно среда, ресурсна ефективност и
суровини
17.00
SC5-20-2014/2015
19.00
Увеличаване на потенциала на малките
предприятия за екологични иновации и
устойчиви доставки на суровини
13.
Европа в един променящ се свят – приобщаващи, иновативни и
отразяващи Общества

5

Поради изследователския характер на дейностите по тази тема, прилага се 100% финансиране и участие на ЕС
в размер между 2 и 5 милиона ще позволи фаза 2 да бъде подходящо разгледана.
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INSO-9-2015
Иновативни мобилни приложения за eправителство на МСП

4.00

11.00
INSO-10-2015
МСП иновативни бизнес модели
14.
Сигурни общества - защита на свободата и сигурността на Европа и
нейните граждани6
DRS-17-2014/2015
Защита на градски лесни мишени и градски
ключови инфраструктури

7.00

7.40

Обхват: Инструментът за МСП се състои от 3 отделни фази и една услуга за
обучение и наставление на бенефициенти. Участниците може да
кандидатстват за фаза 1, като някои кандидатстват по-късно за фаза 2, или
директно за фаза 2.
Във фаза 1 ще се проведе предпроектно проучване, за да се провери
технологичната/практическата, както и икономическата надеждност на една
иновационна идея/ концепция, носеща значителна новост за индустриалния
сектор, в която е представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и
технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).
Дейностите в тази фаза могат например да съдържат оценка на риска,
пазарно проучване, ангажиране на потребителя, управление на
интелектуалната собственост (ИС), разработване на иновационна стратегия,
търсене на партньор, приложимост на концепцията и други от този тип, за да
се установи един солиден и високо потенциален иновационен проект,
съобразен със стратегията на предприятието и с европейско измерение. Във
фаза 1 ще се откриват и анализират пречките пред способността на
предприятието да увеличи рентабилността си чрез иновации, а във фаза 2
ще бъдат разглеждани, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите в
иновационни дейности. Предложението трябва да съдържа първоначален
бизнес план на база на предложената идея/ концепция.
Предложението трябва да даде спецификациите на изготвения бизнес план,
които да са резултата на проекта и критериите за успех.
Финансирането ще се извърши под формата на еднократна сума в размер на
50.000,00 Евро. Проектите трябва да с продължителност 6 месеца.
6

Тези теми ще се разглеждат през 2015 г.
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Във фаза 27 ще бъдат подкрепяни иновационни проекти, които са насочени
към конкретни обособени предизвикателства и които демонстрират висок
потенциал от гледна точка на конкурентоспособността и растежа на
компанията, с помощта на стратегически бизнес план. Дейностите трябва да
се фокусират върху иновационни дейности като демонстрация, тестване,
създаване на прототипи, регулиране, мащабиране, миниатюризация,
проектиране, пускане на пазар и други от този тип, целящи да приведат една
иновационна идея (продукт, процес, услуга и т.н.) в индустриална готовност
и зрялост за въвеждане на пазара, но може да включват и известно
проучване. За технологична иновация се предвижда ниво на технологична
готовност 6 или повече (или сходно за нетехнологични иновации), моля,
вижте част G от Общите приложения.
Предложенията ще се основават на изготвен бизнес план или разработен
при фаза 1, или по друг начин. Трябва да се обърне специално внимание на
защитата на интелектуална собственост. Кандидатите ще трябва да
представят убедителни мерки за гарантиране на възможността за търговска
експлоатация („свобода на действие”).
Предложенията ще съдържат условията за резултата на проекта,
включително първи комерсиализационен план8, и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения, с които се моли за финансиране от ЕС в
размер на между 0,5 и 2,5 милиона евро, ще позволят правилното
разглеждане на фаза 2. Въпреки това това не изключва подаването и
подбора на предложения, с които се моли за други суми. Проектите трябва
да са с продължителност от между 12 и 24 месеца.
В допълнение, във фаза 3, МСП може да се възползват от косвени мерки и услуги за
подпомагане, както и достъп до финансови механизми, с подкрепата на Достъп до
рисково финансиране от тази работна програма.
На успешните бенефициенти ще бъде предложено обучение и наставления по
време на фази 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна чрез Европейската мрежа в
подкрепа на бизнеса и предоставена от специализиран инструктор с помощта на
консултации и ориентации на бенефициентите. Инструкторите ще бъдат
вербувани от централната база данни, управлявана от Комисията, и всички те ще
покриват строгите критерии за бизнес опит и компетенция. По време на трите
7

За тема PHC-12-2014/2015, моля, погледнете описанието на фаза 2 в обхвата на част Здравеопазване,
демографско изменение и благосъстояние от работната програма.
8

Планът за комерсиализация трябва да представя един надежден път до пазара, като представя и капацитета
за преминаване от фазата на развитие до фазата на производство.
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фази на инструмента мрежата ще допълва обучението, като предоставя достъп до
своите услуги, свързани с иновации и интернационалция. Услугите може да
включват, например, в зависимост от нуждите на МСП, подкрепа в определянето
на възможността за растеж, разработване на план за растеж и неговото
максимализиране чрез интернационализация; укрепване на лидерските и
управленските умения на представители на висшия ръководен екип и развиване
на вътрешния капацитет за обучение; разработване на маркетинг стратегия или
повишаване на външното финансиране.
Очакван резултат:
·

Повишаване на рентабилността и растежа на МСП чрез комбиниране и
прехвърляне на нови и текущи познания в иновационни, пробивни и
конкурентни решения, възползвайки се от европейски и глобални бизнес
възможности.

·

Пазарно развитие и разпределение на иновации, справяйки се с
конкретни предизвикателства по един устойчив начин.

·

Повишаване на частните инвестиции в иновации, значителна подкрепа на
частни съинвеститори и/ или последващи инвестиции.

·

Очакваните резултати трябва да ясно описани от количествени и
качествени условия ( например от оборот, заетост, пазарен дял,
управление на интелектуалната собственост, продажби, възвръщаемост
на инвестиции и печалба).

Вид действие: Инструмент за
МСП
Условията за тази обща покана са представени по-долу и в Общите
приложения, както и във всяка тема, описана към конкретното
предизвикателство на тази обща покана.
УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ОБЩА ПОКАНА
Дата на публикуване:
Откриване9:
2
Краен срок(ове)10,11:

11/12/2013
01/03/2014 за фаза 1 и фаза

9 Отговорният генерален директор може да отложи тази дата с до два месеца.
10 Отговорният генерален директор може да отложи тези крайни срокове с до два месеца.
11 Посочените в скоби крайни срокове са примерни и подлежат на допълнително решение за финансиране за
2015.
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Тема
– Крайни
дати за
отворена
покана

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

Фаза 2
09/10/2014
17/12/2014

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

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

Общ примерен бюджет: 251.02 милиона евро от бюджета за 201412 и 264.57
милиона евро от бюджета за 201513.
Условия за допускане и прием: Условията са описани в части B и C от Общите
приложения на работната програма със следните изключения:
Тема

При предложения за фаза 1 не е необходимо да се
представя проектен план за експлоатация и
разпространение.
Предложения за фаза 2 трябва да включват първи план за
комерсиализация.
Критерии за оценка, отчитане и праг: Критериите, отчитането и прагът са описани в
част Н от Общите приложения към работната програма със следните изключения:

12 В зависимост от наличието на бюджетни кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след
приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не приет, както е предвидено в
системата на временните суми от една дванадесета.
13 Бюджетните суми са примерни и ще са предмет на отделно решение за финансиране за покриване на сумите,
които ще бъдат разпределени за 2015.
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Тема

Предложенията ще бъдат оценявани индивидуално, когато
пристигнат.
Те ще бъдат класирани по съответните крайни дати.
Първо ще се оцени влиянието на критерия, след това
превъзходството и изпълнението. Ако предложението не
достигне прага на един критерии, оценяването на предложението
ще бъде спряно.
За фаза 1 прагът за индивидуални критерии ще бъде 4. Общият
праг, отнасящ се към сумата на трите индивидуални оценки, ще
бъде 13.
За фаза 2 прагът за влиянието на критерия ще бъде 4. Общият
праг, отнасящ се към сумата на трите индивидуални оценки, ще
бъде 12.
Окончателната обща оценка на едно предложение ще бъде
средната стойност на индивидуалните оценки на индивидуалните
оценители; общият доклад ще включва сравнение на отделните
доклади или извадки от тях. Където е целесъобразно, ще бъде
организиран преглед от разстояние.
По време на електронното подаване на предложения кандидатите
може да посочат до три имена на лица, които не трябва да играят
ролята на оценител по време на оценяването на тяхното
предложение, поради потенциални конкурентни причини14.

Процедура по оценяване: Процедурата по задаване на приоритетна поръчка за
предложения с еднаква оценка е посочена в част Н от Общите приложения.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответния наръчник за тази покана.
- Примерна програма за оценяване и договор за безвъзмездна помощ:
Информация за
резултата от
оценяването
(един. или
първи етап)

14

Информация за
резултата от
оценяването
(втори етап)

Примерна дата за
подписване на
договора за
безвъзмездна помощ

Ако някое от посочените лицата е независим експерт, участващ в оценяването на предложенията за
въпросната покана, може да бъде изключен от оценяването на съответното предложение, стига по този
начин предложението да може бъде оценено.
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Тема

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

Един месец след
датата, на която са
информирани
кандидатите във
фаза 1 и два месеца
след датата, на
която са
информирани
кандидатите във
фаза 2.

Споразумения за консорциум: Когато две или повече МСП представят
предложение, съгласно правилата за участие и образеца на споразумението за
отпускане на безвъзмездна помощ, участниците трябва да сключат споразумение за
консорциум, преди да сключат споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ.
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Покана – Повишаване на капацитета на МСП за иновации,
предоставяйки по-добра подкрепа за иновации
H2020-INNOSUP-2014/2015
Малки иновативни компании създават по-голямата част от новите работни места в
европейската икономика. Съществува силна обосновка за обществената подкрепа
на иновационните дейности на МСП, с цел да се преодолеят пазарните неуспехи,
специфични за МСП, и да реализират напълно своя потенциал за растеж.
Обществената подкрепа на „Иновациите на МСП“ се състои в безвъзмездни
средства, субсидирани заеми, собствен капитал и широк кръг от услуги в подкрепа
на иновациите. Въпреки това МСП, които получават подкрепа за иновациите, често
остават недоволни от услугите, които получават, а същевременно обществото
очаква по-висока възвръщаемост на предложената от тях подкрепа. Докато
големи нови движещи фактори за иновациите на МСП като онлайн
сътрудничеството или обратната иновация трудно се признават от обществената
помощ, установените органи за подпомагане съдействат основно при ясно
определени технически проекти в рамките на отделни предприятия.
Обществената помощ обръща много по-малко внимание на осигуряването на
благоприятна екосистема за иновации на МСП, в която система обществени
предприятия, посредници на МСП, директни и индиректни клиенти, крайни
потребители, доставчици и предприятия с допълващи се умения се окуражават
да си сътрудничат за съществени иновации, които може да не са описани и
формулирани все още като проект.
Очертаващите се иновационни тенденции помагат на МСП да преодолеят някои от
пречките, пред които се изправят, свързани с техния размер. Мобилизиране,
координиране и използване на ресурси отвъд националните граници, сектори и
предприятия ще бъде от ключово значение за МСП, докато иновациите се
отдалечават от последователната логика и преминават към мрежовия подход,
простирайки се извън границите.
Следващите покани за предложения и оферти са елементи на една по-обширна
дейност за развитие на екосистемата за подпомагане на иновации на МСП в
Европа. Където е уместно, може да се установят високо специализирани услуги за
подпомагане на европейско ниво, които да допълват вече съществуващите
национални и регионални услуги. Като цяло действията са предназначени да
осигурят възможности за държавите-членки и регионите да подобрят своите
услуги чрез сътрудничество, обмяна на опит и усвояване на нови подходи. В
допълнение няколко действия ще се фокусират върху идентифицирането, понататъшното развитие и разпространението на знания и опит сред малките и
средни предприятия. Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, която
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присъства във всички европейски райони и е съфинансирана от тях и държавитечленки, се очаква да изиграе важна роля за катализирането на тези процеси на
развитие.
Приемат се предложения по следните теми:
INNOSUP-1-2015: Проекти на клъстери за нови индустриални вериги за
създаване на стойност
Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се разработят нови
междусекторни индустриални вериги за създаване на стойност в целия ЕС,
уповавайки се на иновационния потенциал на МСП. ЕС трябва да подкрепи
разработването на нови индустрии, които ще осигурят растежа и заетостта на
бъдещето. Реиндустриализацията на индустриалната база на ЕС трябва да се
фокусира върху разработването на дългосрочни международно конкурентни
стоки и услуги, които изискват комбиниране на различни компетенции и
иновативни решения. Разработването на нови индустриални вериги за създаване
на стойност изисква сътрудничеството и интегрирането на различни иновационни
участници, включително големи предприятия и особено МСП, в различни сектори
с цел осъществяването на съвместна визия.
МСП се нуждаят от помощ, за да генерират, придобият и по-добре да извлекат
полза от всички форми на познание, креативност, майсторство и иновации –
включително прилагането на съществуващи междусекторни или нововъзникващи
технологии, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), еко-иновативни
и продуктивни решения, нови бизнес модели, иновации в услуги и проектиране.
Потенциалът на клъстери, които представляват благоприятни екосистеми за
иновации, трябва да бъде използван по-добре в това отношение.
Обхват:
Трансгранично и междусекторно сътрудничество, иновации и
предприемачество в различните региони и връзки за създаване на стойност ще
бъдат насърчавани. Координирането и подпомагането ще се ръководи от
клъстерни организации и други посреднически организации, следвайки системен
подход, който комбинира различни ресурси, средства и инструменти.
Извършващите иновации, особено МСП с взаимно подпомагащи се компетенции,
ще бъдат подкрепяни с оглед на изграждането на нови индустриални вериги за
създаване на стойност, които да насърчават развитието на нововъзникващи
индустрии в Европа.
С тази цел предложенията ще очертават една стратегическа визия за изграждането
на нови индустриални вериги за създаване на стойност
в целия ЕС и
асоциираните страни. Те ще се фокусират конкретно върху интегрирането и
подкрепянето на групи от МСП, при сътрудничеството им с други участници в
областта на иновациите, с цел решаване на конкретни проблеми и
предизвикателства. Клъстерни организации или други посредничи на МСП ще
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бъдат поканени да установят сътрудничество и мрежови дейности за МСП и да
създадат една благоприятна „отворена среда“ за междусекторен обмен и
иновационни вериги за създаване на стойност. Всяко предложение трябва да
показва способността да:
1) утвърждава идеи за структурирани иновационни проекти, управлявани от МСП
от различни сектори и държави, в сътрудничество с други участници в областта
на иновациите и улеснява координацията по отношение на нови индустриални
вериги за създаване на стойност чрез тази сфера на сътрудничество.
2) подкрепя иновационни дейности и/или прокарва комбинация от различни
целеви предприемачески и иновационни мерки за подпомагане (като
наставления, обучения, ваучери за техническа помощ и иновации и т.н.) директно
към участниците в утвърдените иновационни проекти, за да подпомогне още
тяхното развитие, интеграция и мащабна демонстрация по един стратегически
начин. Най-малко 75% от общия предложен бюджет ще бъдат отпуснати в подкрепа
на иновациите директно в МСП.
Ще бъде предоставена на кандидатите допълнителна основна информация за
системния подход и стратегическия фокус, които се предвиждат. Синергии с
Европейските структурни и инвестиционни фондове, които могат допълнително15
да подкрепят такива мащабни демонстрационни проекти, също ще бъдат активно
насърчавани, най-вече чрез ангажирани посредници на МСП. "Мащабни" не се
отнася задължително за размера на финансовата помощ, предоставена за даден
проект, а за степента на въвеждане на поетапен процес на експериментиране и
прилагане с придружаваща подкрепа, която достига до групи от взаимно
подпомагащи се МСП. Този подход има за цел да "демонстрира в голям мащаб"
потенциалното
въздействие
на
иновационни
решения
за
конкретни
предизвикателства, вместо да подкрепя отделни проекти или МСП.
Комисията счита, че предложение с искане за помощ от ЕС в размер между 2,5 и 5
милиона евро ще позволи това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това с това не се изключва подаването и подбора на
предложения, с които се искат други суми.
Очакван резултат:
•

Укрепване на водещи позиции в индустрията в ЕС и асоциираните страни,
чрез засилване на веригите за създаване на стойност, които интегрират
иновативни решения в малките и средните предприятия, по и между
съществуващите вериги за създаване на стойност.

15

Информацията (като например резултати от провеждащи се проучвания и експертни анализи) ще бъде
достъпна чрез специализиран уебсайт на EUROPA (http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm)
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•

Стимулиране създаването на нови конкурентоспособни в световен мащаб
индустриални вериги за създаване на стойност в целия ЕС и асоциираните
страни, за да се ускори разработването на нови индустрии, което ще повиши
индустриалната
конкурентоспособност
и
ще
подпомогне
бъдещия
икономически растеж, работните места и ще постигане напредък към една
по-благоприятна икономика.

•

Допълнителна помощ и подкрепа за иновациите в МСП и други
финансирания, които може да се отпуснат от националните или регионалните
власти (включително Европейските структурни и инвестиционни фондове)
и/или от частни инвеститори (първоначални или като последващи
инвестиции).

• Допринасяне за регионални стратегии за интелигентна специализация чрез
капитализиране на концентрирани и допълващи се компетенции за развитието
на нови индустриални вериги за създаване на стойност и нови индустрии с
ясна европейска добавена стойност.
•

Осигуряване на ясен и измерим принос към изпълнението на иновации на
подкрепяните МСП в краткосрочен план - както се разкрива от показатели
като брой нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и / или
услуги), процеси, нови маркетингови методи или нови организационна
методи - и към въздействието върху ефективното използване на ресурсите и
/ или оборота. По-голям резултат се очаква и в средносрочен план.

• Подобряване на бизнес средата на подкрепяните МСП чрез създаване на
открити пространства за сътрудничество, които могат да включват
иновационни участници от различни сектори и държави. Това ще доведе до
създаването на нови идеи за иновации и нови партньорства за
сътрудничество, които ще подлежат на по-нататъшно развитие и с потенциал
за по-нататъшно въздействие върху бизнес оборота.
Вид действие: Иновационни действия
Условията за тази тема са представени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INNOSUP-2-2014: Европейско бюро за помощ относно правата върху
интелектуалната собственост (ПИС)
Специфично предизвикателство: Малки фирми и изследователски организации са
изправени
преди
предизвикателството
адекватно
да
управляват,
разпространяват и валоризират правата върху интелектуалната собственост
поради ограничени познания и ресурси. Тези предизвикателства може да се
решат на регионално и национално ниво чрез изследвания с общо приложение и
бизнес
подпомагане.
Въпреки
това
трансграничните
търговски
или
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изследователски дейности може да изискват паневропейски подход.
Европейското бюро за помощ относно ПИС следва да осигури подкрепа в
управлението, разпространението и/ или валоризацията на технологии и други
интелектуални активи, както и в представянето на технологии на пазара,
включително и особено за участниците в Хоризонт 2020 и COSME проекти.
Обхват: Този проект в момента се оценява. Бъдещето бюро за помощ следва да се
основава на предишни инициативи и да достига по-добре до потенциалната целева
група както в количествено, така и в качествено отношение. В частност услугите,
предлагани от това бюро, трябва да следват отблизо препоръките, произтичащи от
документа, изготвен в следствие на външното оценяване на бюрото за помощ. Този
документ ще бъде публикуван до края на месец декември 2013 година16.
Това ще изисква координация с други подпомагания на ПИС, финансирани от
Комисията. Дейностите на текущото бюро за помощ (www.iprhelpdesk.eu) може да
послужат като източник на вдъхновение.
Очаква се бъдещото бюро за помощ да се основава на предишни инициативи и да
достига по-добре до потенциалната целева група както в количествено, така и в
качествено отношение. Бюрото за помощ трябва да е готово да съобрази
количеството съвети, обучение, материали и подкрепа спрямо търсенето и подобре да достигне до целевата група. В частност развитието трябва да следва
препоръките от документа, свързан с оценката на бюрото за помощ, който ще бъде
издаден до края на 2013 година.
За да достигне до целевата група, бюрото за помощ трябва да развие отношения с
различни организации в подкрепа на бизнеса, иновациите и изследванията.
Услугите, които предлага това бюро за помощ, трябва да следят отблизо
препоръките, произлизащи от документа на Комисията, след външната оценка на
бюрото. Тези документи ще бъдат публикувани най-късно през месец декември
2013 година17.
Всички права върху интелектуалната собственост и други средства за защита на
интелектуалните активи трябва да се вземат предвид и да се обърне специално
16

Веднага щом е готов, този документ ще бъде публикуван на страницата по-долу и включен към текста
на поканата:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-propertyrights/index_en.htm
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внимание на последните и нови законодателни промени.
Всички права върху интелектуална собственост, отнасящи се до материалите,
обученията, уебсайтовете и другите действия, разработени от бюрото за помощ,
ще бъдат собственост на Комисията и ще бъдат споделени с други мерки за
подкрепа на ПИС, финансирани от ЕС.
Бюрото за помощ трябва да използва нетехнически език и трябва да се съобразява
с нуждите на целевата група от първоначални услуги за ПИС, установени например
чрез анализиране на исканията за помощ или обратна информация от обученията и
чрез сътрудничество с организации за бизнес услуги.
В зависимост от нуждите на целевата група, дейностите може да бъдат
представени в най-търсените езици на ЕС. Английските версии са от съществено
значение.
Комисията счита, че предложения, с които се иска финансиране от ЕС за около 4
милиона евро, ще позволят това конкретно предизвикателство да се разгледа по
подходящ начин. Въпреки това с това не се изключва подаването и подбора на
предложения, с които се искат други суми.
Продължителността на това действие ще е 48
месеца. Очакван резултат:
Подобряване на познанията и капацитета на поне 2 000 МСП, годишно
увеличаване на тази цел с поне 15% всяка година, за да има по-ефективен
достъп, разпространение и управление на ПИС. Повечето от тази група трябва
да са участвали или да възнамеряват да участват в Хоризонт 2020, или са го
правили в по-ранни рамкови програми.

•

·

Установяване на услуги за подкрепа и сътруднически структури с
посредници (като регионалните консорциуми на Европейската мрежа в
подкрепа на бизнеса и системата от национални звена за контакт за
различните части на Хоризонт 2020) и други сходни организации, които им
дават възможност да предоставят първоначални напътствия на МСП.

·

Актуализиране и допълване на комплекта от 20 материала и наръчника за
самопомощ за целевата група във връзка с ПИС при дейности, свързани с
търговия, прехвърляне на технологии и/ или трансгранични проучвания.

Вид действие: Действия за координация и подкрепа [В очакване на препоръките
от оценяването на текущото бюро за помощ относно ПИС действието може да се
изпълни от покана за оферта]
Условията за тази тема са представени в края на тази покана и в Общите
приложения.
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INNOSUP 3 – 2014: IPorta 2 – Повишаване на качеството на консултантските
услуги за интелектуалната собственост на МСП.
Специфично предизвикателство: Управлението на правата върху интелектуалната
собственост е трудна задача, особено за малки, средни и микро предприятията
или индивидуални изобретатели. Такива предприятия или лица често не
разполагат с необходимите познания или човешки ресурси, за да използва
ефективно ПИС и да ги управляват. Такива единици биха могли да използват подобре интелектуалния си капацитет, ако: 1. имаха познания, включително за
основите на ПИС, и напътствия за това как по-добре да използват
професионалните правни консултанти; 2. професионалните консултанти бяха подобре подготвени, за да се справят със специфичните предизвикателства на МСП
3. трансграничната информация за проблемите, свързани с ПИС, са лесно
достъпни в интернет и 4. националните офиси за интелектуална собственост
(НОИС) предоставят по-добри услуги във връзка с ПИС на МСП.
Обхват: Този проект в момента се оценява. Бъдещият проект трябва да се основе
на предишни инициативи, но е възможно да има значително по-различни
дейности и потенциални целеви групи. В частност при изпълнението на
дейностите по този проект трябва да се следват отблизо препоръките,
произтичащи от документа, изготвен в следствие на външното оценяване на IPorta
проекта. Този документ ще бъде публикуван най-късно в края на месец ноември
2014 година18.
Кандидатът трябва да предостави механизъм за връзка и съдействие на НОИС, с
цел проектиране и предлагане на по-добри услуги за МСП, включително
предоставяне на информация за бизнес употребата на правата на европейски ниво
(единен патент, европейска търговска марки, обществен дизайн). За да се
достигне до най-широката целева група, кандидатите трябва да приемат
механизъм, с който да се включат колкото се може повече национални офиси за
интелектуална собственост, които да отговарят на условията (държави-членки на
ЕС и страни-участнички в Хоризонт 2020) и най-малко 25 от тях. Участието може да
се състои във включване на НОИС в консорциума като бенефициенти или като се
позволи отпускане на финансова подкрепа за НОИС за съвместни действия в
съответствие с условията, определени в част K от Общите приложенията. Други
форми на ефективно и измеримо участие на НОИС са възможни, например
възстановяване на разходи за участие на трети страни в съвместните събития,
обучения и т.н. или договори за услуги.
18

този документ ще бъде публикуван на страницата по-долу и включен към текста на поканата:
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Дейностите трябва да включват комуникация и обучения за бизнес ползата от
правата на европейско равнище (единен патент, европейска търговска марки,
обществен дизайн), организиране на обмяна на опит между НОИС относно как да
се помогне на МСП или индивидуални изобретатели и как да се предложат услуги
на тази целева група. Първоначалното пилотно прилагане на нови услуги от НОИС
може да се включи, както и актуализацията на анализа за текущите нужди на МСП
от услуги в подкрепа на ПИС. Бъдещият бенефициентски консорциум трябва да
грижи за общия уебсайт www.innovaccess.eu.
Актуализирани или нови услуги и обучения за целевите груби ще се предлагат от
НОИС, които ще се прилагат или от самите НОИС, или от предлагащите бизнес
подкрепа. Където е необходимо, трябва да се обучат професионални правни
адвокати, за да приспособят консултантските си възможности и да изградят
стратегии за ПИС, които да отговарят на нуждите и ресурсите на МСП.
Както е редно, дейностите трябва да бъдат осигурени съвместно с доставчици на
услуги в подкрепа на бизнеса ( като например Европейската мрежа в подкрепа на
бизнеса, частни консултации) и различното бюро за помощ относно ПИС. Тази мярка
следва да допринесе за подобряване и разширяване на интелектуалните активи на
доставчиците на услуги в подкрепа на бизнеса съвместно с НОИС.
70% от предоставената безвъзмездна помощ трябва да бъдат изразходвани за
съвместни дейности, описани по-горе, директно с НОИС, като се използват
отпусканията на финансова подкрепа или друг механизъм, който ще включва
голям брой НОИС в съвместни дейности. Такива съвместни действия ще трябва да
имат точно определени теми, материални и измерими резултати в края си, както и
ясна отчетност за това как те въздействат върху МСП.
Всички права върху интелектуална собственост за създадените материали следва
да се предоставят безплатно на Комисията и НОИС за по-нататъшно използване,
повторна употреба и неограничени модификации. Ръководителят на проекта ще си
сътрудничи и ще обменя материали с други служби на Комисията за проекти в
областта на ПИС: бюро за помощ относно ПИС и трансатлантическия портал.
Този проект трябва да е в действие в продължение на 48
месеца. Очакван резултат:
·

Поне 25 НОИС в държавите-членки на ЕС и страните-участнички в Хоризонт
2020 се включват активно в обучението и дейностите, свързани с
изграждането на капацитет по проекта или като бенефициенти в
консорциум, или като бенефициенти на финансова помощ, установена от
проекта.

·

Актуализиране и създаване на нови услуги и обучения за целевите групи
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съгласно нуждите на МСП. Поне една дейност трябва да се предприема на
година във всяка от страните, която се възползва директно от дейността.
·

Поне 1,000 МСП са директно или индиректно обучени за бизнес ползата и
използването на правата на европейско ниво и 2,500 МСП (средно 100 за
участващите НОИС) директно или индиректно се възползват от
актуализираните или новите услуги и обучения.

·

Съществуващите видове интелектуална собственост като общия уебсайт
(innovaccess) и новите такива са ефективно управлявани и се предоставят
безплатно на Комисията и НОИС за по-нататъшно използване, повторна
употреба и неограничени модификации.

Вид действие: Иновационни действия
Условията за тази тема са представени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INNOSUP-4-2014: Европейска марка за ваучерни програми за иновации, с
която се подпомага окрупняването на технологии
Специфично предизвикателство: Ваучерните програми за иновации са добре
познати инструменти за подпомагане на МСП в много страни и региони от ЕС. В
общи линии програмите с ваучерите за иновации може да се характеризират като
малки, еднократни безвъзмездни финансирания (обикновено под 10 000 евро),
които подпомагат МСП да се договорят с университети, доставчици на услуги в
сферата на проучването и разработването или частни консултанти, с цел или да се
изпълнят малки иновационни проекти, или да се проучи възможността за поголеми. При повечето ваучерни програми за иновации агенцията, която е издала
ваучера, плаща фактурата на доставчика на услуги, след като МСП е получило
исканата услуга. Ваучерите за иновации се използват, за да се установи една
първоначална връзка между научните институции и МСП, което се е доказало като
един успешен инструмент за подпомагане окрупняването на технологии и познания
в бизнес практиката на МСП. Повечето ваучерни програми за иновации са обаче
ограничени до бенефициентите и доставчици на услуги от ограничени
географски райони, което ограничава възможността за транснационални
дейности. Освен това разнообразието от видове ваучерни програми ограничава
сътрудничеството между програми.
В „Рига декларацията“19 ръководителите на ваучерните програми за иновации в
страните-членки са дали препоръки за използването на пълния потенциал на
ваучерните програми за иновации. Наред с други, потенциалната роля на
европейското ниво е описана, както следва:
19

Вижте например http://www.innovation.lv/ino2/publications/Riga_declaration.pdf
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"5. Ваучерните програми за иновации трябва да се изпълняват на местно,
регионално и национално ниво, като по този начин напълно се вземе под
внимание принципът на субсидиарност. Европейското ниво се насърчава да
развие с националните и регионалните единици едно доброволно
сътрудничество и комисионна рамка за ваучерни програми за иновации, с
което се цели да се направят по-успешно достъпни за МСП отличните
познания, умения и услуги за иновационно подпомагане от обществени и
частни доставчици на услуги из цяла Европа."
Предложеното действие има за цел да установи едно такова доброволно
сътрудничество, за да се постигне сред участващите програми едно автоматично
признаване на европейските чуждестранни доставчици на услуги при равни на
националните условия.
Обхват: Предложените действия ще помогнат за разработването на една европейска
марка за ваучерни програми за иновации, които третират европейските
чуждестранни доставчици на услуги като равни на националните. Системите,
които управляват и присъждат марката, могат да предоставят услуги на
участващите ръководни единици във ваучерните програми за иновации, което ще
повиши качеството на доставката или ще помогне за справянето с по-високите
рискове, произтичащи от международното отваряне на програмите. Финансови
стимули като например съфинансиране на ограничен брой първоначални
транснационални проекти за сътрудничество с научни институции може да се
предоставят в установените граници за отпускане на финансово подпомагане на
трети страни, съгласно условията, описани в част К от Общите приложения.
Комисията счита, че предложение с искане за помощ от ЕС в размер около 1
милион евро ще позволи това специфично предизвикателство да бъде разгледано
по подходящ начин. Въпреки това с това не се изключва подаването и подбора на
предложения, с които се искат други суми.
Очакван резултат:
·

Действието ще установи една европейска марка за ваучерни програми за
иновации, която предоставя една отворена структура на сътрудничество за
програмите, установени на местно, регионално и национално ниво.

·

Като минимално изискване участващите програми ще се ангажират да
третират чуждестранните европейски доставчици на услуги наравно с
националните такива и ще се целят към минимум 5% използване на ваучери
за иновации за сътрудничество извън родната си страна.

· Увеличаване на обхвата и качеството на услугите, които се предлагат на
МСП.
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·

Повишаване на възможността отлични изследователи и други специалисти
да прехвърлят транснационално познанията си и да засилят окрупняването
на технологии и познания.

Вид действие: Действие за координация и подпомагане
Условията за тази тема са представени в края на тази покана и в Общите
приложения.
INNOSUP-5–2014: Обмяна на опит на иновационни агенции
Специфично предизвикателство: Агенциите за иновационно подпомагане, т.е.
регионални и национални агенции, които проектират и/ или изпълняват програми
за иновационно подпомагане на МСП, са важни посредници при иновациите в МСП.
Механизми на фокусиране, проектиране и доставка на ваучерни програми за
иновации определят до голяма степен икономическото въздействие от
подпомагащите действия и удовлетвореността на бенефициентите от указаното
подпомагане. Европейският съюз подкрепя съвместната политическа обмяна на
опит, както и обмяната на „добри практики” в различни програми като например
Седмата рамкова програма (РП7), Рамковата програма за конкурентоспособност и
иновации и Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG.
Въпреки това обмяната на добри практики при подпомагането на иновациите на
МСП, подобряването на съществуващи програми в подкрепа на иновациите на МСП
и установяването на нови такива остават слаби, като МСП, подпомагани от
програмите, често остават недоволни от получените услуги20.
Европейският „Форум за партньорство при иновации” (IPF, 2009-2012) има голям
принос при формулирането на изискванията за един постоянен механизъм на
обмен за иновационните агенции, подпомагащи МСП21: Дейностите на обмен
трябва да са базирани на ясни методологии и трябва да се ориентирани спрямо
търсенето, стартирани в момента, в който самите агенции отчитат
необходимостта от това да се коригират форматите на програмата. Освен това
дейностите на обмен трябва да са облагодетелствани от секретариат или
динамична структура, които да осигуряват хоризонтално преминаване на
информация през заинтересованите агенции. В резултат на съвместните
изпълнения IPF е разработил две важни методологии: система за управление на
качеството чрез система за обмен на база на методологията на Европейската
фондация за управление на качеството (ЕФУК) и методология „туининг+”, която
комбинира елементи на традиционния обмен и туининг в малки обменни групи на
заинтересовани агенции.
Целта на това действие е да направи тези две методологии достъпни за
20

Вижте например „Изграждана на по-ефективно обществено подпомагане на иновациите в ЕС”, работен
документ на екипа на Комисията SEC(2009)1197
21
Вижте http://www.vinnova.se/PageFiles/604825187/The%20IPF%20synthesis%20report.pdf
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регионалните и националните агенции, под формата на елементи на една постоянна
среда на обмен, и да поощри агенциите да се включват по-често в обменни
дейности.
Обхват: Предложените действия ще осигурят стимули под формата на малки
еднократни безвъзмездни подпомагания на национални и регионални иновационни
агенции за извършване на обмен по всички теми, свързани с проектирането и
доставянето на програми за подпомагане на иновации в МСП. Подкрепата за
съвместни дейности, свързани с обмен, ще е налична по всяко време, когато е
необходима и когато се появи възможност за политически обмен в агенциите.
Докато обменът е отворен за всички съответни теми, само методология
„туининг+”, както и програмата за управление на качеството, за иновационни
агенции на база на ЕФУК са признати като методи на обмен и обучение.
Очакван резултат:
•

Значително увеличение на броя иновационни агенции, които се занимават с
обмен. Резултатите от обмена се приемат от националните и регионалните
програми в подкрепа на иновациите, включително тези, които са
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

• Широк кръг от нови теми и подходи в подпомагането на иновации в МСП се
разглеждат и разработват от обменни дейности на национални и регионални
иновационни агенции. Водещи агенции проектират и изпълняват програми на
база на тези нови подходи.
•

По-широкото използване на управлението на качеството в иновационни
агенции повишава ефективното доставяне на услуги и удовлетвореността на
клиента и увеличава обменния процес.

Вид действие: Действия за координация и подпомагане, еднократни суми за
участващи агенции (15.000 / 50.000 евро)
Условията за тази тема са представени в края на тази покана и в
Общите приложения.
INNOSUP 6 – 2015: Оползотворяване на пълния потенциал на онлайн
сътрудничеството в подкрепата за иновации в МСП
Специфични предизвикателства: Намирането на подходящи партньори за
иновационни дейности представлява най-голямата пречка пред иновациите в МСП.
Услугите в подкрепа на иновациите, традиционно се справят с тази пречка чрез
две интервенции, които често биват комбинирани: (а) осигуряване на мрежи за
контакти за лични срещи или за еднократни такива („бизнес срещи”) или за поwww.cbcromaniabulgaria.eu
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трайни мрежи („клъстери”) обикновено с ограничен географски обхват; и (б)
определяне на „профили за сътрудничество” („технологични оферти”, „профил
за търсене на партньори” и др.), които се разпространяват чрез мрежа от
посредници. Посредниците, в различна степен, играят активна роля в
установяване на партньорства („посредничество”). Социалните медии и други уеб
базирани услуги поставят под съмнение тези вече съществуващи подходи и
изискват преразглеждането им.
Британската платформа „connect” е първата публично финансирана уеб
иновационна платформа, която създава защитено пространство за фирмите,
където могат да покажат компетенциите, интересите и уменията си, да достигнат
до по-голям брой фирми, да създадат лични контакти и да започнат
сътрудничество. Търговски предложения като „linkedin” и други краудсорсинг
платформи предлагат важни елементи, но не се считат за иновационни платформи
за МСП.
Въпреки това, става ясно, че само малък брой от фирмите, които ползват
платформата притежават уменията да се възползват в пълна степен от
възможностите, които предоставя тя. Повечето установяват контакти чрез
платформата – което ефективно елиминира „функцията посредничество”, която до
този момент се предоставя от множество посредници – но не са в състояние да
поддържат мрежа от контакти или да се възползват от уменията си за подготовка
на иновационни проекти. В тази връзка, те могат да се възползват от нова
генерация услуги за подкрепа, които да им помагат да се създаде стойност от
онлайн сътрудничество с мрежа от контакти и потенциални партньори
(„подпомагане на онлайн сътрудничество за иновации”)
До този момент, служителите на агенциите за иновации почти не са притежавали
нужните умения, за да подпомогнат клиентите си да установят сътрудничество
чрез уеб платформи, както и не е бил очертан профил на уменията. Търговските
предложения от краудсорсинг платформи остават крайно недостъпни за МСП или
срещат трудности в увеличаването на предложенията си, за да достигнат критична
маса от общността.
Обхват: За да се справят с описаните пропуски, предложенията трябва да се
справят с един или повече от следните аспекти:
•

да се разработят и тестват нови проекти за услугите за „подпомагане на
онлайн сътрудничество за иновации” за МСП от различни сектори;
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•

тези нови услуги да се направят достъпни за предприятия от сектори, които
обикновено не извличат полза от подкрепата за иновации.

•

да се разработят и тестват квалификационен профил, учебна програма и
обучителни курсове за служителите, които понастоящем предоставят
посреднически услуги в изградени мрежи или агенции за МСП.

Проектантските услуги и квалификационните профили трябва да бъдат
формулирани независимо от конкретно сътрудничество или платформа на
социални медии. Тестове на услуги трябва да бъдат провеждани върху отворени
платформи, които вече са събрали критична маса от предприятия и
заинтересовани към иновациите лица. Изграждането на такива платформи няма да
бъде подпомогнато.
Естеството на темата – онлайн сътрудничество – предполага, че обучителните
модули са изградени като уеб-базирани модули за самообучение или колаборативно
обучение, които са подпомогнати от практически казуси под формата на видео
клипове. Квалификационните профили и обучителните модули трябва да бъдат
публикувани съгласно лиценз „Криейтив Комънс”.
Проекти предлагащи нови проектантски услуги за „подпомагане на онлайн
сътрудничество за иновации” трябва да посочват върху коя платформа(и) ще бъдат
тествани новите услуги и доколко мащаба на новоизградените услуги ще бъде
разширен.
Планира се подпомагането на 2-3 проекта от индикативния бюджет.
Очакван резултат:
•

Новите услуги, подпомагащи онлайн сътрудничеството за иновации помагат
на МСП да получат достъп до по-широк кръг от потенциални партньори за
иновации и своевременно да пуснат в действие конкретни проекти.

•

Квалификационните профили и обучителните материали са налични за
агенции за подпомагане на иновациите в МСП, заинтересовани в подобряване
уменията на служителите си.

•

Ефективността на предлаганите услуги за подкрепа на иновациите например, но не само услугите на „Европейска мрежа за предприятия” – е
повишена.

•

Ресурсите на публичната подкрепа за иновации са пренасочени от
информационни и посреднически функции – които до голяма степен могат да
бъдат автоматизирани – до функции с по-висока стойност като установяване
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на възможностите и стимулиране на разработването на проекти.
Вид действие: Координация и подпомагане
Условията свързани с тази тема са изложени в края на настоящата покана и
в Общите приложения.
INNOSUP-7-2015: Професионализация на управлението на отворени
иновации в МСП22
Специфични предизвикателства: Текущите проучвания на отворени иновации не
вземат под внимание обхвата и креативността на МСП в проектирането и
осъществяването на стратегии за отворени иновации. Научените уроци от
отворените иновации идват от големи фирми и не могат лесно да бъдат
прехвърлени в контекста на МСП. Докато отворените иновации в големите фирми
не засягат стратегическите им цели, при МСП те променят стратегическата
ориентация на фирмата и изискват щателно преразглеждане на фирмената
стратегия. Приложени правилно, ползите за МСП могат да бъдат от изключително
значение, например в сферата на технологичния трансфер, набиране на капитал,
оптимизация на ресурсите или изграждане на мрежи (Ванхавербеке и др., 2012).
Затова съществува спешна нужда да се изследва как сътрудничеството и/или
отворените иновации са управлявани и организирани в МСП.
Отворените иновации могат да бъдат важен механизъм за растежа на МСП. Важно е
да се проучат предизвикателствата, свързани с размера на МСП и необходимите
компетенции, и да бъдат вкарани в контекста на МСП и да се разработят
насърчителни практики. Съществуват спорадични инициативи на местно ниво,
подкрепящи отворените иновации в МСП. Осведомеността за тези инициативи
следва да се разшири, а услугите, които ги подпомагат, да се професионализират.
В същото време, финансовата и управленската отчетност трябва да достигнат
логиката на модела на отворените иновации. Изчерпателни данни и индикатори за
производителност биха позволили на предприемачите да съставят заключения,
дали отворените иновации са продуктивни и дали трябва да бъдат продължени или
преустановени.
Обхват: Тази дейност се състои от следните елементи:
- Събиране и анализ на информация и данни за приложението на отворените
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иновации в МСП, като се вземат предвид различните ситуации в страните членки и в
конкретните пазарни сегменти. Идентификация на образци на примери от
практиката и анализ на това, как тези практики са организирани и управлявани,
както във високотехнологични, така и в нискотехнологични индустрии. Публикуване
и последващо разпространение на годишен доклад за използването на отворени
иновации от МСП в избрани икономически сектори.
- Разпространение в целия ЕС на успешни примери за използването на отворени
иновации от МСП. Схемите за подпомагане на отворените иновации понастоящем
се прилагат на местно ниво. Техният мащаб и обхват е твърде малък, за да има
значителни инвестиции в разработването на съдържание и насоки, поради което
привличат ограничено внимание от предприемачите. Тази дейност ще популяризира
в цяла Европа образци на примери от практиката, които показват как
предприемачите успешно трансформират бизнеса си, чрез мрежа от партньори.
Също така ще покаже как управлението на такава мрежа ще позволи на МСП да
получат конкурентно предимство, да преодолеят ограниченията, свързани с
размера и ресурсите им, и как отворените иновации могат да се превърнат в
ключов фактор за създаването и присвояването на стойност.
- Разработване на инструменти за практическо ръководство, които да подкрепят
и обяснят идентифицираните примери от практиката. Управленските модули трябва
да бъдат съсредоточени върху (1) Измерения на стратегията, (2) Предприемачески
умения, (3) Необходими ресурси, (4) Инструменти за изграждане на доверие и
контрол и управление на риска в съвместните партньорства. Това ще предостави на
мениджърите на малките фирми практически насоки за това как да въвеждат
иновации и да изграждат иновационни мрежи. Целта е да се повиши
осведомеността за отворените иновации в МСП чрез идентификация на примери за
най-добри практики, което ще помогне за професионализацията на управлението на
отворени иновации в цяла Европа. Тази дейност трябва да предостави препоръки за
това как предоставянето на информация за отворени иновации и обучението трябва
да се развиват във времето, извън обхвата на настоящата дейност.
- Разработване и тестване на индикатори за отворени иновации в подкрепа на
инструментите за подпомагане на управлението в рамките на МСП.
Разработените количествени инструменти трябва да помогнат на ръководството да
взема решения относно намиране на точния момент за установяване или
прекратяване на партньорство. Фирмите трябва да бъдат подпомагани не само в
партньорството им, но и в определянето на това кога, за колко дълго и в какъв ред
партньорите трябва да бъдат привличани в проекти.
Продължителността на това действие ще бъде три години.
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

Очакван резултат:
• Повишено сътрудничество на МСП с външни партньори за успешно въвеждане
на иновации.
•

•
•

Отворените иновации ще позволят на МСП успешно да заобиколят натиска от
комодитизацията и ценовата конкуренция чрез разработването на нови и попечеливши бизнеси, с помощта на изграждане на мрежи сред партньорите в
иновациите.
Професионално управление на отворените иновации от МСП.
Създаването на онлайн платформа за разпространението на примери за найдобри практики в бизнес общността и допълване на примерите с обучителни
модули, изтъкващи конкретни аспекти от отворените иновации.

Вид действие: Координация и подпомагане
Условията свързани с тази тема са изложени в края на настоящата покана и
в Общите приложения.
INNOSUP-8-2015: Измерване на вложените ресурси в и резултатите от
отворените иновации в МСП23
Специфични предизвикателства: Иновациите възникват все по-често в глобалните
мрежи. От гледна точка на оформянето на фирмената политика, е необходимо
разработването на международно сравними показатели, за да се схване подобре идеята за отворените иновации и тяхното включване в иновационната
политика. Фирмите, които се занимават с научноизследователска и развойна
дейност (НИРД) са все по-несклонни да повишават разходите си за НИРД, и
вместо това се стремят да рационализират процеса като намерят нови партньори
или да удължат научноизследователски проекти. Традиционните иновационни
мерки не успяват да забележат тези тенденции. Наличните понастоящем данни
за отворените иновации също не са достатъчни, за да подпомогнат бизнес
операциите. Почти няма доказателства, базирани на широкомащабни бази
данни, за научноизследователски проекти и други иновационни дейности, в
които отворените иновации могат да играят решаваща роля. От гледна точка на
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оформянето на фирмената политика, подробни и изчерпателни данни ще
позволят изготвянето на заключения относно вложените ресурси и генерираните
резултати от отворените иновации, за да насочват разработването на политики.
Обхват: Проектът ще разработи методологии за събирането, измерването и
анализа на данни, касаещи отворените иновации. Впоследствие, проектът ще
извърши практическо тестване на методологиите и индикаторите, за да се опишат
важността и характеристиките на отворените иновации във всички държави,
индустриални сектори, размери на фирмите, след което да се разработят
препоръки за тяхното по-нататъшно използване. Конкретно, дейността ще се
състои от следните елементи:
- Инвентаризация на наличните индикатори, индекси и методологии на
отворените иновации (в частност, тези разработени от Европейската комисия,
ОИСР или частни данни). Оценка на тяхната уместност и ефективност в
използването им като мерило за иновационните дейности и резултати в МСП, като
се взема под внимание интензивността и качеството на сътрудничеството.
- Разработването на количествени инструменти за представяне на
доказателствата и резултата от отворените иновации в МСП. В проучванията на
отворените иновации доминира качествения подход, като до голяма степен те се
ползват от задълбочени събеседвания и практически казуси. За да се премине отвъд
качествените и случайни доказателства, емпиричните измервания трябва да бъдат
разработени и утвърдени да тестват връзката между бизнес ефективността и
отворените иновации сред по-голяма извадка от фирми.
- Определяне на условията на водената политика за превръщането на
отворените иновации в реалност за МСП. Ерозията на затворената иновационна
система също е довела до по-голямата роля на МСП в индустриалната
иновационна система. Разработването на публични ръководства за водената
политика, в съответствие с парадигмата на отворените иновации, т.е.
образование и развитие на човешкия капитал, прехвърляне на моделите за
финансиране към отворени иновационни системи, политика на конкуренцията,
индустриална политика.
Продължителността на това действие ще бъде една година.
Очакван резултат:
•

Разширяване на наличните иновационни индикатори от мерки за вложени
ресурси/ постигнати резултати до индикатори, които комбинират качеството
и интензивността (т.е. броят на сделките за сътрудничество разделени на
броя на служителите) на сътрудничеството за иновации.
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

•

Дейността ще събира доказателствена база за резултата от отворените
иновации в контекста на МСП.

•

Преминаването от случайни доказателства към динамични редове ще
потвърди убедителен пример за отворените иновации.

Вид действие: Координация и подпомагане
Условията свързани с тази тема са изложени в края на настоящата покана и
в Общите приложения.
INNOSUP-9-2014: Изграждане на общността и развитие на компетенциите чрез
инструмент за МСП – коучинг
Специфични предизвикателства: Хоризонт 2020 (Х2020) цели увеличаването на
резултатите от участието на МСП. В случая със специализирания инструмент за
МСП, това ще бъде постигнато чрез коучинг и менторинг услуги, които ще бъдат
предоставяни през времето, в което МСП участват в инструмента. Целта е да се
даде възможност на участниците в инструмента за МСП да разработят и приложат
стратегии за висок растеж на базата на успешно участие в специализирания
инструмент на Хоризонт 2020. Коучинг и менторинг услугите ще бъдат предоставяни
от група от подходящо обучени и опитни бизнес треньори. Услугите ще бъдат
предоставяни в сътрудничество с Европейската мрежа за предприятия (Enterprise
Europe Network), която ще започне, посредничи и контролира връзката коуч-МСП,
както и ще предостави на участващите фирми достъп до по-широк кръг от Мрежови
услуги.
Обхват: Целта на действието е да създаде условия за цялостно и последователно
предоставяне на коучинг и менторинг услуги. За да подпомогнат обмяната на опит
и да преодолеят местната им обвързаност, коучовете трябва да имат
възможността да обменят идеи и опит помежду си, за да повишат уменията си в
коучинг мрежата. Това също така ще осигури последователност в предоставянето
на услугите. Трябва да се създаде специализиран център, където да се събира
опита и данните натрупани чрез коучинг срещите. Също така той трябва да служи
и като единна справочна база и източник на знания, които да подпомогнат
коучовете в работата им.
Действието ще се състои от:
- Повишаване на осведомеността относно възможностите за набиране на персонал в
рамките на коучинг инструмента за МСП, насочени към подходящо квалифицирани
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лица.
- Подготвяне на информационни материали и информационни събития, създаване
на онлайн обучителни модули за коучове относно подкрепата за МСП в Хоризонт
2020, както и прилагането на инструмента за МСП в частност.
- Изграждане на общността, изграждане на мрежи, обмяна на практически коучинг
опит в рамките на коучинг общността на Хоризонт 2020.
- Създаване на виртуална коучинг платформа, която да свързва коучовете, за да
могат да споделят опит, ключови моменти от коучинг обученията и която да
помогне да се идентифицират подходящите коуч специалисти.
- Организация на коучинг срещи за споделяне на примери за най-добри практики
сред коучовете, в частност в районите, представляващи обществено
предизвикателство и икономическите сектори, където коучинг методологиите и
предизвикателствата, пред които се изправят коучовете обикновено са сходни.
- Създаване на мониторинг и еталонна схема, за да се гарантира предоставянето на
последователни коучинг услуги.
- Анализ и мониторинг на резултатите от коучинг подкрепата в рамките
на Хоризонт 2020.
Където е уместно, дейностите ще бъдат предоставяни заедно с доставчици на
услуги за бизнес подкрепа, които редовно си сътрудничат с МСП, вземащи активно
участие в международни програми за финансиране и доставката на услуги за
управление на ключови клиенти съгласно инструмента за МСП.
Действието ще бъде с продължителност от две години. Очаква се платформата да
се разрасне с развитието на Хоризонт 2020 и броя на участващите фирми и коучинг
ангажиментите да се повиши. След приключването на това конкретно действие, се
очаква обхвата на последващите действия да се развие, на базата на първоначалния
опит.
Очакван резултат:
Създаването на специализирана платформа ще подпомогне
доставката на менторинг услуги в рамките на Хоризонт 2020 и ще доведе до:
•

Повишаване на търговския потенциал и подобряване на резултата от
участието на МСП в специализирания инструмент в рамките на Хоризонт 2020,
като гарантира, че проектът е разработен и представлява неделима част от
фирмената иновационна стратегия.
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•

Постигане на реална организационна промяна и подобрени резултати.

•

Подобряване уменията на мениджърите, като позволява на МСП да
преодолеят по-добре пречките за растеж след като са приключили участието
си в Хоризонт 2020.

•

Платформата ще улесни обмяната на опит сред коучинг общността и ще
гарантира международния характер на коучинга, който обикновено е на
местно ниво.

Вид действие: Координация и подпомагане
Условията свързани с тази тема са изложени в края на настоящата покана и
в Общите приложения.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА
Дата на публикуване:

11/12/2013

Краен срок24,25:
INNOSUP-1-2015

[30/04/2015]

[09/09/2015]

Два етапа

INNOSUP-2-2014
INNOSUP-3-2014

1.
етап
02/04/2014
02/04/2014

2.етап

Един етап
Два етапа

и INNOSUP-4INNOSUP-5-2014
2014

1. етап

2. етап

INNOSUP-6-2015
INNOSUP-7-2015

Непрекъснато
отворен от
01/05/2014 до
[10/03/2015]
16/12/2014
1.
етап
[21/01/2015]

09/09/2014

Един етап
[12/08/2015]

Два етапа

2. етап

и INNOSUP-8INNOSUP-9-2014
12/03/2014
2015
Индикативен бюджет: 9.58 милиона евро от бюджета за 201426 и 29.7 милиона евро
24

Отговорния генерален директор може да отложи крайния срок с до два месеца.

25

Крайните срокове дадени в скоби са индикативни и са предмет на допълнително решение за финансиране
за 2015 г.
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от бюджета за 201527
2014 милиона евро 2015
INNOSUP-1-2015,
INNOSUP-2-2014,

0
8.4

Милиона
евро
24.9
0

INNOSUP-3-2014
и INNOSUP-4INNOSUP-5-2014
2014
INNOSUP-6-2015
INNOSUP-7-2015
INNOSUP-8-2015
INNOSUP-9-2014

0.42
0
0
0
0.76

1.0
1.5
2
0.3
0

Един етап
Един етап
Един етап

Условия за допустимост на разходите: Условията са описани в част B и C от Общите
приложения към работната програма, със следните изключения:

26

Бюджетът за 2014 г. е предмет на наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г.,
след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния власти или ако не е приет както е предвидено в системата на
временните суми от една дванадесета.
27

Бюджетът за 2015 г. е индикативен и ще бъде предмет на допълнително решение за финансиране, което да
покрие сумите, които трябва да бъдат отпуснати за 2015 г.
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INNOSUP-1-2015

INNOSUP-4-2014
и
INNOSUP-5-2014

1. Поне 75% от общия предложен бюджет ще бъде
разпределен
към МСП, които са или част от
консорциума, или участват като трети страни, предимно
МСП. Тази тема позволява предоставянето на финансова
подкрепа на трети страни, в съответствие с условията
изложени в част К от Общите Приложения. Максимум 60,
000 евро могат да бъдат отпуснати на трети страни
(съгласно чл. 210 от Правилата за кандидатстване), като
те могат да бъдат надвишени, ако е необходимо да се
постигнат цели от действието в съответствие с чл. 23(7) от
Правилата за участие.
2. За първия етап от процедурата по кандидатстване,
кандидатите трябва да представят концепция (не повече
от 10стр.) с ясно и стегнато описание на идеите и целите
на иновационното действие за разработването на нови
индустриални вериги за създаване на стойност.
Европейското измерение и добавената стойност трябва да
бъдат описани. Освен това, кандидатите трябва да
обяснят основните дейности, условията за изпълнение
(включително списък на другите преки бенефициенти) и
очакваните резултати. Описанието, също така, трябва да
засегне
как
предложения
системен
подход
и
стратегически фокус дават добри перспективи за
значителни резултати в икономическото развитие и
създаването на работни места, като също притежава
потенциал да играе ролята на катализатор като допринася
за и/или представлява средство за изпълнение на други
подкрепени дейности, например, съгласно Европейските
структурни и инвестиционни фондове, пр. в контекста на
стратегиите за интелигентна специализация. Също така,
трябва да се предостави приблизителна оценка на общите
разходи за предложеното действие и исканите от
Комисията суми. Само най-добрите кандидатури ще бъдат
Право
да дакандидатстват
имат етап
само на
юридически
лица
поканени
участват във втори
кандидатстване,
упълномощени от националните или местни власти да
който включва пълното предложение с подробно описание
разработят и/или изпълнят ваучер програми за иновации
на
и планираните или
за осъществяване
за бюджета
МСП (INNOSUP-4-2014)
програми за дейности.
иновационна
подкрепа за МСП (INNOSUP-5-2014).
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Критерии за оценка, оценяване и прагова стойност: Критериите за оценка,
оценяването и праговата стойност са описани в част Н от Общите приложения към
работната програма, със следните изключения:
INNOSUP-1-2015
и
INNOSUP-6-2015
INNOSUP-3-2014

При оценяването на кандидатурите от първия етап, при
процедура за подаване на заявления в два етапа, ще бъдат
оценявани само критериите „високи постижения” и
„резултат”. Праговата стойност на двата индивидуални
критерия
е 4.Изпълнение, в допълнение към стандартните му
За критерия
подкритерии, ще бъдат вземани под внимание и следните
аспекти:
- брой на включените Национални служби за
интелектуална собственост и резултат от участието им;
- първоначално предложени услуги, които да бъдат
разработени за целевата група и съответната част от
юридическата професия;
- механизми за поддръжка и разработване на
общия уебсайт.

INNOSUP-4-2014

При оценяването на кандидатурите от първия етап при
процедура за подаване на заявления в два етапа, ще бъдат
За
критериясамо
Високи
постижения,
в допълнение
оценявани
критериите
„високи
постижения” към
и
стандартните
му
подкритерии,
ще
бъдат
вземани
под
„резултат”. Праговата стойност на двата индивидуални
внимание
следните аспекти:
критерия еи 4.
- брой на включените ваучер програми за иновации;
- стремеж към приемане на частни – чуждестранни доставчици
на услуги.

INNOSUP-5-2014

При оценяването на кандидатурите от първия етап при
процедура за подаване на заявления в два етапа, ще бъдат
оценявани само критериите „високи постижения” и
„резултат”.
Праговата
стойност на
двата индивидуални
Проектите ще
бъдат оценявани
индивидуално
и финансирани
критерия
е
4.
при достигане на праговите стойности до изразходването на
годишния бюджет.
класиране.

Няма

да

бъде

създаван
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списък

с

Процедура по оценяване: Процедурата за определяне на приоритетния ред на
кандидатурите с еднаква оценка е описана в част Н на Общите приложения.
Пълната процедура по оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с
настоящата покана.
Индикативна таблица за оценяването и споразумението за субсидия.

INNOSUP-1-2015,
INNOSUP-3-2014,
INNOSUP-4-2014
и INNOSUP-62015
INNOSUP-2-2014,
INNOSUP-5-2014,
INNOSUP-7-2015,
INNOSUP-8-2015
и INNOSUP-9-

Информация за
резултата от
оценяването
(един
или първи
Максимум 3
етап)
месеца от
крайната дата за
кандидатстване

Информация за
резултата от
оценяването
(втори етап)

Индикативни данни
за подписването на
споразумение за
субсидия

Максимум 5 месеца Максимум 3 месеца
от крайната дата за от датата, на която
кандидатстване
кандидатите са
информирани, че
кандидатурата им е
успешна

Максимум 5
месеца от
крайната дата за
кандидатстване

Максимум 3 месеца
от датата, на която
кандидатите са
информирани, че
кандидатурата им е
успешна

2014
Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и
Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, от участниците се
изисква да сключат Споразумение за консорциум преди споразумението за
субсидия, за действия относно следните теми:
INNOSUP-1-2015: Проекти на клъстери за нови индустриални вериги за създаване на
стойност.
INNOSUP-2-2014: Европейско бюро за помощ относно правата на интелектуалната
собственост (European IPR Helpdesk)
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INNOSUP 3 – 2014: IPorta 2 – Повишаване на качеството на консултантските услуги по
въпросите за интелектуалната собственост в МСП.
INNOSUP 6 – 2015: Оползотворяване на пълния потенциал на онлайн
сътрудничеството в подкрепата за иновации в МСП
INNOSUP-7-2015: Професионализация на управлението на отворени иновации в МСП

Други действия28,29
1- Изграждане на услуги „Повишаване на капацитета за управление на
иновациите на МСП” в Европейската мрежа за предприятия (Enterprise Europe
Network)
Липсата на капацитет за управление на иновациите се признава като важна пречка
за създаването на икономически резултат (конкурентоспособност, растеж и
работни места) от иновационните дейности в МСП. Предложенията за
консултантски услуги, които да повишат капацитета за управление на иновации не
са налични за МСП в много европейски региони, в резултат на липса на
предложения, недостъпни пазарни цени или лошо качество. В отговор на тази
липса, инструмента за МСП на Хоризонт 2020 предвижда предлагането на
мониторинг и коучинг услуги на бенефициентите.
Европейската мрежа за предприятия обхваща мрежа в цяла Европа от публични,
публично-частни и частни доставчици на услуги за подкрепа на МСП, основана за
периода 2008-2014 г., съгласно Рамковата програма за конкурентоспособност и
иновации (РПКИ). За периода 2015-2021 г. Мрежата ще бъде възстановена съгласно
програмата Конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME), като включва
възможността други европейски програми да се възползват и да допринесат за
структурите и дейностите на Мрежата. Вече голям брой членове на мрежата
предоставят кръг от услуги за подкрепа на иновациите. Мрежата е позната найвече с услугите свързани със сътрудничеството за бизнес и иновации. Ето защо
28

Бюджетът за 2014 г. е предмет на наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г.,
след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния власти или ако не е приет както е предвидено в системата
на временните суми от една дванадесета.
29
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Европейската мрежа за предприятия е подходяща структура, която да въведе
услуги „Повишаване на капацитета за управление на иновациите на МСП” и да
предостави на МСП по-качествени услуги за подкрепа на иновациите, ако има
липса на такива или са недостъпни на местните пазари.
Предложено е цялата информация и услуги за сътрудничество на мрежата,
включително тези, които са специфични за Хоризонт 2020, да бъдат финансирани
от програмата COSME, за да се намали административната сложност на проекта.
Приносът на Хоризонт 2020 за Мрежата трябва да бъде разпределен изключително
към нови и допълнителни услуги за подкрепа на иновациите, като тези,
повишаващи капацитета на управление на иновациите на МСП”.
Това действие ще изгради и предостави описаните по-горе услуги, които в общ
план засягат МСП със значителни иновационни дейности и в частност
бенефициентите на инструмента за МСП. Услугите ще бъдат предоставяни в
действащата Европейска мрежа за предприятията през 2014 г. и като отделен
елемент на Европейската мрежа за предприятията (2015-2021). За тази цел,
действието е разделено на два елемента:
I. Предоставяне на услуги през 2014 г.
През 2014 г., съгласно Европейската мрежа за предприятията основана за периода
2008-20014 г., 2000 МСП от цяла Европа ще получат 7-дневен пакет услуги, който
включва оценка на капацитета за управление на иновациите, анализ на пропуските
и предоставянето, в рамките на 5 дни, на целеви услуги за решаване на
идентифицираните пропуски. Оценяването може да се основава на IMP³rove
методологията или методологии вече представени в регионите, които са в
съответствие с определението за управление на иновациите и елементите на
система за управление на иновациите, съгласно техническите спецификации,
дадени от Европейската комисия по стандартизация CEN/TS 16555-1. За
бенефициентите на инструмента за МСП в рамките на Хоризонт 2020 се предвижда
7-дневна задача покриваща фаза 1 и 2 от инструмента за МСП за идентифициране на
пропуските, подходящите коучове и да се подпомогне тяхната работа за справяне с
определените пречки за растеж, на базата на съвместно договорен „коучинг план”.
Освен това, в 7-дневния пакет услуги, МСП бенефициенти по проекта за подкрепа
на Хоризонт 2020 трябва, където е уместно, да бъдат подпомогнати в управлението
на проекта с ЕС.
За 2014 г., 2 000 „пакет услуги” ще бъдат разпределени към координаторите на
консорциумите на Европейската мрежа за предприятията. Във всеки консорциум,
участниците в Мрежата, които желаят да участват в това действие, трябва да
покажат, че съответните служители притежават необходимите умения да се заемат
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с оценката на капацитета за управление на иновациите. Разходите, възникнали по
време на действието на тези услуги ще бъдат покрити от субсидиите.
Допустимите разходи за действието са ограничени до разходите за персонал,
направени за квалифицираните служители. Те ще бъдат възстановени в
съответствие със същата система за годишно отработените часове, използвана в
рамковото споразумение за сътрудничество на консорциума на Европейската мрежа
за предприятията.
Вид действие: Субсидии към определени бенефициенти – Координация и
подпомагане
Стандартните критерии за оценяване, праговите стойности, претегляне на
критериите за отпускане на средства и максималния размер на кофинансиране за
този тип действие са описани в част D и Н от Общите приложения.
Юридически лица: координаторите на проектите на Европейската мрежа за
предприятията 2008-2014, от името на регионалните и националните консорциуми.
Пълен списък на координаторите и максималните размери на отпусканите средства
е предоставен на уебсайта на Европейската мрежа за предприятията
(http://een.ec.europa.eu).
Срок: Първото тримесечие на 2014 г.
Индикативен бюджет за поддействията: 5.00 милиона евро от бюджета за 2014 г.
Максималната сума на отпуснатите средства за всеки консорциум е изчислена от
комбинация от броя на жителите на географския район, покрит от консорциума на
Европейската мрежа за предприятията и известния обичаен брой възрастни
служители, участници в проектите на мрежата в съответната държава.
II. Предоставяне на услуги през 2015/16
През 2015/16 г. ще заработи първата фаза на подновената Европейска мрежа за
предприятията. Правната основа на програмата COSME предвижда Европейската
мрежа за предприятията да бъде използвана за предоставяне на действия, касаещи
МСП от други програми на ЕС, при условие, че тези програми предоставят нужното
допълнително финансиране. Европейската мрежа за предприятията, за периода
2015-2021 г. ще бъде основана чрез отворена покана за предложения, които да
бъдат публикувани в края на 2013 г. в програмата COSME.
Тази отворена покана ще включва изискването за „Предоставяне на услуги за
повишаване капацитета за управление на иновациите на МСП, в частност към
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бенефициентите на инструмента за МСП” във формат и съгласно принципите
описани в точка (I), като отделна част от поканата. Поканата ще изисква от
кандидатстващите консорциуми внимателно да обмислят позицията на проекта и
неговите услуги в регионалната екосистема на подкрепата за МСП, за да се сведе
до минимум ефекта от нарушаване на пазарните условия. Кандидатстващите
консорциуми ще бъдат насърчавани да търсят сътрудничество с частни доставчици
на услуги от региона, ако това е възможно.
За 2015/16 г. всяка година 4, 000 МСП от цяла Европа ще получат пакет услуги
повишаващ капацитета им за управление на иновациите. Разпределянето на
ресурсите в европейските региони трябва да следва същите или съвместими с
ключа, използван за операциите на Европейската мрежа за предприятия съгласно
COSME.
Държави, които не участват в програмата COSME ще бъдат поканени да предложат
създаването на „Европейска мрежа за предприятията – Центове за бизнес
сътрудничество” на базата на самофинансиране. В случай, че държавите са
свързани с Хоризонт 2020, Центровете за бизнес сътрудничество ще могат да
кандидатстват за подкрепа за действието описано по-горе.
Вид действие: Специфична субсидия съгласно рамковото партньорство, отпусната
на Европейската мрежа за предприятия, следваща поканата от 2014 г. съгласно
COSME.
Срок: Последното тримесечие на 2014 г.
Индикативен бюджет за поддействието: 20.00 милиона евро, от които 17.00
милиона евро от бюджета за 2014 г. и 3.00 милиона от бюджета за 2015 г.
Очакван резултат:
Прекият резултат от двете действия ще бъде значително повишаване на растежа и
рентабилността на МСП, получаващи услугите, спрямо контролна група.
Иновационните процеси ще бъдат провеждани по-ефикасно и по-ефективно.
Непряк резултат се очаква от въвеждането на висококачествена оценка на
капацитета за управление на иновации и услуги за подкрепа във всички региони на
Европа. Първоначалното въвеждане в контекста на описаното действие ще доведе
до интеграциятa на набор от инструменти в регионалната подкрепа за иновации,
във все по-голям брой региони.
2- Приспособяване и поддръжка на инструментите за оценка на управлението
на иновации в подкрепа на „Повишаване на капацитета за управление на
иновациите на МСП”
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Предоставянето на услуги за „Повишаване на капацитета за управление на
иновациите на МСП” в съответствие с CEN/TS 16555-1 зависи от наличността на
висококачествени инструменти за оценка и различни инструменти за справяне с
идентифицираните слабости. Пазарите за специализирани консултантски услуги за
управление на иновациите са слабо развити в много региони и търсенето на МСП е
много често надценено от високите дневни тарифи, плащани от големите
предприятия за висококачествени консултантски услуги. За да се справят с тези
пазарни неуспехи, да се направят достъпни за бизнес консултантите
висококачествени инструменти за оценяване и обучения , и да се развие пазар за
консултантски услуги за управление на иновации като се повиши качеството и
количеството на доставянето им, първоначално е била разработена за ЕС
платформата IMP³rove през 2007. Същината на платформата IMP³rove се състои в
сравнителен анализ на база данни за „резултати от управлението на иновации”, с
повече от 3500 проверени за качество набор от данни. Въпреки че инструментите и
платформата са все още в голяма степен собственост на ЕС, от 2012 г. ЕС подкрепя
стартовата фаза на IMP³rove Академия с нестопанска цел като покрива разходите за
административните структури, защитата на IP от посегателства, маркетинг и
осигуряване на техническата достъпност на платформата за оценяване.
Няколко страни членки са интегрирали услуги, предоставени от IMP³rove
Академията в националната/регионална система за подкрепа на МСП или са
изразили интерес да го сторят в бъдеще. Прехвърлянето на проекта IMP³rove в
независимо юридическо лице ще повиши гъвкавостта в отговарянето на нуждите на
региони и страни членки, докато по същото време инструментите работят в
стабилна среда с висококвалифицирани служители.
Европейската академия за управление на иновациите IMP³rove има потенциала да
подпомогне доставката на коучинг и менторинг услуги свързани с инструмента за
МСП в три аспекта: Първо, като предостави среда за развитие на капацитета на
консултантите по иновации (служители на Европейската мрежа за предприятията),
които работят в региони със слабо развита консултантска база, която не притежава
инструменти за оценка и консултиране; второ, като предостави достъп на МСП
(включително бенефициентите по инструмента за МСП) до международен
инструмент за сравнителен анализ на резултатите от управлението на иновации и
трето, като – в кратко време – адаптира съществуващите инструменти към
нарастващите специфични нужди в контекста на инструмента за МСП и „услугите за
повишаване на капацитета за управление на иновации на МСП”.
За да покрие специфичните оперативни разходи, които включват предлагане на
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безплатно оценяване на бенефициентите на инструмента за МСП, обучение и
изграждане на капацитет за консултантите по иновациите по проектите на
Европейската мрежа за предприятията, които са избрали да работят с набора от
инструменти на IMP³rove и разходите, възникващи от необходими адаптации
(допълнителни версии на други езици, адаптиране на инструменти), Европейската
академия за управление на иновациите IMP³rove ще получи субсидия в максимален
размер от 2.33 милиона евро за периода 2014-2016 г.
Очакван резултат:
Пряк резултат се очаква от приноса към коучинг и менторинг услугите,
предоставени на бенефициентите по инструмента за МСП и услугите „повишаване
на капацитета за управление на иновациите на МСП”. Освен това, предоставената
подкрепа ще гарантира качеството на сравнителния анализ като повиши потока от
нов набор от данни и позволи да се заменят старите данни, събрани през 2008/2009
г.
Непряк резултат се очаква от въвеждането на висококачествено оценяване на
капацитета за управление на иновациите и консултантски услуги във всички региони
на Европа. Във все повече региони, първоначалното въвеждане в контекста на
Европейската мрежа за предприятията на описаните действия ще доведе до
интеграцията на набор от инструменти в регионалната подкрепа на иновации. От
Академията IMP³rove се изисква да предостави такава подкрепа за регионална
интеграция като част от обичайните и дейности.
Вид действие: Субсидии към определени бенефициенти – Координация и
подпомагане
Стандартните критерии за оценяване, праговите стойности, претегляне на
критериите за отпускане на средства и максималния размер на кофинансиране за
този тип действие са описани в част D и Н от Общите приложения.
Срок: Първото тримесечие на 2014 г.
Индикативен бюджет за поддействието: 2.33 милиона евро от бюджета за 2014 г.
Юридическо лице: Европейската академия за управление на иновациите IMP³rove,
Кайщрасе 16А, 40221, Дюселдорф, Германия.
3- Улавяне на импулс за иновации от развиващите се икономики
През следващите десетилетия растежа на световната икономика ще бъде
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концентриран върху развиващите се икономики с малка, но рязко нарастваща
покупателна сила на физически лица, в сравнение с европейските стандарти.
Нарастващ брой от мултинационални компании насочват продукта и услугите за
иновации към нуждите на клиенти в развиващите се икономики и откриват нови
бизнес възможности за такъв продукт дори в развити пазари. Говиндараджан30
документира много такива случаи и нарича този стратегически процес „обратни
иновации”.
Целта на това действие е да разработи инструменти и методи за европейска
иновация и агенциите за МСП за подкрепа на интернационализацията
да
предоставят по-добри услуги на техните клиенти, които им позволяват да уловят
потенциала на обратните иновации.
Предложените дейности ще разработят набор от инструменти и методологии, които
могат да бъдат предоставени на агенциите в страните членки, за да помогнат на
МСП да уловят потенциала на обратните иновации. Инструментите и методологиите
може да включват, но не са ограничени до, практически казуси (в печатна, аудио
или видео форма) за информираност и анализи, методологични ръководства
относно потребителските предпочитания в развиващите се икономики, ръководства
за сътрудничество с местните научни, технологични и иновационни агенти,
инструменти за подкрепа на предприятията в определяне на пропуските и
изграждането на вътрешни капацитети за обратни иновации и други. Инструментите
и методологиите ще бъдат разработени за Комисията съгласно договор за услуги.
Комисията ще ги предостави на агенциите от участващите държави по
недискриминационен начин.
Вид действие: възлагане на обществени поръчки
Срок: Първото тримесечие на 2015 г.
Индикативен бюджет: 2.00 милиона евро от бюджета за 2015 г.
4- Възможности за дизайнерски иновации в европейските МСП
Дизайна е ключов фактор в създаването на нови продукти и услуги, които са
атрактивни за потребителите и може да направи определен бизнес да изпъкне сред
конкурентите си. Въпреки това, липсата на умения за управление на дизайна
30

Говиндараджан (2012): Обратни иновации – Създай далеч от дома, успявай навсякъде, Харвард Бизнес Ревю
Прес
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представлява значителна пречка пред по-широкото възприемане и интегриране на
дизайна в европейските бизнеси. Както е посочено във водещата инициатива „Съюз
за иновации”, въпреки че някои европейски страни са световни лидери в дизайна,
на други им липсва здрава инфраструктура и способности за дизайн. Този
систематичен пропуск е останал до голяма степен незабелязан, но сега трябва да
бъде преодолян.
По-широкият обхват на това действие засяга насърчаване на използването на нови
източници за иновации в подкрепа на конкурентоспособността на европейските
МСП.
Фирмите трябва да инвестират в уменията за управление на дизайна, но има липса
на специализирани обучения по дизайн и менторинг програми за МСП и на водени
от дизайна иновационни инкубатори. Подобряването на достъпността на такива
услуги за подкрепа ще подобри способността на бизнеса да използва дизайна като
водач към иновации. Това налага подобряването на уменията за дизайнерски
иновации на организациите, занимаващи се с бизнес развитие, инкубаторите и
други посредници във всички страни членки и асоциирани страни.
Целта на това действие е да се създаде капацитет за доставка на подкрепа за
дизайнерски иновации за бизнеса в цяла Европа. Специално внимание се обръща на
насочването към региони, изоставащи в прилагането на дизайнерски иновации и
прилагането на дизайнерски подход за устойчиви решения на социални и
екологични предизвикателства.
Дейностите ще включват:
•

Семинари, обучения, обмяна на опит и други действия за подобряване на
способностите за дизайнерски иновации в организации за бизнес развитие,
инкубатори и други посредници.

•

Разработването на помощни материали за посредническите организации,
включително бизнес асоциации, за тяхната работа с МСП, както и обучителни
материали за МСП.

•

Демонстриране на конкретни случаи на организациите за бизнес развитие и
мениджърите на схеми за подкрепа, където дизайна е играл инструментална
роля в създаването на нова стойност и насърчаване на продуктивността.

• Организирането на тези действия може да бъде подпомогнато от
Европейската платформа за дизайнерски иновации, създаването на която е
планирано в работната Програма за предприемачество и иновации за 2013 г.
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Вид действие: възлагане на обществени поръчки (1 договор за услуги)
Срок: Първото тримесечие на 2015 г.
Индикативен бюджет: 2.00 милиона евро от бюджета за 2015 г.
5- Обсерватория за бизнес иновации +
Резултатите от таблото за измерване на резултати на „Съюза за иновации” показват,
че въпреки че резултатите на европейските иновации се подобряват, скоростта, с
която се преодоляват пропуските между ЕС и големите глобални партньори
намалява; освен това Китай продължава да наваксва. Основният пропуск за ЕС
остават иновациите в частния сектор.
Възможностите за иновации в предприятията и индустрията, по отношение на
продукти, услуги и организационни иновации, и иновационните процеси стават все
по-разнообразни чрез интегрирането на напреднали IT технологии и интернет.
Проучвания, публикувани например от IMP³rove Академията , показват, че фирми с
по-широко разбиране за иновациите („хибридни иноватори”), които не ограничават
иновационните си дейности за производство и обработка на иновации, е повероятно да станат първенци в растежа в техния сектор.
Въпреки доказателствата за ползата от по-широкото разбиране за иновации, поголямата част от публичното финансиране за иновации на МСП все още се
предоставя за кофинансиране на научноизследователска и развойна дейност и
разработване на продукти. Дори в самите предприятия, в частност в МСП,
концепцията за иновациите е често концентрирана върху продуктови и
технологични иновации, докато стратегически промени в присъствието на пазара
(„продажбите”, ролята на веригите за създаване на стойност) и във вътрешните
организации не се разглеждат като част от иновационната стратегия на фирмата.
Целта на това действие, което е продължение и разширение на „Обсерваторията за
бизнес иновации” 2013, е редовния анализ на доказателства за разработването на
по-добра политика за реакция относно възможностите и нуждите от европейски
бизнес иновации. Обръща се специално внимание на доставянето на конкретни
препоръки за това как да се повиши потенциала на иновативните практики и
тенденции в Европа, както и да се повиши обучението в целия ЕС, асоциираните
страни и между съответните заинтересовани лица (Национални власти и услуги за
подкрепа). Осведомителните и обучителни материали ще бъдат създадени на
базата на практически казуси за агенции, занимаващи се с дизайна и/или
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доставката на програми за иновационна подкрепа за (i) обучаване на служителите
работещи с МСП; (ii) за работата с МСП и (iii) по време на дизайна на новите
действия за иновационна подкрепа в МСП.
Дейностите ще бъдат разделени на две групи:
Група 1 – Анализ и документация за бизнес иновациите
Група 2 – Създаване на осведомителни и обучителни материали
Вид действие: възлагане на обществени поръчки
Срок: Първото тримесечие на 2015 г. (продължителност 3 години) Индикативен
бюджет: 2.20 милиона евро от бюджета за 2015 г.
6- Интернационализация на иновациите в МСП31
Естеството на иновациите, все повече включващи сложни и многостранни дейности,
стимулира специализацията в и интернационализацията на ключови иновационни
процеси във фирми, включително аутсорсинг и офшоринг на дейности за научни
изследвания и иновации. Предприятията вече не искат да използват само знания
придобити на местно ниво в чуждестранните пазари, и вместо това търсят нови
идеи и технологии от целия свят, участие в генерирането на знания и обществото
на учените и квалифицираните работници в трети страни.
За да уловят възможностите за растеж, особено в развиващите се страни и
икономики, предприятията въвеждат иновации специално за тези пазари като
разчитат на местния опит и изобретателност. В същото време, използването на
възможности в трети страни може да доведе до забележителен бизнес успех и на
местния пазар, както и глобално. Това най-често се прави от големи компании,
особено мултинационални фирми, но и не само от тях. Все повече млади,
бързорастящи МСП се създават с международна бизнес концепция („Родени
глобални”), която разчита на международна иновационна мрежа. Въпреки това,
почти нищо не се знае за МСП в глобалните научни изследвания и иновационни
процеси и сравнително малко МСП изобщо са интернационализирани. Много
възможности са останали неизползвани. Международна конференция през 2014 г.
31

Tази дейност насочена директно към подпомагане на разработването и прилагането на доказателства за
политиките за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица е
изключена от ИАНМСП и ще бъде осъществена от службите на Комисията.
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ще започне дебат и ще събере доказателства за това как европейските МСП са
включени в международните научни изследвания и иновации. Тя трябва да събере
всички заинтересовани лица, за да обсъдят как МСП могат да се възползват от
динамиката и възможностите на международните дейности и мрежи относно
научните изследвания и иновациите и как могат да бъдат подкрепени, за да
участват в глобализирани иновационни процеси. МСП трябва да бъдат насърчавани
да интернационализират научноизследователските и иновационни дейности като
създават радикални иновации чрез сътрудничеството си с партньори с различен
икономически, научен и социокултурен опит. Това ще доведе до печеливша
ситуация за двете страни като гарантира на европейските компании, че техните
активи от знания са развити допълнително, по начин, който предпазва
икономическите им интереси и насърчава растежа.
Вид действие: възлагане на обществени поръчки – Рамков договор
Срок: 2014 г.
Индикативен бюджет: 0.34 милиона от бюджета за 2014 г.
7- Подкрепа за Консултативна Група „Иновации в МСП”32
Това действие ще подпомогне работата на Консултативната група „Иновации в
МСП”. Групата е създадена за да предоставя на заинтересованите лица входяща
информация за цялостната научноизследователска и технологична стратегия на
Хоризонт 2020, във връзка с максимизирането на практическото значение на МСП и
резултата от различните работни програми и дейности. Финансираните дейности ще
включват, но няма да са ограничени до, оценки, специални проучвания и експертни
консултации за подсилване на доказателствената база и подкрепа за прилагането на
специфичните мерки за МСП в рамките на Хоризонт 2020.
Вид действие: възлагане на обществени поръчки – рамков договор или договори с
ниска стойност
Срок: 2014 г. и 2015 г.
Индикативен бюджет: 0.02 милиона от бюджета за 2014 г. и 0.02 милиона от
бюджета за 2015 г.
32
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8– Външна експертиза
Това действие ще подкрепя използването на назначени независими експерти за
оценяване на предложенията за проекти и, ако е уместно, за мониторинга на
действащи проекти.
Индикативен бюджет: 0.14 милиона от бюджета за 2014 г.
Вид действие: Договори за експерти

Бюджет
Покани33

Бюджет за 201434 Бюджет за 201536
милиона евро
милиона евро35

Покана H2020-INNOSUP-2014/2015

9.58

29.7

Повишаване на капацитета за
от които 8.82 от
иновации на МСП като предоставя по02.040203 и 0.76
добри иновации
от 08.020203

33

Подробно описани бюджети за общите покани за инструмента за МСП са предоставени във
въведението на тази работна програма и в бюджетните таблици на индивидуалните части от работната
програма.
34

Предмет на наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния власти или ако не е приет както е предвидено в системата на временните суми
от една дванадесета.
35

Бюджетните цифри посочени в тази таблица са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

36

Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на допълнително решение за финансиране, което да
покрие сумите, които трябва да бъдат отпуснати за 2015 г.
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Бюджет за 201437 Бюджет за 201539
милиона евро 38
милиона евро
Експерти
(експертни
оценители, 0.14
_
експертни групи, наставници)
от които0.10 от
Други действия

Субсидии
бенефициент

за

02.040203
0.04
идентифициран 08.020203
24.33

и
от

от 02.040203
0.36

Възлагане на обществени поръчки

3.00
6.22

от 08.020203

Хоризонтални дейности
(08.020403)

Бюджет за 201440
милиона евро

41

Разпространителни дейности

0.06

(виж част 17 от работната
програма)

от които половината
от

Бюджет за
201542
милиона евро

0.06

37

Предмет на наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния власти или ако не е приет както е предвидено в системата на временните суми
от една дванадесета.
38

Бюджетните цифри посочени в тази таблица са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

39

Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на допълнително решение за финансиране, което да
покрие сумите, които трябва да бъдат отпуснати за 2015 г.
40

Предмет на наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния власти или ако не е приет както е предвидено в системата на временните суми
от една дванадесета.
41

Бюджетните цифри посочени в тази таблица са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

42

Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на допълнително решение за финансиране, което да
покрие сумите, които трябва да бъдат отпуснати за 2015 г.
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02.040203 и другата
половина от
08.020203
0.03
Корпоративна комуникация
(виж част 17 от работната
програма)

Изчислен общ бюджет

от които половината
от

_

02.040203 и
половината от
08.020203
34.50

38.98
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