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Пилотна линия за отворени данни от научни изследвания
Новост в Хоризонт 2020 е Пилотната линия за отворени данни от научни изследвания,
която има за цел да подобри и максимизира достъпа до и повторната употреба на данни
от научни изследвания, получени от проекти. Докато определени части и области от
Работната програма са ясно идентифицирани като участващи в Пилотната линия за
отворени данни от научни изследвани, то индивидуални действия, финансирани под
други части и области на Хоризонт 2020 могат да изберат да участват в Пилотната схема
на доброволна основа. Използването на Плана за управление на данни се изисква за
проекти, които участват в Пилотната линия за отворени данни от научни изследвания.
По-нататъшни указания относно Пилотната линия за отворени данни от научни
изследвания можете да откриете на Портала за участници.

Призив за нанотехнологии, авангардни материали и производство
Х2020-NMP 2014/2015
Този призив включва теми относно нанотехнологиите, авангардните материали,
производството и действия за подкрепа на разгръщането на ГБТ (Главни Базови
технологии). Той включва призив към междусекторните ГБТ и адресира ГБТ за
множествени приложения, както и ГБТ за приложения в специфични обществени
предизвикателства или приоритетни области; така както и безопасност, разпространение,
структуриране, бизнес модели и други иновативни въпроси.
Запълване на празнината между нанотехнологичните изследвания и пазарите
Това предизвикателство адресира три от ключовите европейски промишлени вериги на
стойността, обезпечени от нанотехнологиите: леки мултифункционални материали и
устойчиви композити; структурирани повърхности и функционални течности.
Потенциалът на мултифункционалните наноматериали и композити е демонстриран в
действия по научни изследвания и технологично развитие (НИТР) за различни сектори
на приложение като пакетиране, транспорт и строителство. Трябва обаче да се обърне
внимание на някои пречки, за да се използва ефективно широкомащабното въвеждане на
пазара на такива иновативни, сигурни и устойчиви продукти. Дейностите, адресиращи
това предизвикателство следователно ще приложат следващите стъпки към разгръщане и
въвеждане на пазара на леки, многофункционални, икономични и щадящи околната
среда продукти, основаващи се на наноматериали за различни приложения чрез
увеличаване на мащаба на лабораторния опит до промишлен мащаб и чрез
демонстриране на жизнеспособността на различни производствени технологии.
Това основно предизвикателство е да се развие безпроблемна интеграция на технологии
и обработка за използването на наноматериали в производството; да се подобри
управлението и мониторинга на изискваните условия за употребата на наноматериали в
промишлените процеси, включително (на място) метрологията; да се повиши нивото на
здравина и повторяемост на такива промишлени процеси; да се оптимизира (с
използването на моделиране и симулация където е уместно) и оцени повишената
производителност и функционалност на продукта и на производствената линия, по
отношение на производителност в действителна работна среда). Особено засегнати са
МСП, които са поканени да участват, за да развият и използват необходимия
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икономически инфраструктурен капацитет и познания, за да осъществят необходимите
подобрения в управлението на процеса, метрологията и анализа на жизнения цикъл на
място, които представляват критични стъпки преди ангажиране с пилотно производство.
Поканени са предложения по следните теми:
NMP 1 – 2014: Пилотни линии с отворен достъп за рентабилни нанокомпозити
Специфично предизвикателство: Областта на нанокомпозитните материали отбеляза
забележителен напредък през последните години с много различни видове
нанокомпозити, показващи радикално повишени качества за широка гама от
промишлени приложения. Появяват се също нови производствени маршрути като
локален синтез. Основната цел е да се разработят рентабилни и устойчиви технологии в
промишлен мащаб за производството на нанокомпозити за специфични приложения,
целящи селекцията, тестването и оптимизирането на материали и параметри на
обработка, както и проверка на производителността на нанокомпозитите за определено
приложение в условията на пилотната линия, характерни за оперативните промишлени
среди и готови за стартирането на пилотна продукция като следваща стъпка (след
проекта).
За да се даде възможност на МСП да навлязат в този критичен етап на научни
изследвания, технологично развитие и иновации, по-големите предприятия и/или
научно-изследователски и технологични организации са поканени да се обединят с цел
да предоставят координирана работна мрежа от пилотни линии, услуги за тестване и
валидиране за МСП с цел подготовка за управленски решения за напредък към
следващата стъпка от разгръщането на новите технологии, т.е. инсталация на
промишлени пилотни линии и навлизане в етап комерсиализация.
Обхват: Разработване на пилотни линии: Разработката на пилотните линии се очаква да
използва като база съществуваща пилотна линия и може да включи нови методи и/или
уреди с характеристика в реално време (включително висока пропускателна способност)
за измерване, анализ и операции в наномщаб за характеристика на съответните свойства
на материалите, напр. дисперсия на нанопълнители с подобрена резолюция и/или
повишена чувствителност, базирани на новите подходи или нови комбинации от
подходи.
Работата на пилотните линии – тестване и валидиране включва: селекция и
приспособяване
на
нано-частиците/обектите
с
необходимото
интерфейсно
взаимодействие и/или съвместимост с матрицата, която ще бъде използвана в
нанокомпозита; избор на техника за обработка и оптимизиране на параметрите на
процеса, адресиращи подходяща дисперсия и разпределение на нано-частиците или
съвкупности от нано-частици в рамките на матрицата; разработка на качествен контрол и
проверка на процеса.
Предложенията би следвало да адресират набор от промишлени приложения и да
включват няколко производители на композити, адресиращи по-специално нуждите на
действащите в сектора МСП. Плановете за действие на работната мрежа от пилотни
линии, както и съоръженията за индивидуалните пилотни линии след края на
финансовата подкрепа на ЕС трябва да бъдат подготвени в рамките на предложението,
включително бизнес планове за сътрудничество с МСП.
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По тази тема предложенията би следвало да включват схема на първоначалната
експлоатация и бизнес планове. Където е възможно заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Изпълнението на настоящето предложение е предвидено да започне на Ниво на
технологична готовност (НТГ) НТГ 4-5, целево НТГ 6. Изпълнение като транс-ГБТ
дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•

•

•

•
•

Европейска еко-система за тестване на високи НТГ и валидиране на нанокомпозити на достъпни цени и лесни за достъп за МСП посредством техническо
сътрудничество между Организации за научни изследвания и технологии (ОНТ) и
производители на композити, както и чрез идентификация на всички критични
участници във веригата на стойността на крайния продукт.
Даване на възможност за инвестиционни решения за въвеждане на пазара на нови,
рентабилни, безопасни и устойчиви продукти, обезпечени от нанотехнологиите,
които демонстрират превъзходна работа по отношение на мултифункционалност и
устойчивост, напр. в секторите на пакетирането, текстил, транспорт, енергетика,
електроника и строителство. Този неизчерпателен списък не изключва подаване и
избор на предложения, адресиращи и други сектори.
Демонстрирано увеличение на мащаба и повишаване на степента за автоматизация
на производствени линии/процеси за нанокомпозити, водещи до по-високи
производствени обеми, повишена надеждност и повторяемост на произведените
нанокомпозити и по-ниска производствена цена; наличност на нови и значително
подобрени “подходящи за целта” инструменти за интеграция в тези линии;
Принос към стандартизация в сферата на нано-метрологията за бърз дизайн на
продукти и процеси.
Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност и
регулаторни стратегии 1.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 2 – 2015: Интеграция на нови наноматериали в съществуващи производствени
линии
1
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Специфично предизвикателство: Наноматериалите са предназначени да подобрят
работата на съществуващите производствени технологии и да дадат нови
функционалности на продукти като леки решения за транспортиране и строителство,
подобрени свойства за опаковъчните материали и процеси, намалено износване и триене
на прежди, подобрена електрическа производителност и надеждност, както и
термоизолация с висока производителност и влакнести материали за УВ защита (напр.
кухи влакна). Такива наноматериали обаче трябва да бъдат въведени в производство и
точните контролирани условия трябва да бъдат създадени и поддържани с промишлените
процеси.
Обхват: Разработка и демонстрация в работни среди; интеграцията на технологии и
обработка за използването на нови наноматериали в производството; подобряване
управлението и мониторинга на необходимите условия за употребата на наноматериали в
промишлените процеси; повишаване нивото на здравина и повторяемост на такива
промишлени процеси; оптимизиране и оценка на повишената производителност на
производствените линии по отношение на изпълнение и рентабилност; оценка на
функционалността и работата на произведения компонент/продукт.
По тази тема предложенията би следвало да включват схема на първоначалната
експлоатация и бизнес планове. Където е възможно заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Изпълнението на настоящето предложение е предвидено да започне на Ниво на
технологична готовност (НТГ) НТГ 4-5, целево НТГ 6. Изпълнение като транс-ГБТ
дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•

•

•

Ускорено приемане на пазара на наноматериали и продукти в един или повече от
следните сектори: влакна, прежди и текстил; биометрични продукти, опаковъчни
материали; енергетика; строителство и транспорт. Този неизчерпателен списък не
изключва подаване и избор на предложения, адресиращи и други сектори.
Подобрение на съществуващи производствени процеси и оборудване посредством
интеграция на нано материали, демонстрация на по-добра ефективност на
ресурсите, безопасност, устойчивост и възможност за рециклиране на широка гама
от компоненти и крайни продукти.
Подобрение в техническите познания по интегрираните производствени процеси за
наноматериали по отношение на производителност и рентабилност.
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•
•

Принос към разработката на бизнес планове, които стимулират инвестиции от
частния сектор за бъдещо разрастване на бизнеса.
Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност и
регулаторни стратегии 2.

Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 3 – 2015: Производство и управление на нанопорести матерали
Специфично предизвикателство: Интересът към наноструктурираните порести
материали продължава да расте благодарение на многото приложения, които биха могли
да се възползват от контролираната порьозност в наномащаб. Нанопорестите материали
биха могли да имат много видове геометрия на порите, структури и химичен състав и
притежават уникални повърхностни, структурни и насипни свойства, които стоят в
основата на техните важни приложения в разнообразни сфери. Съществуват
разнообразни методи за създаване на нанопорести материали в лабораторни условия, но
увеличаването на мащаба и попълването на промишлените нужди по отношение на
качество и цени, остават предизвикателство.
Обхват: Предложенията би следвало да адресират разработването и демонстрацията в
съответни промишлени среди на надежден контрол на процеса и производствени
маршрути, добиването на нанопорести материали с контролирано разпределение на
порьозност или постъпателен стремеж към подобрени механични свойства, надежден
тепм на проникване, различни електрически качества, предотвратяващи зацапването или
други био-, фото- или термо-химични/физически свойства.
Предложенията би следвало да демонстрират ефективността на разработените подходи и
технологии посредством пилотна линия, целяща производството на полу-завършени
продукти. Предложеният процес и материал трябва да подкрепя и отразява развиващите
се указания и стандарти, свързани с наноматериалните аспекти.
По тази тема предложенията би следвало да включват схема на първоначалната
експлоатация и бизнес планове. Където е възможно заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
2
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Изпълнението на настоящето предложение е предвидено да започне на Ниво на
технологична готовност (НТГ) НТГ 4-5, целево НТГ 6. Изпълнение като транс-ГБТ
дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•

•
•
•
•
•
•

Подкрепа за европейската конкурентоспособност посредством засилена пазарна
реализация на нанопорести материали в една или повече от следните сфери на
приложение: транспорт; енергетика; строителство; биомедицина; катализатори;
сензори; филтриране, пречистване и хроматография. Този неизчерпателен списък
не изключва подаване и избор на предложения, адресиращи и други сектори на
приложение;
Подобрение в рентабилността и устойчивостта на нанопорестите материали с
доказана пазарна жизненост на пилотната линия;
Нови пазарни възможности посредством въвеждането на нови продукти на база
нанопорестите материали;
Демонстрирано увеличаване на мащаба на производството на нанопорести
материали, водещи до по-високи производствени обеми, подобрена надеждност и
повторяемост на продуктите с по-ниски производствени разходи;
Повишаване на техническите познания, свързани с производствените процеси на
нано поресто структуриране на материали с иновативни методи и решения.
Принос към продължаваща и бъдеща работа по стандартизация в тази сфера 3
Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност и
регулаторни стратегии 4.

Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 4 – 2014: Висока разделителна способност на печат на многофункционални
материали
Специфично предизвикателство: Гама от промишлени процеси (напр. ролка към ролка,
лист към лист) съществуват за висок обем на производство като включват гъвкави
субстрати. Използването на тези процеси се е разширило от хартиената и текстилната
промишленост към модерните много-слоеви покрития и/или стекове и към нови
индустрии с приложения, напр. в електрическите вериги, електронните компоненти и
био-функционалните конструкции, състоящи се от интегрирани комбинации от няколко
печатни многофункционални материала. По настоящем съществува значителен интерес
3

Вж. Указ M/461, адресиран от Европейската Комисия към CEN/CENELEC и ETSI.
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Nanotechnologies/Documents/M461.pdf
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от страна на производителите към адаптиране на тези високо-производителни
технологии за миниатюризацията на размерите на елементите до наномащаб, което ще
предостави нова и подривна производствена технология. Съществува необходимост от
разработка на високо-скоростни печатни технологии с висока разделителна способност,
интегриращи няколко материала, целящи материални свойства сравними с или по-добри
от онова, което е постижимо с традиционните производствени техники.
Обхват: Предложенията би следвало да адресират промишлените нужди чрез
разработване и демонстриране в подходящи промишлени среди на високопроизводителни печатни технологии (вероятно в комбинация с други технологии за
нанасяне) с по-висока разделителна способност (с посока към наномащаб),
оползотворяващи по-широк спектър от многофункционални материали. Техническите
предизвикателства са свързани с разработването на подходящи печатни технологии за
висока разделителна способност и широка гама от материали;
Постигане на висока точност на съвместитяване на слоевете, по-специално за
многоматериални приложения; и добиване на точната функционалност след
спичане/синтероване.
Условията на пилотната линия би следвало да бъдат използвани за доказване на
производствената скорост и надеждност, както и достатъчна продукция, качество и
функционалност на желаното приложение.
По тази тема предложенията би следвало да включват схема на първоначалната
експлоатация и бизнес планове. Където е възможно заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Изпълнението на настоящето предложение е предвидено да започне на Ниво на
технологична готовност (НТГ) НТГ 4-5, целево НТГ 6. Изпълнение като транс-ГБТ
дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
Значителни
подобрения
в
промишлената
производителност
и
конкурентоспособност на база разходи в сравнение с традиционните процеси като
литография, доказани в условия на пилотна линия по отношение на
производствена скорост и надеждност, както и достатъчна продукция, качество и
функционалност на желаното приложение;
• Принос към подобрена ефикасност на ресурсите, безопасност и грижа за околната
среда на високо-производителни печатни процеси и свързаните с тях продукти
(напр. насочени към напълно разградими продукти);
•
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• Принос към повишени технически познания по печат и функционални материали от
наномащаб, водещи до нови продукти и създаващи пазарни възможности за
европейските индустрии;
• Идентификация на пропуски в стандартите, проправящи пътя за бъдещи преднормативни дейности в областта.
• Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност
и регулаторни стратегии 5.
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 5 – 2014: Промишлено производство на наноматериали за печатни
приложения

Специфично предизвикателство: Миграцията към евтини, базирани на течност, с висока
разделителна способност на отлагането и моделирането процеси, като мастилено-струен,
мека литография, сканираща сондова литография (напр. с дълбоко перо), спинон и
ситопечат, съвместими с гъвкави субстрати и високо-производителни печатни системи
(напр. ролка към ролка и лист към лист) изисква наличието на подходящи функционални
формули за наноматериали (мастила) за крайните потребители в промишлено адекватни
количества.
Обхват: Предложенията би следвало да имат за цел разработката и демонстрирането в
съответни промишлени среди на синтеза и функционализация на нано-материали за
печатни приложения с висока производителност на процеса. Техническите
предизвикателства се отнасят до оптимизацията на процеса на синтез за контролоране на
кристалността и морфологията на функционалните материали, както и добиване на
реологичните свойства, необходими за технологии за мокро отлагане. Следва да бъдат
адресирани методите за характеризация след и по време на процеса, за да се гарантира
стабилен и устойчив производствен процес. Разработените формулировки
на
наноматериали (мастила) би следвало да демонстрират функционалност, съвместимост с
процеса, не-токсичност, екологичност (напр. водни среди) и ниски цени.
По тази тема предложенията би следвало да включват схема на първоначалната
експлоатация и бизнес планове. Където е възможно заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
5

Стратегия на ЕС за нано-безопасност 2015-2020 и проект NanoReg

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

Изпълнението на настоящето предложение е предвидено да започне на Ниво на
технологична готовност (НТГ) НТГ 4-5, целево НТГ 6. Изпълнение като транс-ГБТ
дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
• Доставка на евтини, високо-производителни и екологични функционални
наноматериали (мастила), пригодени за печатни системи с висока
производителност, позволяващи на европейските производители да се възползват
от голямата възможност за растеж в тази област;
• Създаване на нови пазарни възможности за доставчиците на наноматериали, поспециално за МСП;
• Насърчаване на по-тясно сътрудничество между доставчиците на материали,
производствените инженери, производителите на оборудване и крайните
потребители, адресиращо пълната верига на стойността и водещо до конкурентно
предимство при въвеждането на пазара на крайните продукти;
• Принос за стандартизацията във връзка с взаимодействието на наноматериалите с
печатния процес за по-добър дизайн на продуктите и процеса.
• Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност
и регулаторни стратегии 6.
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 6 – 2015: Нови наноматрици и нанокапсули
Специфично предизвикателство: Технологиите за капсулиране се използват широко от
дълго време във фармацевтичната промишленост за приложения за доставка на
лекарства. Появата на нанотехнологията и наличността на нови инструменти проправя
пътя за нов вид наноматрици и нанокапсули, които могат да бъдат използвани за целева
доставка и могат да носят полезни товари за локализирано действие в много области на
приложение.
Обхват: Предложенията би следвало да адресират приложения за сигурни, контролирани
и надеждни нови наноматрици и нанокапсули, съдържащи активни съставки (напр.
лекарства в наномедицината, витамини или анти-оксиданти за козметични продукти или
за такива за лична хигиена, или почистващи и анти-микробни агенти за домакински
препарати), както и процеса за тяхното производство. Изискват се различни видове
наноматрици и нанокапсули в зависимост от естеството на материала (хидрофобен или
хидрофилен), който ще бъде включен. Техническите предизвикателства са свързани с
използваните производствени техники (като коацервация и фазово разслоение) за
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подобряване стабилността на нано-формулировката и на използваните активни съставки
(полезен товар); разработка на нови механизми за пускането на полезния товар (напр. в
отговор на промени в температурата или pH) е допълнително предизвикателство.
Наноматриците и нанокапсулите могат също да бъдат адресирани като носители за
целевата доставка. Съображенията за сигурност и приноса към стандартизацията би
следвало също да бъдат неделима част от проектите.
Дейностите се очаква да акцентират върху Ниво на Технологична Готовност 4-5.
Изпълнение като транс-ГБТ дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 5 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•

•
•

•
•

Доставка на сигурни, енергийно и ресурсно ефективни производствени системи за
наноматрици и нанокапсули с потенциала за радикални подобрения в терапията
и/или качеството на живота;
Полза за европейското здравеопазване и/или потребителските сектори посредством
новаторски и нови системи и подобрено сътрудничество между ключовите
участници във веригата на стойността;
Проправяне на път за бъдеща комерсиализация на такива продукти на база анализи
на ефективността, сигурност и съотношение разходи-полза на продуктите,
използващи наноматрици/нанокапсули за крайните потребители или пациенти.
Идентификация на пропуски в стандартите, проправяне на път за бъдещи преднормативни дейности в областта.
Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност и
регулаторни стратегии 7.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 7 – 2015: Адитивно производство за настолни нанофабрики
Специфично предизвикателство: Адитивното производство (AП) доставя нова
производствена парадигма: то прави възможно бързото, разпределително производство
на сложни обекти и има потенциал за намаляване на отпадъците. Това, което е истински
трансформиращо относно адитивното производство, е потенциалът му да произвежда
единични продукти навсякъде по света и да персонализира всеки един от тях.
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Вместо да произвежда стоки на едно място и да ги транспортира по света, адитивните
производствени технологии, като 3D принтирането позволява светлописните копия на
проекта да бъдат изпратени моментално по интернет и да бъдат произведени където и
когато са необходими.
3D принтерите се усъвършенстват все повече и могат да създават обекти с нарастваща
сложност, включително такива с различни съставни части. Пробиви в техниките като
метално синтероване и обработка на керамични материали означава, че 3D принтерите
вече не са ограничени до генерични пластмаси. Използването на наночастици в 3D
принтирането напредва с висока скорост и би могло да увеличи неимоверно гамата от
продукти, които могат да бъдат произведени по този начин.
Обхват: Като част от една по-широка инициатива към нано-производство, целта на тази
тема е да се постигне напредък в нивото на технологичност на материалите за АП
(адитивно производство) посредством модификация на техните основни материални
свойства с използването на нанотехнология и да се разработят нови техники за адитивно
производство, които съвместяват новите функционалности и/или значително повишение
на производителността, напр. чрез използване на печатни материали с висока якост в
произведените компоненти. Например, карбонова нанотръба или други функционални
нано-конструкции, които биха могли да се вградят и комбинират в печатния процес, за да
извършват електронни функции като перцепция и комуникации, или био-материали като
гъвкави полимери или керамика, които могат да бъдат използвани за създаването на
конструкции, вдъхновени от био-технологиите.
Дейностите се очаква да акцентират върху Ниво на Технологична Готовност 4-5.
Изпълнение като транс-ГБТ дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 5 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•

•
•
•

•

Да се даде възможност на Европа да се съревновава в челните редици на
революцията в адитивното производство, което в дългосрочен мащаб ще доведе до
изцяло нови производствени и потребителски парадигми;
Даване на възможност на производствени дейности от страна на МСП да навлязат
на пазара с иновации, които не са били възможни до този момент;
Разширяване гамата на наличните материали на АП и функционалностите в
продуктите ще ускори прехода на АП от обикновеното създаване на прототипи към
производство и употреба;
Базовата функционалност, вградена в частите на АП измества нуждата от
многобройни производствени операции като прави процесите на АП още порентабилни, включително за малкосерийно производство;
Позволяване идентификацията на бъдещи нужди за развитие в свързани сфери,
напр. в софтуера с гладък преход от дизайн до производство и стандартизация за
качество на материали и процеси.
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•

Промотиране на подходи за сигурен дизайн в сътрудничество с клъстъра на ЕС за
безопасност на нано-продуктите и принос към рамката на ЕС за нано-безопасност и
регулаторни стратегии 8.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

Нанотехнология и авангардни материали за по-ефективно здравеопазване
Това предизвикателство черпи от потенциала на нанотехнологиите и авангардните
материали, за да даде възможност за по-ефективни терапии и диагностика за важни
заболявания. Въпреки този потенциал процесът по превръщане на предклиничната
лабораторна проверка на концепцията в действително клинично приложение е основно
иновативно предизвикателство, което лесно би могло да бъде подценено. След успешна
проверка на концепцията в пред-клиничния лабораторен мащаб, производствените
технологии на нанолекарствата и наноматериалите трябва да бъдат увеличени по мащаб
до пилотен мащаб, за да предоставят производствени количества, които са достатъчни за
клинично тестване. Идеен проект на клиничните изпитвания трябва да бъде изготвен
предварително. Производството на нанолекарства и наноматериали трябва да бъде
извършено при условията на Добра производствена практика (ДПП). Следва да бъдат
разработени стабилни процеси за производство и качествен контрол съгласно
медицинските регулаторни изисквания. В същото време следва да бъде установена една
пълна и ефективна промишлена верига на стойността, за да предостави необходимите
продукти и услуги за подкрепа на цялото това развитие. Тази иновация изисква
изключително интердисциплинарен подход с голямо взаимодействие между
нанотехнолозите, специалисти по материалознание, научни работници по био-медицина,
клинични работници, индустриалци и регулаторни специалисти. Целта тук е да се
разработят технологии и терапии до степен, в която могат да се считат за подходящи за
целта за започване на клинични изследвания. Клиничните изпитвания не са включени в
проекти освен за разрешаване на Клинични изпитвания във Фаза I, ако това е изрично
упоменато в описанието на темата.
Оценката на очаквания ефект трябва да вземе под внимание медицинското/терапевтично
измерение на предложените решения, както и въздействието върху сектора на предлагане
и процеса на организиране, изпълнение и оценка на клиничните тестове. Това включва
аспектите на отговорност, достъп до информация, трансфер на технологии за компании
със специално внимание към МСП и нови форми на сътрудничество между
академичните среди, научно-изследователските центрове и индустриалните участници,
обществени и частни. Трябва да бъдат адресирани принципите за устойчивост и
ценности, както и целите на Стратегията на ЕС за 2020, заедно с аспектите на
конкурентоспособността по отношение на разходите за време до пазара и по
изпитванията за различните ангажирани участници. Разпространението на резултатите
би следвало да допринесе за увеличаване на информираността в медицинските
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общности, както и сред обществеността относно по-ефикасни и по-евтини терапии – на
база иновативни подходи и по-широка достъпност на ефективни терапии – подкрепящи
подобреното обслужване на пациентите. Ако е уместно могат да бъдат адресирани
допълнителни аспекти, които са от интерес от гледна точка на социалните и хуманитарни
науки, напр. в подкрепа на разпространението и използването, както и на валидирането
на постигнатите резултати.
Половите въпроси и други аспекти като възраст, тегло или физическа конституция
следва да бъдат взети под внимание в описанието на дейностите, за да се гарантира че
научните изследвания, технологиите и иновациите, които предстои да бъдат разработени,
са подходящи както за мъже, така и за жени, така и за различни пациенти.

Канят се предложения по следните теми:
NMP 8 – 2014: Увеличаване мащаба на производство на нанофармацевтични
материали.
Специфично предизвикателство: В наномедицината увеличаването на мащаба на
производство на нанофармацевтични материали от пред-клиничен лабораторен мащаб до
количествата и качеството на Добрата производствена практика, нужни за клинични
изпитания, са сериозно компрометирани от липсата на пилотен производствен капацитет
и инфраструктура за доставки. Необходимите количества за изучаване на кланичните
изпитания са скромни (напр. от порядъка на десет до сто грама), но такива пилотни
процеси не се съвместяват лесно със съществуващите производствени заводи. Липсата на
верига за доставка на пилотно производство е особено проблематична за МСП и други
организации, които не притежават необходимите ресурси за разработка на процесите на
място.
Обхват: Проектите би следвало да развият една или повече пилотни линии и процеси за
увеличаване на мащаба на производството на иновативни нанофармацевтични материали
до количества, необходими за клинични изпитвания като вземат под внимание
медицинските регулаторни изисквания. Пилотните линии следва да бъдат разработени с
подходящите характеризация и процеси за качествен контрол. Следва да бъдат взети под
внимание съответните медицински регулаторни изисквания. Проектите трябва да
адресират промишлената устойчивост от икономическа, екологична и социална гледна
точка. Нанофармацевтичните материали, избрани за увеличаване на мащаба, следва да
бъдат осъществими и в напреднал етап на пред-клинична разработка с положителни
перспективи за продължаване към клинични изпитания. Клиничните изпитания сами по
себе си не са част от този проект. Увеличаването на мащаба на производството на
нанофармацевтични продукти, предназначено предимно за терапия на рака, се изключва
от обхвата на тази тема, тъй като се разглежда в NMP 11.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, в това число възможности за натрупващо финансиране със съответни
национални / регионални научно-изследователски и иновационни програми и/или
Европейски структурни и Иновационни фондове във връзка с интелигентните стратегии
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за специализация. Експлоатационните планове, схематичните финансови споразумения и
всякакви последващи действия следва да бъдат разработени по време на проекта.
Изпълнението на настоящето предложение е предвидено да започне на Ниво на
технологична готовност (НТГ) НТГ 4-5, целеви НТГ 6-7. Изпълнение като транс-ГБТ
дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на специфичното предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
Подобряване на ДПП за доставка на нанофармацевтични материали за базови
клинични изпитания, по-нататъшно валидиране и демонстрация на ефективността
на нанофармацевтичните материали за медицински терапии;
•
Ефективно използване на съществуващите инвестиции в успешни пред-клинични
научни изследвания в областта на наномедицината;
•

•

Повишаване привлекателността на Европа като избор на локация за провеждане на
модерни медицински научни изследвания и разработка на продукти благодарение
на повишения и капацитет за доставка на нанофармацевтични материали.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 9 – 2014: Работа в мрежа на МСП в био-медицинския сектор
Специфично предизвикателство: Много иновативни развития в областта на наномедицината са инициирани от малки компании. На тях обаче често им липсват
необходимите познания относно регулаторните изисквания за осъществяване на идеите
им, относно пазара и финансовите аспекти на финансиране на разработките и на бизнеса.
Веригите на развитие и доставка също показват недостатъци. МСП често са
фрагментирани, разпръснати и рядко организирани в представителни асоциации за
адресиране на тези проблеми като резултатът е – пропуснати възможности за иновация.
Това е така особено в сферата на наномедицината,
покриваща диагностиката,
терапевтиката и регенеративната медицина.
Обхват: За да се избегне този проблем, Европейската технологична платформа (ЕТП) в
областта на Наномедицината разработва концепцията за „Хъб за транслация“
('Translation Hub'). Това действие по координация и подкрепа следва да предостави съвет
и проследяване на всички етапи на научните изследвания и технологично развитие и да
осигури примери за най-добра практика на европейските екипи по научни изследвания и
развитие в областта на нано-био-медицината. То ще осигури на МСП и други
организации технологична и бизнес оценка на техните технологии и ще предостави
бизнес съвет преди да се ангажират други ресурси и усилия за пред-клинични и
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клинични изпитвания.
Действието по координация и подкрепа ще сплоти в мрежа МСП като с това цели да
подобри техните познания по транслация по устойчив начин; да изгради мостове с
академичните среди и болниците; както и да ги свърже с големи компании и
инвеститори. То ще предостави обучение и тренинг в транслацията и
предприемачеството на академичните среди и МСП и ще помогне в демонстрацията на
пред-клинични или ранни клинични проверки на концепции на големи компании и
инвеститори. То ще подпомогне научните проекти в наномедицината по-добре да
предвиждат изискванията на процеса по транслация, за да подобрят вероятността
разработките да достигнат до пазара. То също ще търси сътрудничества с други подобни
мрежи за подкрепа от МСП.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 1 и 2 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и избор на предложения с молба за други суми.
Само едно предложение ще получи финансиране
Очакван ефект:
•

Засилване подкрепата за европейските МСП и академичните среди като двигатели
за иновации в областта на наномедицината чрез подпомагането им в разработката
на идеите им от начало до край, като се започне от пред-клинична проверка на
концепцията до късни клинични изпитвания.

•

Подобряване на иновационния капацитет на европейския нано-био-медицински
сектор – особено на нивото на МСП – чрез катализиране на по-ефективен процес на
транслация от научни изследвания в промишлени продаваеми продукти.
Подобряване на познанията в научно-изследователската общност на
транслационните, регулаторни и бизнес аспекти на новите нано-био-медицински
разработки, водещи до по-ефективна употреба на ресурси и научни изследвания.
Подобрение на капацитетите на мрежите от МСП по отношение на технологиите и
съоръженията, необходими за улесняване на трансфера на научни познания към
пазара или улесняването на клиничните изследвания.

•
•

Вид дейност: Действие по координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 10 – 2014: Биоматериали за лечение на захарен диабет
Специфично предизвикателство: Захарният диабет и свързаните с него патологии са се
превърнали в основен здравен проблем. Те причиняват значителна физическа и
психическа заболеваемост, инвалидност и преждевременна смъртност сред засегнатите и
налагат тежко финансово бреме върху здравните услуги.9 Крайната цел на всички научни
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Според скорошно изследване общите разходи за диабета (преки и косвени) надхвърлят €188 милиарда в 5 от
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изследвания в областта на лечимия диабет е ефективно и продължително нормализиране
на кръвната захар и стабилизиране за пациентите с I и II тип диабет на нива, сравними с
тези от интензивната инсулинова терапия в Изследване за контрол върху диабета и
усложненията му. Въпреки подобренията в инсулиновата фармацевтична ефикасност и
начините на доставка, този подход все още има огромни ограничения, които оказват
значително въздействие върху качеството на живот на пациентите.
Обхват: Предложенията следва да разработят един или повече функционални
биоматериали за дългосрочна клинична ефикасност на трансплантираните панкреатични
острови, както и на безопасното и надеждно събиране на клетки от идентифициран
източник(ци), които да улесняват силно чувствителната идентификация/скрининг и
сортиране на изолирани клетки; да дават възможност за лесно боравене и надеждно
съхраняване на изолирани клетки и/или модели за култивиране на тъкан; да осигуряват
имунна защита и да улесняват присаждането в целеви анатомични области; както и
клинично отразяващи ин витро модели полезни като индикатори на дълготрайно ин виво
(в живия организъм) поведение. Следва да бъде описана и обоснована една реалистична
крайна точка на проекта. Предложенията следва да генерират всеобхватни предклинични
данни и след завършване на проекта материалът трябва да бъде в оптимално състояние за
въвеждане в клинични изпитания или, в случай на иновативни диагностични
инструменти, за етап валидиране. Пред-клиничните регулаторни въпроси, включително
Досието за изследваните лекарствени средства, следва да бъдат завършени или доведени
до напреднал етап. Експерименталните протоколи следва да бъдат планирани в
съответствие с разпоредбите на Наредбата за лекарствените средства за съвременна
терапия. Също така адресирани могат да бъдат процесите по стандартизация и
производство, включително увеличаването на мащаба и добрата производствена
практика.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на Технологична Готовност 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и избор на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•
•
•

Подобрение на качеството на живот на пациенти с I и II тип захарен диабет;
Намаляване на преките и косвени разходи, свързани със заболяването и неговото
лечение, както и широка наличност от лечения;
Изпълнение на съответните цели за Европейското партньорство за иновации за
Активно и здравословно остаряване (COM (2012)83).

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
изследваните страни (Обединеното Кралство, Испания, Италия, Франция, Германия) само в ЕС. Точният брой
диабетици в ЕС27 се очаква да нарасне от приблизителните 33 милиона през 2010 до 38 милиона през 2030.
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NMP 11 – 2015: Наномедицинска терапия за рак
Специфично предизвикателство: Разработени са обещаващи пред-клинични наномедицински проверки на концепцията за терапията на рак, но техният пренос в клинични
терапии остава основно предизвикателство. Една важна пречка е увеличаването на
мащаба съгласно условията на Добрата производствена практика за производството на
нанолекарства от пред-клиничен лабораторен мащаб към количеството, необходими за
клинични изпитвания.
Обхват: Целта е да се пренесат обещаващи нови нано-технологични базови терапии за
рак с пред-клинична проверка на концепцията от пред-клиничен лабораторен етап към
Фаза I на клинично изпитване. Проектът следва да започне от установена пред-клинична
проверка на концепцията с адекватна ефикасност и данни за токсичност. Проектът
следва да акцентира върху процеса на транслация, така че изцяло нови ефективни
терапии да могат да се въведат на европейския пазар на здравеопазването. Един важен
аспект е разработката на пилотна линия за увеличаване на мащаба на производството на
нанолекарства и качествен контрол като се вземе под внимание Добрата производствена
практика (ДПП) и медицинските регулаторни изисквания. Проектите могат да включат
по-късните етапи на пред-клиничното тестване и Фаза 1 на клинични изпитвания, но
последното не е изискване. Нанофармацевтичните материали могат да бъдат
произведени или на възходящ, или на низходящ принцип като използват например
технология за самостоятелно сглобяване. Кандидатите трябва да опишат, съгласно
промишлените критерии, как ще бъдат преодолени различните препятствия за
усъвършенстване на тяхната нова терапия до степен на клинично приложение, в това
число техническите критерии, критериите за правата за интелектуална собственост, за
конкуренцията, както и търговските и регулаторни критерии, заедно с ефикасност и
токсичност. Следва да бъде обърнато внимание на дизайна на клиничното изпитване и да
бъде добре начертан предвиждания научно-изследователски и търговски път до
пазарното въвеждане.
Научното изследване следва да бъде осъществено от НТГ 4/5 и целево НТГ 6/7.
Изпълнение като транс-ГБТ дейности.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5
6 и 9 милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде
адресирано както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с
молба за други суми.
Очакван ефект:
•

•
•

Възможно важно подобрение в клиничната терапия на рака като по този начин се
осигури по-високо качество на живот за пациентите (като се вземат под внимание
пола и други различия).
Възможни намалени преки и косвени разходи за здравеопазване, свързани със
заболяването и неговото лечение.
Ускорено въвеждане на нова нанотехнологична базова терапия на рака чрез
процедури за силно производство и качествен контрол за нови нанотехнологични
базови лекарства.
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

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 12 – 2015: Биоматериали за лечение и превенция на болестта на Алцхаймер
Специфично предизвикателство: Около 7.3 милиона европейци между 30 и 99 години са
страдали от различни видове деменции в ЕС27 през 2006 (14.6 на 1 000 жители),
повечето от които са вариация на болестта на Алцхаймер. Иновативни подходи на базата
на биоматериали могат да подобрят лечението и превенцията на невродегенеративни
заболявания като болестта на Алцхаймер.
Обхват: Предложенията следва да разработят нови многофункционални биоматериали
като част от крайни Медицински уреди и модерни терапии, които имат за цел да
създадат, оптимизират, подобрят, заместят или подпомогнат превантивните и
терапевтични интервенции в болестта на Алцхаймер. Те могат да включват:
биосъвместими и биоразградими биоматериали като част от минимално инвазивни
лечения, материали за терапевтична диагностика (терагностика), както и биосъвместими
материали, които са лесно разградими/почиствани след като изпълнят предназначението
си. Изключва се разработката на нови кандидати за лекарства за болестта на Алцхаймер
и клинични изпитвания.
Разработката на нови интегрирани експериментални и изчислителни подходи, насочени
към описание на интерфейсни процеси и техните детерминанти, следва да бъдат
ключовата стъпка за дизайна на безопасни и изпълнителни материали.
Експерименталните протоколи следва да бъдат планирани така, че надлежно да вземат
под внимание настоящата добра лабораторна практика и насоките на ISO. Могат да бъдат
адресирани процесите по стандартизация и производство, включително увеличаване на
мащаба, добрата производствена практика (ДПП), процесно аналитична технология и
регулаторна работа по отношение на съответните наредби както е уместно.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
•
•

Подобрено качество на живота поради минимално инвазивни действия;
Намалени преки и косвени разходи, свързани със заболяването и неговото лечение;
Изпълнение на съответните цели на Европейското партньорство за иновации за
Активно и здравословно остаряване (COM (2012) 83).

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
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Приложения.

Нанотехнология и авангардни материали за енергийни технологии с ниски
въглеродни емисии и Енергийна ефективност
ЕС пое ангажимент да намали емисиите на парникови газове с 20% под нивата за 1999 до
2020г., с по-нататъшно намаление от поне 80% до 2050. В допълнение, съществуват
правни цели, според които възобновяемите енергийни източници трябва да покриват
20% от крайната енергия до 2020, съчетани с целта за 20% енергийна ефективност.
Това предизвикателство черпи от нанотехнологиите и авангардните материали като
основи за енергийни технологии с ниски въглеродни емисии, което на свой ред подкрепя
целите на ЕС за повишаване използването на възобновяеми енергийни източници и за
значително подобрение на енергийната ефективност. Целта е да се разработят до
технологична готовност като демонстрират техния потенциал за усвояване в
практически, която по-нататък ще бъде доразвита в разработка на технология или
продукт под съответното обществено предизвикателство. Дейностите ще имат важен
принос за въвеждане на Пътна карта за енергийна система с ниски въглеродни емисии,
която е одобрена от индустриалната инициатива EMIRI (Европейска инициатива за
промишлени изследвания в областта на материалите). Времето до пазара за новите
технологии трябва да бъде оценено с оглед предоставяне на принос към целите на ЕС за
2020.
Поканени са предложения по следните теми:
NMP 13 – 2014: Съхранение на енергията, произведена от децентрализирани
източници
Специфично предизвикателство: Във все по-голяма степен електричеството ще бъде
произвеждано от източници, които са географски децентрализирани и/или са
неравномерни по природа. Следователно съществува спешна нужда от увеличаване
съхранението на енергия с цел подобряване стабилността на слабите мрежи, за да могат
умишлено да изолират електрическото разпределение и да осигурят непрекъснатост на
енергийното снабдяване.
Обхват: Предложенията следва да разработят иновативни решения за материали, които
ще направят технологиите за съхранение по-достъпни, с по-добър капацитет на работа и
по-рентабилни. Предложенията трябва да разглеждат сътрудничествата между
технологиите колкото се може повече като допринасят за разработката на хибридни
системи. Предвижда се подкрепа от интегрирани изчислителни/експериментални
подходи. Дейностите, адресиращи по-добри резултати от химично съхранение на
водород ще бъдат покрити от Съвместно начинание за Горивни клетки и водород и
следователно е извън обхвата на тази тема.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
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европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да се фокусират върху Ниво на технологична готовност 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Облекчаване на географските ограничения за производство на енергия с ниски
въглеродни емисии, с по-голяма ефективност при намалени разходи;
•
Намаляване на пречките за увеличаване степента на навлизане на разпределените
и/или неравномерни възобновяеми източници на енергия;
•
Реализиране на ново поколение енергийни технологии, които ще подкрепят
конкурентоспособността на европейските индустрии посредством реализирането на
ново поколение от технологии за съхранение на базата на авангардни материали;
•
Изпълнение на съответните части от Пътна карта за енергийна система с ниски
въглеродни емисии (SEC (2011) 1609), както и съответните цели от SET-Plan (План за
Стратегически енергийни технологии).
•

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 14 – 2015: ERA-NET за Материалите (включително материали за
енергетиката)
Специфично предизвикателство: Запазването на позицията на Европа в научните
изследвания в областта на материалознанието и инженерството изисква концентрирани
действия по общи европейски приоритети в областта на научните изследвания с оглед
прилагането на съвместни инициативи. Пътната карта за енергийна система с ниски
въглеродни емисии (SEC (2011)1609) беше наскоро публикувана в контекста на Плана за
Стратегически енергийни технологии. Един стратегически и промишлено адекватен
подход за изпълнението на тази пътна карта трябва да покрива цялата верига за научни
изследвания и иновации като обединява капацитетите на националните научни
изследвания и иновации и по този начин мобилизира европейските инфраструктурни
мрежи и насърчава образованието и обучението в научните изследвания и иновации в
областта на материалите.
Обхват: Предложената ERA-NET схема цели координиране на усилията в областта на
научните изследвания на участващите Страни-членки, Асоциираните държави и региони
в сферата на материалите като продължава дейностите, започнати от M-ERA.NET, за
научни изследвания и иновации на материали, по-специално базови технологии за ниски
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въглеродни емисии, както и за осъществяване на съвместен транс-национален призив за
предложения (водещи до безвъзмездна помощ за трети страни) със съ-финансирането от
ЕС да финансира многонационални иновативни инициативи за научни изследвания в
тази област.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС от EUR 10 милиона биха
позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Поне 50% от тази сума следва да бъдат използвани за изпълнение на Пътната карта за
енергийна система с ниски въглеродни емисии. Това обаче не изключва подаването и
селекцията на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
•
Взаимодействие и съгласуваност в ключови области на научни изследвания на
промишлени материали на национално и регионално ниво;
•
Осъществяване на съответните части от Пътната карта за енергийна система с
ниски въглеродни емисии (SEC(2011)1609), както и съответните цели от SET-Plan
(COM (2009)519).
Вид дейност: ERA-NET (COFUND).
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 15 – 2015: Иновация на материали за оптимизиране на охлаждането в
електроцентралите
Специфично предизвикателство: В момента производството на електроенергия изисква
големи количества вода за охлаждане, което го нарежда на второ място след
количеството вода, използвано в селското стопанство. Например, една типична 500 MW
топлоелектрическа централа, оборудвана с охладителна кула, изпарява 26 милиона литра
вода на ден (равняващо се на ежедневната консумация на вода от повече от 43 000
семейства в ЕС). Правоточните охладителни системи консумират по-малко вода, но
изтеглят значително повече: един и същ завод, оборудван с правоточна система,
нормално би изтеглил 1.4 милиарда литра вода на ден, връщайки я към водоизточника с
10-15°C по-топла. Такива системи не само налагат сериозни тежести на местното
управление на водите и околната среда, но също така ограничават разработването на
разпределено производство на енергия (предвидено в плана SET) с техните строги
изисквания относно охлаждането. Липсата на адекватна вода за охлаждане може дори да
доведе до затваряне на електроцентрали.
Обхват: Предложенията следва да развият здрави материални решения за оптимизиране
на охлаждането в топлоелектрическите централи като
Им позволят да работят при по-високи температури като по този начин повишат
ефикасността им и намалят количеството изтеглена или консумирана вода;
•
Позволят използването на алтернативни течности за охлаждане (включително
охладители, базирани на вода или хибридни);
и
•
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•

Увеличат наличното ефективно водоснабдяване или като позволят повишаване на
качеството на водата (напр. с използването на мембрани), или като подобрят
здравината на охладителното оборудване. Предложенията трябва да включват
дейности за тестване на предложените решения в съответните съществуващи
пилотни заводи.

Бележка: Топлоелектрическите централи включват, наред с другото, заводи, захранвани
с въглища, природен газ, течни изкопаеми горива, както и геотермални и слънчевотермални централи. Не-термалните електроцентрали, като вятърни турбини или PV
централи/инсталации консумират значително по-малко вода по време на техния
оперативен живот; проектите не бива да акцентират върху материални решения за
намаляване водната консумация в такива не-термални централи.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
•
•

Значително намаление на количеството вода, в частност по-чиста вода, използвана
в топлоелектрическите централи в рамките на една или повече области на
приложение;
Осъществяване на съответните части от Пътната карта за енергийна система с
ниски въглеродни емисии (SEC(2011)1609), както и съответните цели от SET-Plan
(COM (2009)519).

Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 16 – 2015: Удължен срок за експлоатация на авангардните функционални
материали и енергийните технологии (улавяне, преобразуване, съхранение и/или
предаване на енергия)
Специфично
предизвикателство:
Функционалните
материали
позволяват
широкомащабното навлизане на пазара на сигурно, устойчиво и достъпно
децентрализирано производство на енергия на базата на ниски емисии на въглероди.
Ползите от използването на авангардни функционални материали често могат да бъдат
демонстрирани по отношение на, напр. по-ефикасно производство на енергия,
съхранение или предаване в контролирани условия. Високите първоначални
инвестиционни разходи за нови електроцентрали изискват жизнен цикъл от порядъка на
20 до 25 години с минимално време за принудително бездействие и за техническо
обслужване. Не се знае обаче много за разграждането на такива материали по време на
дългосрочна служба. Това може сериозно да попречи на промишленото приемане на
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такива материали, да повиши първоначалните инвестиционни разходи поради свръхспецификацията на изискванията за материали; или да повиши експлоатационните
разходи, било поради увеличено време за принудително бездействие или поради повреда
свързана с материалите, или поради по-интензивни схеми за техническа поддръжка.
Обхват: Предложенията следва да изследват дългосрочната деградация по време на
експлоатация на функционалните материали, които вече са демонстрирали повишена
производителност по отношение на улавяне, преобразуване, съхранение и/или предаване
на енергия, както и способност за производство в мащаб, който би могъл да гарантира
промишлено поемане. Предложенията следва да включват съответно моделиране и
тестване в реалистични условия на пилотно ниво. Те трябва да акцентират върху
подобряване на практическото разбиране за дългосрочната деградация по време на
експлоатация в работата на функционалния материал и нейното въздействие върху
цялостната работа на технологичните компоненти и системи. Следва да се включат
разработка на подобрени материални решения, както и съответните пътни карти и
каталог на добрите практики.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
•

Намаляване на капиталовите (CAPEX) и/или оперативни (OPEX) разходи в
специфичните енергийни технологии с ниски емисии на въглерод;

Осъществяване на съответните части от Пътната карта за енергийна система с
ниски въглеродни емисии (SEC(2011)1609), както и съответните цели от SET-Plan
(COM (2009)519).
Вид дейност: Иновативни действия
•

Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 17 – 2014: Пост-литиево-йонни батерии за приложение в електрическите
автомобили
Тази тема е принос към инициативата за Зелени Автомобили
Специфично предизвикателство: Електрификацията на пътния транспорт е ключ към
устойчива и екологична мобилност на хората и пренос на стоки, по-специално за
транспорт на къси разстояния и в градски среди. За постигането на тази цел е важно да
се разработят подобрени и ценово конкурентни технологии за устойчиво съхранение за
електрифицираните автомобили (EV), които постигат значително подобрена работа по
отношение на настоящата литиево- йонна електрохимична технология за съхранение,
които също да позволят производството на електрически автомобили, по-точно
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доближаващи се до характеристиките на настоящите превозни средства с двигатели с
вътрешно горене (напр. и по-специално като се вземе под внимание дължината на
пробега). Това предизвикателство допълва друго едно, което присъства в частта
„Транспортни предизвикателства” от Работната програма.10 То също е в съответствие с
Пътна карта на европейската инициатива за зелени коли (EGVI). Научните изследвания и
иновации следва да надграждат върху вече отбелязания напредък от предишни проекти,
по-специално онези финансирани в рамките на Публично-частно партньорство за зелени
коли. За европейската конкурентоспособност обаче е от голямо значение следващото
поколение батерии да бъдат „направени“, т.е. разработени и произведени в Европа.
Обхват: За постигане на напредък далеч отвъд настоящите литиево-йонни клетъчни
технологии в същото време трябва да бъдат подобрени различни ключови фактори, като:
енергийна плътност, плътност на мощността, способност за работа при тежки топлинни
условия, скорост на зареждане и присъща безопасност на акумулаторните клетки, както и
условия на сблъсък и неправилна експлоатация. А остаряването на новите химии трябва
да бъде разбрано и подобрено из основи, за да се постигне по-дълъг живот на
акумулаторните батерии. В допълнение, бъдещият акумулатор трябва да е на
конкурентна цена; той също следва да бъде произведен по екологичен начин, като се
отчита наличието на суровини както и потенциала за рециклиране на батериите, а също
така и разумната оценка на жизнения цикъл. Познанията по отношение на производство,
технология и капацитет на клетките, опаковките и системите трябва да бъдат лесно
достъпни. Обхватът може да бъде постигнат напр. чрез адресиране на нови химии, които
биха позволили по-висока енергийна плътност и чрез разработката на свързани нови
специфични материали напр. за катоди и електролити. За да се ускори промишленото
поемане на предложеното решение, трябва да бъде включена разработката на прототипи,
за да се покаже ясен напредък отвъд съществуващата пост-литиево-йонна технология по
отношение на трайност, способност за издържане на периодично повтарящи се
въздействия и енергийна плътност с внимание към мащабируемост до пълнен мащаб на
автомобилните приложения.
Очаква се дейностите да акцентират върху Технологично ниво на готовност 4.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•

Значителни подобрения в използваемостта на електрическите автомобили, с
разширена дължина на пробега и подобрена издръжливост на батерията
(презареждане, способност за издържане на периодично повтарящи се въздействия
и безопасност), достъпни и на конкурентни цени. Енергийната плътност на
предложените нови батерии трябва да достигне поне два пъти енергийната
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GV 1-2014 „Следващо поколение конкурентни литиево-йонни батерии, които да отговорят на очакванията на
потребителите „
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плътност на най-добрата в класа от литиево-йонни технологии при същата плътност
на мощността;
•

По-добро приемане на електрическите коли от обществото, а по този начин и
принос към подобренията на устойчивия транспорт с намаляване на замърсяването
и шума в градските среди;

•

Европейска конкурентоспособност чрез развитие на нови ключови технологии и
свързани производствени капацитети.

Вид дейност: Научно-изследователски и Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

Използване на между-секторния потенциал на Нанотехнологиите и
Авангардните материали за засилване на конкурентоспособността и
устойчивостта
Това предизвикателство адресира разработката на нанотехнологии и авангардни
материали с оглед на тяхната употреба в различни приложения и сектори на икономиката
и с двояката цел да засилят конкурентоспособността на европейската промишленост и да
дадат принос за устойчивата икономика. Това включва и принос за европейската култура
и креативност посредством нови материали. Акцентът пада върху предоставяне на
възможности за между-секторен потенциал, чрез разработка и развиване на
технологичната възможност на решения с революционен потенциал. Особено подходящо
в тази обща област е международното сътрудничество.
Поканени са предложения по следните теми:
NMP 18 – 2014: Материални решения за употреба в сектора на творческата
индустрия
Специфично предизвикателство: Скорошното съобщение за “Насърчаване на културните
и творчески сектори за растеж и работни места в ЕС“ подчерта конкурентното
предимство, което носят творческите и културни ресурси за европейските индустрии.
Най-очевидният пример е по-широката употреба на дизайн в производствените
индустрии, който добавя стойност към продуктите, услугите, процесите и пазарните
структури. Фирмите, които харчат двойно повече от средното за творчески ресурси, са с
25% по-склонни да въведат продуктови иновации (COM(2012)537). За насърчаване на
иновации, водени от дизайн, Комисията е приела няколко линии на действие,
включително интегриране на дизайна в научните изследвания и развитие и насърчаване
на нови съвместни иновационни стратегии („Въвеждане на план за действие за иновации,
водени от дизайн“, SWD(2013)380).
Един иновативен, воден от дизайн, устойчив подход в идейното създаване, разработката,
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производството, употребата и рециклирането на материалите, може да се окаже
ефективен в заздравяването на конкурентоспособността и успеха на европейските
творчески индустрии, свързани с производството (напр. архитектура, автомобилна
индустрия, изкуство, занаяти, подкрепа за предмети на културата, обзавеждане, мода,
мебели, осветление, материали и продукти за вътрешен дизайн, бижута, луксозни стоки,
медийна поддръжка, печат, спорт и играчки), добавяйки стойност към продуктите и
процесите също чрез “неосезаеми“ фактори (напр. транскация на тенденции, засилени
усещания, стойности) .
Обхват: Предложенията следва да адресират разработката на иновативни материални
решения за използване в секторите на творческата индустрия на база на отпадъци или
преработка на странични продукти за производството на нови материали или
заимстването на био-миметични подходи. Ясно трябва да бъде демонстриран устойчив
социално отговорен подход за намаляване на консумацията на енергия и въздействие
върху околната среда. В проекта трябва да присъства проверка на концепцията по
отношение на продукта и/или процеса, с изключение на търговски използваеми
прототипи (в съгласие със Съобщение на Европейската Комисия 2006/C323/01), но
убедително демонстриращи мащабируемост спрямо промишлените нужди.
За да се осигури промишлената приложимост и въздействието на усилията на научните
изследвания, ефективността на разходите и търговският потенциал на иновативните
технологии спрямо високо-технологичнитете решения, предлагащи се сега на пазара,
трябва да бъдат убедително оценени в предложението. Дейното участие на дизайнери,
обществени заинтересовани лица, доставчици на материали, производители и крайни
потребители на резултатните продукти, представляват добавъчна стойност и това ще
бъде отразено във втората фаза на оценката
По тази тема, предложенията трябва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
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Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
• Иновативни устойчиви материални решения за продукти с по-малък отпечатък
върху околната среда за използване в сектора на творческите индустрии;
• Насърчаване на сътруднически иновационни стратегии и практики по веригата на
стойността чрез намаляване на дистанцията между разработчиците на материали,
дизайнерите, производителите и потребителите;
•

Интегриране на дизайна в научните изследвания и развитие за по-добра подкрепа
за търговските и обществени приложения като се възползват от силната
ориентация към потребителите;

• Нови бизнес възможности за европейската индустрия посредством новаторски
материални решения с годни за употреба характеристики и контролирано
въздействие върху околната среда; и
• Принос към постигането на съответните цели в политиката на ЕС в
COM(2012)537, “Насърчаване на културните и творчески сектори за растеж и работни
места в ЕС“.
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 19 – 2015: Материали за тежки условия на работа, включително
функционалности с добавена стойност
Специфично предизвикателство: Нуждата да се разработят материали, които да имат
добра производителност в тежки условия на работа се увеличава с напредъка в
технологията и изискванията за по-висока ефективност във всички области като
производството, енергетиката, транспорта и комуникациите, дълбоководните технологии
и т.н. Друг важен двигател за напредналите функционалности, напр. самостоятелна
диагностика и самолечение, идва от внедряването на компоненти от материали с нано- и
молекулярен мащаб. Това поставя основно предизвикателство пред материалознанието и
изисква генерално разбиране за това как си взаимодействат преработката,
микроструктурата, наноструктурата и качествата на такива материали, за да повишат
техния отговор в по-сурови условия.
Основната цел е да е разработят нови продукти и компоненти със стъпкова промяна в
ефикасността или производителността в сравнение със съществуващите такива за работа
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в, напр. среди с висока радиация, ниски температури, дълбоководни или космически
среди, или други екстремни климатични условия.
Обхват: Проектите следва да разработят масови материали, които да могат да
функционират в агресивна среда без деградация на качествата, да синтезират нови
структури с полезни свойства и да накарат химични реакции, които обикновено водят до
щета, да продължат по избрания маршрут, който е или доброкачествен, или да инициират
самостоятелен ремонт на щетите.
Проектите следва да включват подходящи числени средства (напр. функционална теория
на плътността, молекулярна динамика), за да уловят мулти-мащабното развитие на
щетата; както и инструменти за прогнозно моделиране за материали, работещи в
екстремни среди. Стандартизацията и/или производството на (сертифицирани) еталонни
материали също може да бъде адресирана като съставна част от предложението. В
проекта следва да присъства проверка на концепцията по отношение на продукт и/или
процес, с изключение на търговски използваеми прототипи, но убедително
демонстриращи мащабируемост спрямо промишлените нужди. Ефективността на
разходите и търговският потенциал на иновативните технологии в сравнение с високотехнологичните решения, които са достъпни на пазара сега, трябва да бъдат определени
количествено по време на проекта с ангажиране на крайните потребители.
Съображенията за екологичната устойчивост и края на жизнения цикъл на всяко
предложено решение трябва също да бъдат адресирани със специален акцент върху
ефективното използване на материалите.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•

Увеличаване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската
индустрия посредством продукти и производствени процеси с висока стойност в
сектора на приложение;

•

Наемане и обучение чрез ангажираност в перспективни технологии. Вид дейност:

Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 20 – 2014: Разширяване на моделите за материали
Специфично предизвикателство: Бъдещето на европейската индустрия разчита освен
всичко друго и на голям капацитет за моделиране. Нужен е ефикасен подход за
скъсяване на процеса за разработка на материали – базови продукти, които са ключ към
глобалната конкурентоспособност на индустрията. Съществуващите модели описват
поведението на различни физически лица и поради това трябва да се свържат няколко
модела, за да се покрият всички скали и да постигнат съответните промишлени
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резултати. Покриването на един модел трябва да бъде разширено, за да се намали
необходимостта от свързване. В допълнение, на днешните модели на материали често им
липсва точност, по-специално когато описват продуктови характеристики, свързани с
поведението на материала.

Обхват: Предложенията следва да доразвият физиката и химията, залегнати в
съществуващ модел, за да разширят продължителността и времевата скала, до когато
този модел би могъл да се прилага. Моделът, подлежащ на разширяване може да бъде
електронен, раздробен или континуум модел в мащаб; където дискретният, раздробен и
мезоскопски модел описва поведението съответно на електроните, атомите и
наночастиците/зрънца, а континуум моделът описва поведението на континуум
единичните клетки. 11 Съществува специална нужда от разрастване на дискретните
мезоскопски модели. Проектът следва да предоставя проверка на възможността за дизайн
на нови материали и/или процеси на материали с разширената физика/химия.
Разширеният модел трябва да бъде осъществен в код, интегриран в мулти-мащабния
подход, който е достъпен за крайните потребители и да демонстрира намалена нужда от
свързване поради разширения обхват на модела.
Предложенията следва да включват дизайн на интерфейса за улесняване на бъдещото
осъществяване в по-голяма и разширяема рамкова архитектура. Предложенията трябва
да съдържат серия от валидирани модели, където моделът е валидиран спрямо поредица
от експериментални данни с нарастваща сложност, свързани с дизайна на материала,
водещи до и включващи реалистични сценарии на използване. Тези данни трябва да
бъдат събрани по време на проекта или да са вече съществуващи. Разширеният модел
трябва да бъде осъществен в код, интегриран в мулти-мащабния подход, който е
достъпен за крайните потребители. Като част от всеки проект, промишлените крайни
потребители трябва да оценят този код по предварително определени промишлени
сценарии на използване, за да гарантират промишлена приложимост.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5. В
съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта
на научните изследвания и иновации (COM(2012)497), както и със заключенията на
Срещата на високо равнище относно материалите 2013, международното сътрудничество
се поощрява и по-специално това със САЩ.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 5 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•

11

Бързо разгръщане на авангардни материални решения на по-ниски цени
посредством прогнозен дизайн на нови материали и производствени маршрути,
оптимизирани за специфични приложения (напр. качества и функционалност
минимизират въздействието върху околната среда, намален риск от повреда на
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/modelling-brochure_en.pdf

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

продукта и удължен живот);
•

Подобрен контрол на производството на материали, както и подобрен контрол на
съответните промишлени продукти и процеси.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 21 – 2014: Решения на базата на материали за защита и опазване на
европейското културно наследство
Специфично предизвикателство: Европа притежава значително културно разнообразие
наедно с изключителна древна архитектура, застроена околна среда и колекция от
артефакти. Времето, излагането на външни условия и промяната в околната среда обаче
представляват значителна заплаха за това културно наследство (което е един от активите,
на които разчита туристическата индустрия).
Обхват: Проектите следва да разработят един или повече функционални материали или
високо иновативни техники за реставрация и превантивна консервация на
произведенията на изкуството. Тези техники могат да бъдат базирани на по-задълбочени
познания относно механизмите на деградация в материалите, използвани при предишни
действия по консервация. Те ще подсигурят дълготрайна защита и сигурност на
културното наследство като вземат под внимание рисковите фактори на околната среда и
хората. Следва да се включи оценка на въздействието върху околната среда, за да се
гарантира разработката на устойчиви и съвместими материали и методи.
Мултидисциплинарен подход трябва да дава възможност за разработката на практически
методологии. Дейностите следва да акцентират върху иновативни и дълготрайни
решения в опазването на културните активи с историческа и/или художествена стойност.
В рамките на проекта следва да бъде предоставена проверка на концепцията по
отношение на продукта и/или процеса, с изключение на търговски използваеми
прототипи, но демонстрираща мащабируемост спрямо промишлените нужди. Проектите
също може да покриват специално много-мащабно моделиране, персонализирана (напр.
интерфейс) характеристика, стандартизация и/или производството на (сертифицирани)
еталонни материали.
По тази тема, предложенията трябва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие на МСП с капацитети за научни изследвания и
техническо развитие.
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Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
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Очакван ефект:
• Практични и достъпни решения по отношение на разходи и/или сложност на
работата за онези, които ще използват разработените материали и техники;
• Принос за постигането на политиките на ЕС, в съответствие с препоръките на
Лисабонския договор да се предприемат действия в глобален мащаб за
гарантиране опазването, съхранението и развитието на европейското културно
наследство. (Член 3).
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 22 – 2015: Материали на базата на влакна за не-шивашки приложения
Специфично предизвикателство: Новите подходи за подобряване на функционалността
на материалите са важни за устойчивото развитие на европейската
конкурентоспособност. Материали на базата на влакна за техническите, високостойностни и с висока производителност продукти на разумни цени с подобрена
сигурност и функционалност, представляват предизвикателство за материалознанието и
инженерството.
Обхват: Предложенията следва да се стремят към конструирани материали на базата на
влакна за нови, интелигентни, високо-стойностни и с висока производителност нешивашки части и продукти за техническа и промишлена употреба. Новите подходи и
производствени технологии ще дадат възможност на по-широк спектър от промишлени
приложения като вземат предвид, където е уместно, въпросите за устойчивост,
рециклиране, безопасност, енергия и само-почистване или други функционалности.
Могат да се разгледат също и преносими крайни продукти.
За да се осигури промишлена приложимост на научното изследване, ефективността на
разходите и търговският потенциал на иновативните технологии в сравнение с високотехнологичните решения, които са налични в момента на пазара, трябва да бъдат
количествено проследени по време на проекта. В предложенията трябва да бъде очертана
пазарна оценка и разработена в проектите с препоръки за бъдещо навлизане на пазара.
В рамките на проекта следва да се предостави проверка на концепцията по отношение на
продукт и/или процес, с изключение на търговско използваеми прототипи, но убедително
да се демонстрира мащабируемост спрямо промишлените нужди. Могат да бъдат
адресирани също и специално мулти-мащабно моделиране и характеризация, както и
стандартизация или производство на (сертифицирани) еталонни материали.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на техническа готовност 5-6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•

Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на множествените
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сектори на европейската промишленост чрез иновативни високо-стойностни
продукти и производствени процеси;
•

Заетост и обучение чрез ангажиране в перспективни технологии в различни
сектори, напр. транспорт, строителство, спорт и отдих и др.

Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 23 – 2015: Нови по дизайн материали за замяна на критични материали
Специфично предизвикателство: Много технологии със значителни социалноикономически ползи са изправени пред материални изисквания, които са, или могат да
бъдат проблематични поради тяхната нестабилна, несигурна или ценово променлива
доставка. Необходими са научни изследвания по-специално за подобряване на нашето
фундаментално разбиране за разработката на нови материални решения с намалено или
напълно елиминирано критично съдържание, докато в същото време се запазва или
подсилва действието на материалите, компонентите и продуктите. Примери могат да
бъдат критичните суровини (вж. COM(2011)25 и свързани документи) или онези
материали, които могат да са опасни или да представляват риск за човешкото здраве
и/или околната среда.
Обхват: Призовават се предложения за изследване разработката на такива материали по
рационален дизайн с акцент върху комбинацията на теория с широкомащабен
изчислителен скрининг. Следва да се включи валидиране чрез експериментални методи.
В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
научните изследвания и иновации (COM(2012)497), се окуражава международно
сътрудничество според сегашните правила за участие, по-специално с Япония и САЩ.
Качеството на международното сътрудничество ще бъде възнаградено при оценяването
на предложението.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 3-4.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 5 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Намалена употреба или заместване на критичните материали за сметка на добре
дефинирани технологии;
• Подобрена работа на промишлените продукти в по-дългосрочен период;
• По-безопасни и/или по-устойчиви материали, компоненти и продукти;
•

Принос към постигане на политиката на ЕС COM(2011)25: Справяне с
предизвикателствата на стоковия пазар и в областта на суровините; и други
свързани с това политики на ЕС.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

NMP 24 – 2015: Ниско-енергийни решения за производство на питейна вода
Специфично предизвикателство: Съществува остра нужда от ниско-енергийни решения
за омекотяване на водата и по-специално за нейното обезсоляване. Сегашните
технологии за широкомащабно обезсоляване на морска вода са заседнали на нива на
енергийна консумация от около 3 kWh/m3 докато поставената преди години цел е 1
kWh/m3.
Обхват: Подходите, които могат да доведат до по-добра производителност и по-ниско
потребление на енергия, могат да са основани (но не ограничени до) комбинация от
мембранна филтрация (обратна осмоза) и прилагане на електрически потенциал,
електрохимични мембранни процеси, мембранна дестилация, селективни йонно
проводящи материали или кристализация на клатрати. Проектите следва да разработят
интегрирани решения или комбинации от технологии, които да се доближават до
споменатата цел.
Проектите трябва да имат за цел разработката на пилотни заводи, демонстриращи ниска
консумация на енергия, както и цялостна конкурентоспособност на технологията.
Осъществяването на това предложение се планира да започне на Нива на технологична
готовност 4-5, целеви Нива на технологична готовност 6-7.
В съгласие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в научните
изследвания и иновации (COM(2012)497), по-специално се окуражава международно
сътрудничество с развиващите се страни.
По тази тема, предложенията трябва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 5 и 8 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
• Принос към един от основните глобални обществени проблеми – достъп до сигурна и
чиста вода;
•

Подобрена производителност, енергийна ефективност и използваемост на високопроизводителни системи за пречистване на водата;
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•

Полза за европейската водопречиствателна индустрия чрез разработки на нови
продукти в този важен пазар за растеж.

Вид дейност: Иновативни действия
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 25 – 2014/2015: Ускоряване приемането на нанотехнологии, авангардни
материали или усъвършенстваните технологии за производство и обработка от
МСП
Специфично предизвикателство: Резултатите от научните изследвания следва да се
използват от промишлеността като по този начин тя се възползва от досега
неоползотворения потенциал на нанотехнологиите, авангардните материали и
усъвършенстваните технологии за производство и преработка. Целта е да се създаде
добавена стойност чрез творческо комбиниране на съществуващите резултати от научни
изследвания с други необходими елементи 12, резултатите да бъдат прехвърляни през
различните сектори както е уместно, да се ускори иновацията и в крайна сметка да се
създаде печалба и други ползи. Научните изследвания следва да доведат технологията и
производството до промишлена готовност и зрялост за комерсиализация след края на
проекта.
Обхват: Инструментът на МСП се състои от три отделни фази, както и от услуга за
коучинг и менторство за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1
с оглед кандидатстване за Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза2.
Във фаза 1, следва да се разработи анализ за целесъобразност, който доказва
технологичната/практическа, както и икономическа приложимост на иновативна
идея/концепция със значително нововъведение за промишления сектор, в който тя е
представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни
приложения на съществуващи технологии). Дейностите трябва, например, да се състоят
от оценка на риска, пазарно проучване, ангажираност на потребителя, управление на
Интелектуална собственост (ИС), разработка на иновативна стратегия, търсене на
партньори, целесъобразност на концепцията и подобни, за да се създаде солиден
иновативен проект с висок потенциал в съответствие със стратегията на предприятието и
с европейските измерения. Във фаза 1 следва да бъдат открити и анализирани пречките в
способността за увеличаване на производителността на предприятието посредством
иновация и трябва да бъдат адресирани във фаза 2, за да увеличат възвръщаемостта на
инвестициите в иновативните дейности. Предложението следва да съдържа
първоначален бизнес план на база предложената идея/концепция.
Предложението трябва да даде спецификациите на разработения бизнес план, който
следва да бъде резултат от проекта и критериите за успех.
Финансирането ще бъде предоставено под формата на крупна сума от EUR 50 000.
Проектите ще имат продължителност от около 6 месеца.
Във фаза 2, ще бъдат подкрепени иновативни проекти, които адресират специфичното
12
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предизвикателство и които демонстрират висок потенциал по отношение на
конкурентоспособността и ръста на компанията, в основата на които стои стратегически
бизнес план. Дейностите трябва да акцентират върху иновативни дейности като
демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни схеми, увеличаване на мащаба,
миниатюризация, дизайн, пазарно възпроизвеждане и други с цел довеждането на
иновативна идея (продукт, процес, услуга и др.) до промишлена готовност и зрелост за
въвеждане на пазара, но могат да включват също и някои научни изследвания. За
технологична иновация се предвижда Ниво на технологична готовност 6 или повече (или
подобно за не-технологична иновация); моля вижте част G от Общите Приложения.
Предложенията следва да са на база подробен бизнес план, разработен или по време на
фаза 1, или чрез други средства. Специално внимание следва да се обърне на защитата на
интелектуалната собственост и собствеността; кандидатите трябва да представят
убедителни мерки за гарантиране на възможността за търговска експлоатация („свобода
на действие”).
Предложенията следва да съдържат спецификация за резултата от проекта, включително
първи план за комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 0.5 и 2.5
милиона биха позволили на фаза 2 да бъде адресирана както трябва. Това обаче не
изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми. Проектите следва
да продължат между 12 и 24 месеца.
В допълнение, във фаза 3, МСП могат да се възползват от мерките и услугите за косвена
подкрепа, както и да получат достъп до финансови съоръжения, които са поддържани в
Достъп до рисково финансиране от тази работна програма.
На успелите бенефициенти ще им бъде предложен коучинг и менторство по време на
фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще е достъпна чрез Европейска мрежа за подкрепа на
предприемачеството и ще им бъде предоставена от специален треньор под формата на
консултация и указания за бенефициентите. Треньорите ще бъдат назначени от
централна база данни, управлявана от Комисията и всички ще отговарят на строги
критерии по отношение на бизнес опит и компетенции. През трите фази на инструмента
Мрежата ще допълва подкрепата от треньорите като предоставя достъп до нейните
услуги за иновация и интернационализация. Това може да включва например, в
зависимост от нуждите на МСП, подкрепа в идентифицирането на потенциала за растеж,
разработка на план за растеж и максимизирането му посредством интернационализация;
заздравяване на лидерските и управленски умения на лицата във висшия мениджърски
екип и разработване на капацитет за коучинг на място; разработка на маркетингова
стратегия или събиране на външно финансиране.
Очакван ефект:
• Повишаване на рентабилността и показателите за ръст на МСП чрез
комбинирането и прехвърлянето на нови и съществуващи познания в иновативни,
деструктивни и конкурентни решения като се възползват от европейските и
глобални бизнес възможности.
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• Навлизане на пазара и разпространение на иновации, които се справят с
търговското усвояване на нанотехнологиите, авангардните материали и
усъвършенстваните технологии за производство по устойчив начин.
• Повишаване на частните инвестиции в иновации, по-специално използване на
частния съ-инвеститор и/или и последващи инвестиции.
• Очакваният ефект следва да бъде ясно описан в качествено и количествено
отношение (напр. оборот, заетост, пазарен дял, управление на ИС, продажби,
възвращаемост на инвестиции и печалба).
Вид дейност: Инструмент на МСП (70% финансиране)
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

Безопасност на нанотехнологичните приложения и подкрепа за
разработването на регулация
Нанотехнологичните приложения значително ще подобрят работата на много продукти
чрез уникалните свойства на проектираните наночастици. Същите тези свойства, обаче,
пораждат въпроси и опасения по отношение на потенциални рискове за здравето и
безопасността.
За да се подкрепи безопасната разработка на нанотехнологиите, тези рискове следва да
бъдат овладени чрез разпознаване на опасностите, разбиране и прогнозиране на
потенциалните неблагоприятни последици; и чрез измерване, прогнозиране и контрол на
излагането. Управлението на риска следва да се превърне в неделима част от културата
на организацията, която участва във веригата на доставка, в това число и регулаторна
подкрепа и ръководство на риска. Целта е да се подкрепят методите, техниките и
оборудването за характеризиране на материалите, идентифициране на опасностите,
оценка на въздействие на работното място и редуциране на риска и неговото смекчаване,
както и демонстрация на изредените. От съществено значение са също и съдбата на
околната среда, както и третирането на продуктите, които са в края на жизнения им
цикъл и наноматериалите, съдържащите отпадъчни вещества.
Всички проекти под това заглавие следва да се съобразяват с Европейския клъстер по
нано-безопасност и други международни дейности (напр. общностите за научни
изследвания на ЕС и САЩ, Работна група на ОИСП за произведени наноматериали и
CEN/ISO), за да се улеснят последователността и интеграцията на научните изследвания,
както и напредъка на целите и програмата на Европейския клъстер по нано-безопасност.
В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновации (COM(2012)497), се окуражава
международното сътрудничество по всички теми в това технологично
предизвикателство, по-специално с водещите в нанотехнологиите развиващи се страни
като САЩ, Канада, Австралия, Корея, Япония, Китай и Бразилия.
В допълнение към нуждата от оценка и управление на риска, с които се занимава това
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предизвикателство, отговорното управление се явява като определящ фактор за бъдещо
въздействие на нанотехнологиите върху обществото и икономиката. С тази нужда се
занимава следното предизвикателство с подкрепата на ГБТ.
Поканени са предложения по следните теми:
NMP 26 – 2014: Съвместна дейност на ЕС и Страните-членки по следващата фаза
научни изследвания в подкрепа на наредба “NANOREG II"
Специфично предизвикателство: Регулирането на пазара на наноматериали се развива
паралелно на технологичното развитие и обществените изисквания. Текущият проект
NANOREG адресира регулаторно изследване за количествено определяне на опасностите
и излагането, необходима стъпка в регулаторната оценка на риска. Търговската
приложимост на развитието на наноматериалите в ЕС зависи от това новите
наноматериали да отговорят на настоящите и бъдещите регулаторни изисквания и
следва да се базират на авангардна технология с оглед следващите стъпки в

управлението на риска и намаляването му. Огромно предизвикателство и основна цел на
тази съвместна дейност е демонстрирането на интеграция на такава технология в дизайна
на новите наноматериали и продукти и техните приложения.
Обхват:
(1)
Да се разработят и демонстрират регулаторни подходи за сигурен дизайн за
разработката на наноматериали.
(2)
Да се валидират инструментите и методологията, както и техните фонови
комплекти от данни, които ще доведат до произвеждането на нови, безопасни по своята
същност наноматериали.
(3) Да се адресират пречките за прилагането на Сигурност-на-дизайна като стандартна
промишлена практика.
Проектът следва да се стреми към установяване на принципите за групиране на
стратегии за наноматериали според техните предполагаеми начини на токсикологично
действие за регулаторни цели. От всяка една група следва да се изберат няколко
представителни материала и да се оцени токсикологичния профил. Обхватът може да
включва нови материали, материали с покритие и само-сглобяващи се материали,
наноматериали с различна повърхностна функционализация и трето поколение частици.
Проектът следва да вземе под внимание изисквания на бъдещи нормативни документи по
единната система за Регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химикали или
друго свързано законодателство на ЕС за ограничаване на изискуемата допълнителна
информация, по-специално изпитанията върху животни, до необходимия минимум.
Силно се окуражава активното участие на промишлени партньори за установяването на
здраво сътрудничество между индустрията и властта и партньорите следва да завършат
политиката по съобщаване на резултатите преди края на проекта. това сътрудничество
следва да бъде допълнено от работа в мрежа на солидни механизми и частни
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лаборатории в тестването на токсичността на нанотехнологиите и контрол на излагането.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5.
Комисията счита, че в допълнение към молбата за дарение от ЕС между EUR 6 и
10 милиона, предложенията трябва да съберат достатъчно ресурси от Странитечленки на ЕС и Асоциираните държави, за да позволят на това специфично
предизвикателство да бъде адресирано както трябва. Това обаче не изключва
подаването и селекцията на предложения с молба за други суми. Само едно
предложение ще бъде финансирано.
Очакван ефект: Очаква се този проект да:
•
Заздрави безпроблемното сътрудничество между властите в Страните-членки на ЕС
и Асоциираните държави с оглед познанията, необходими за подходяща оценка и
управление на риска в областта в условията на бързо развитие на пазара;
•
Да обедини дейностите на националните власти, отговорни за защита на
потребителите и работниците, за общественото здраве и околната среда, включително
химичната безопасност и всички други свързани власти, покриващи цялата верига на
стойността;

•
Да координират регулаторните дейности на, или да си сътрудничат с други текущи
проекти за тестване на токсичност, за вземане на решения отностно характеризация на
материали и тестови протоколи, както и за управление на данни; и
• Да интегрира своята работа с Работна група на ОИСР за произведени наноматериали,
CEN 13 и ISO, и други проекти, финансирани от ЕС в клъстера по нанобезопасност.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 27 – 2014: Координация на ЕС и международни усилия за безопасност на
нанотехнологията
Специфично предизвикателство: Развитието на нова култура за безопасност за научните
изследвания и инженерната общност, както и за промишлеността, ангажирана с
производство на наноматериали и продукти на базата на наноматериали, е значително
предизвикателство за идните години. Съвместяването на сигурност-на-дизайна като
съставна част на основните изследователски дейности на науките за нано-материали и
13

Вж. Заповед M/461, адресирана от ЕК до CEN/CENELEC и ETSI.
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Nanotechnologies/Documents/M461.pdf
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продуктите, се очертава като основна стъпка напред в осигуряването на нанобезопасност. Такива дейности се провеждат в момента в ЕС и някои други
индустриализирани страни по доста фрагментиран начин, като изискват специално
насочени действия отвъд предвидените усилия в контекста на индивидуалните проекти.
Нарастващите усилия на развиващите се икономики и държавите с развиваща се наука,
трябва също да бъдат интегрирани заедно с водещите участници в сферата на нанобезопасността.
Обхват: Основната цел е да се обединят Страните-членки на ЕС и Асоциираните
държави и международните усилия за оценка на риска, управление и ръководство чрез
рационализиране на добиването, събирането и управлението на данни от регулаторно
насоченото тестване за токсичност на наноматериалите, мониторинг на излагането,
оценка на жизнения цикъл и депониране и третиране на отпадъчни наноматериали.
Координацията може да постави акцент на един или повече от следните пътища:
• Координация на ЕС и международните усилия в подкрепа на регулацията, поспециално контекста на NANOREG и NANOREG II, което е основно начинание,
съвместно финансирано от FP7, Страните-членки на ЕС, FP7 Асоциираните
членове и индустрия, както и на работата, извършена от работната група на ОИСР
за произведени наноматериали и органи по стандартизация като ISO или CEN;
• Разширяване на международното измерение на научните изследвания на ЕС в
областта на нано-безопасността напр. чрез работа в мрежа на изследователи,
туининг на проекти или създаване на Общества по научни изследвания с цел
споделяне на най-добри практики и хармонизиране на тестови методи.
•

Разширяване на координацията на Страните-членки, Асоциираните членове и
националните усилия в областта на научните изследвания и развитието, насочени
към управление на рискове, свързани с нанотехнологиите с цел обединяване на
ресурсите за транс-национална програма по изследвания в сферата на нанобезопасността по подобие на клъстера по нано-безопасност Програма за
стратегически изследвания 2015-2020.

Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 2 и 3 милиона
биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
• Чрез използване на полезни взаимодействия с предимно национални европейски, но
също така и в световен мащаб, дейности, целящи подкрепа за регулацията, проектът
следва да води до съвместни проекти, туининг проекти и глобални мрежи, улесняващи
целта за управление на риска и съвместяващи оценка на риска в ранните етапи на дизайн
на продукта или процеса
• Проектът следва да комбинира усилия с тези на проекта Nanoreg, така че очакваните
комплекти от данни от последния да бъдат допълнени и крос валидирани с подобни
комплекти от данни от други проекти, течащи глобално, за да се достигне статус ОИСР www.cbcromaniabulgaria.eu
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ВПД (взаимно приемане на данни), идентифициращи и заличаващи всякакви
несъответствия.
•
Въздействието на инициативата NANOREG в установяването на безопроблемно
сътрудничество между индустрията, в това число и проектиране на риска, и властите,
трябва да бъде засилено и разширено, за да включва лидерите на глобалния пазар.
•
Очаква се проектът да насърчава стандартизация на международно ниво. Вид
дейност: Сътрудничество и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 28 – 2014: Оценка на съдбата в околната среда на наноматериалите
Специфично предизвикателство: Съществува потенциален наноматериален риск за
хората и околната среда само тогава когато има излагане и потенциална за опасност от
страна на наноматериала. Предизвикателството е да се адресира предвиждането за
разпространение в околната среда, концентрация и форма (видообразуване) на
наноматериали. То включва проучвания на включването и излагането с използването на
лабораторни, полеви и моделни симулации на възможно пускане и трансформиране на
транспорт и съдба на наноматериали, наличност и потенциал за биоакумулация, за да се
позволи ранна оценка на потенциалното излагане и да се улесни безопасен продуктов
дизайн.
Обхват: Рамката на тестване и моделиране следва да позволява предвиждане на
пускането и съдбата на наноматериалите по съответните цели продуктови вериги от
производство; целево приложение и употреба, включително отпадъци и инциденти;
потребителско ползване до рециклиране в края на жизнения цикъл или изхвърляне и
крайна съдба в околната среда. Рамката за предвиждания, която следва да бъде
разработена, трябва да включва основни географски и демографски съображения за
употреби, както и да адресира физико-химичната характеристика при източниците за
освобождаване, както и идентификацията на основните механизими и свойствата на
наноматериалите, които движат тяхната трансформация и съдба. Рамката следва да даде
възможност за предвиждащо картографиране на зони на натрупвания и потенциал за
излагане (включително крайните трансформации при стареене, форми и възможности за
усвояване) на наноматериали в тези “кладенци на околната среда” и горещи точки.
Следва да се предвиди тясно сътрудничество със заинтересовани лица и различни
индустрии за подсилване на реалистичното моделиране и тестване.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 4.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
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Очакван ефект:
•
разбиране и количествено осовбождаване на наноматериалите от производство,
употреба и стадиите в края на жизнения цикъл в съответните вериги на стойността на
продукта
•
цялостна валидирана рамка, която гарантира завършеността и качеството на
информация и данните, необходими за разбирането и предсказуемо моделиране на
транспорта и тренасформацията в околната среда
•
разбиране на взаимодействието на различните механизми за трансформация,
транспорт и стареене, които определят излагането на околната среда
•
позволяване на по-безопасно ръководство на продуктовия дизайн, обширни
процедури по лабораторни и полеви изпитвания по цялата продуктова верига, в това
число въпросите на метрологията и стандартизацията за характеризиране и адресиране
на международната хармонизация и регулиране
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 29 – 2015: Повишаване на капацитета за извършване на оценка на наносигурността
Специфично
предизвикателство:
Подходи
като
системна
биология,
високопроизводителен скрининг и токсикогеномика имат потенциала да
революционизират начина, по който химичните вещества, в това число и
наноматериалите, биват оценявани за целите на регулацията и управлението на риска.
Установява се изместване на парадигмата в токсикологията с използването на
иновативни техники като подходите за Високопроизводителен скрининг (HTS),
Токсикогеномика и Едновременен многопараметричен анализ (HCA). Такива подходи
дават възможност за идентифициране на основните засегнати пътища (т.нар. „пътища на
токсичност“). Предизвикателството е да се разработи и демонстрира разбиране на база на
механизма за токсичността, което да даде възможност на подобрено изпитание за
токсичност чрез идентифициране на нови крайни точки, които са от съществено значение
за индивидуална оценка на първо ниво опасност и риск на новите и нововъзникващи
материали.

Обхват: Проектите се очаква да засилят разбирането за механизмите в основата на
всякакви наблюдавани нежелани ефекти от проектирани наноматериали и в крайна
сметка да свържат потенциала за такива крайни ефекти към специфични или химични
качества от нано мащаб.
Очаква се да установят и демонстрират основата за разработка на подходящи
инструменти за минимизиране на дедукцията (качествата на таксоните и наноwww.cbcromaniabulgaria.eu
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материалите) и оценка на това кои инструменти или крайни точки не е задължително да
се прилагат повсеместно. Тези подходи следва да имат за цел подкрепа на групирането
на наноматериалите, да помогнат за разработката на интелигентни стратегии за тестване
и идентифициране на “наноматериали или свойства, представляващи интерес”, които
трябва да бъдат тествани по-основно.
Очакваните действия следва да акцентират върху Ниво на технологична готовност 4.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 8 милиона
биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
• Нови инструменти за скрининг за увеличаване на ефикасността на крайното ниво, на
което може да се извърши профилен анализ на опасността от наноматериалите
•

Улесняване по-бързото определяне на механизмите на токсичност в наноматериалите

•
Даване възможност на подходи за “безопасност-на-дизайна“, съобразени с
потребностите на заинтересованите страни (разработчици на модели, индустрия и
регулатори)
•

Данни в позната и достъпна база от данни за използване след изтичане на проекта

•
Предоставяне на решения за дългосрочните предизвикателства на нанобезопасността и нано-регулацията
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 30 – 2015: Следващо поколение инструменти за ръководство на риска на
наноматериалите
Специфично предизвикателство: Традиционният подход за оценка на риска, т.е.
извличащ неефективни нива или гранични стойности от взаимоотношенията доза-ефект,
е неадекватен за да позволи безопасно използване на новоразработени материали в
бързо-развиващия се пазар на наноматериали. Предизвикателството е да се построи
свръх-съвременен и гъвкав инструмент за обединяване на риска, за да е в течение с
развитията в иновациите и изследването на риска чрез събиране и прилагане на
резултатите от завършени, текущи и планирани научни изследвания в следващото
поколение рамки за ръководство на риска. За нанотехнологията, както за всяка нова и
бързоразвиваща се технология, анализът на риска е технологически и методологически
ограничен, и поради това е асоцииран с висока степен на несигурност, която трябва да
бъде разбрана и количествено определена. Проблемите на заинтересованите страни, в
това число онези от застрахователния сектор, и възприемането на риска, трябва да бъдат
разбрани и съобщени. Степента на допустимия риск е силно повлияна от ясното
разбиране на рисковете, ползите и несигурностите, възприети от общия капитал и
доверието.
Обхват: научните изследвания следва да се фокусират върху тестването, калибрирането и
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по-нататъшното развитие на инструментите за приоритизиране на риска (или
обединение) и за човешките, и за рисковете за околната среда, с акцент върху:
a) използването на входяща информация от изчислителната токсикология и/или
“подходи за групиране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство” в
инструментите за обединение на риска за идентифициране на потенциални горещи точки
на риск,
b) Научни основи за „рискови групи“ чрез свързване на опасността на база групиране на
излагането на съответна „доза“,
c) Включването на данни и стратегии за мониторинг на ефикасността на мерките за
намаляване на риска и d) Съобразяване с капацитетите и нуждите на потребителите,
включително гарантиране на способността на сектора на наноматериалите да се
възползва от прехвърлянето/застраховката на риска.
Избраният проект следва да идентифицира основните процеси на индивидуалното и
обществено вземане на решения като отделя особено внимание на аспекта с
несигурността. За да се осигури възможно най-високото качество на вземането на
регулаторни решения, особено внимание трябва да се обърне на разработката на насоки
за важни въпроси в Оценката на Риска на база подробен анализ на настоящата научна
основа, отнасяща се до адресирани опасности и възможно излагане като обединява сили
с други проекти
Дейностите се очаква да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 8 милиона
биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва.
Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми. Ще
бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
•
Рамка за ръководство на риска на навлизане на наноматериалите на пазара чрез
разработка на инструменти за оценка степента на риска, прехвърляне на риска и
ръководство за съобщаване на риска;
•
Демонстрация в специфични промишлени условия или промишлени сектори на
целесъобразността на разработените подходи и инструменти посредством примери с
решения като изследвания на казуси и пилотни схеми с резултати като насоки, добри
практики и инструменти за управление на риска и съобщаване на риска;
•
Ефективно използване и надграждане върху настоящите познания, свързани с
картографиране на опасностите, излагането и контролното групиране и приоритизиране
на риска, както и върху ръководството на риска във вътрешно/национален мащаб и на
ниво компания и усилия за рисков диалог с ключовите заинтересовани страни, в това
число регулатори и застрахователи.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

Адресиране на основни нужди в подкрепа на управлението, стандартите,
моделите и структурирането в нанотехнологията, авангардните материали
и усъвършенствано производство и преработка
За разгръщане на Главните базови технологии на нанотехнологията, авангардните
материали и усъвършенстваното производство и преработка за ползата на европейската
индустрия и общество, е от особено значение да се адресират някои основни, структурни
нужди. Тези нужди са в области, включващи инфраструктура, метрология и стандарти,
умения и работа в мрежа, проблеми по разпространяване и комуникация, както и бизнес
модели. Източници на финансиране, различни от Хоризонт 2020, като структурни
фондове, са жизнено важни и ще се търсят подходящи връзки.
С цел да се съгласуват по-добре резултатите от научните изследвания и иновациите със
стойностите, нуждите и очакванията на европейското общество, ще бъде подкрепена
концепцията на Плановете за действие и Платформите за Мобилизация и Взаимно
обучение.14
Нарастващото значение на международното измерение на индустриалните научни
изследвания изисква инициативен подход за работа с трети страни в тези и това също ще
бъде обект на изследване и подкрепа.
Поканени са предложения по следните теми:
NMP 31 – 2014: Нови инструменти за визуализация за повишена информираност в
областта на нанотехнологиите
Специфично предизвикателство: Последните проучвания показват, че информираността
на обществото относно продуктите, базирани на нанотехнологии, е много ниска и, че
осведоменост без подробна информация създава несигурност. В това отношение новите
инструменти за визуализация са ключов елемент за повишена комуникация и подобрение
на общественото разбиране относно нанотехнологиите.
Обхват: Основните усилия на проекта следва да са посветени на разработката на
съдържание, целящо повишена комуникация, разпространение на идеите и балансирана
информация относно нанотехнологиите сред младежта, организациите на гражданското
общество, медиите и непрофесионалната общественост като целева група. Съдържанието
трябва да бъде направено достъпно с използването на нова визуализация, която се
характеризира не само с геометрия, но също има и характеристика, семантика и
евентуално взаимодействие с време. Съдържанието трябва да бъде изградено или от
съществуващи данни (напр. завършили или текущи проекти на FP7) или от нови данни
14

План за действие или Платформа за Мобилизация или Взаимно обучение е механизъм за обединяване на
широка гама от участници и събиране на техните познания и опит за улесняване на взаимното разбиране и
разработване на взаимни решения и програми за научни изследвания, които да адресират обществените
предизвикателства.
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(напр. от усилията за моделиране на нано-токсикологичните явления). Проектите следва
да се възползват от комерсиално достъпните технологии, за да създадат интерактивна
околна среда за информационна визуализация. Това може да бъде среда на единичен
потребител (напр. потапяне), но проектът трябва също да има и значителен компонент
където околната среда да бъде преживяна колективно (напр. техники за 3D проекция).
Половите аспекти също трябва да бъдат взети под внимание, като се избягва
стериотипизиране. Още повече, проектът също трябва да включва подходящи
дисциплини от Социално-икономическите и хуманитарните науки.
Медията, произведена в рамките на проекта, следва да бъде предоставена под лиценз за
обществено авторско право както напр. лиценз Криейтив Комънс.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 500 000 и 1
милион биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
• принос към ефективно увеличаване на информираността на европейските граждани и
по-специално целевите групи, споменати по-горе, относно нанотехнологията и
увеличаване на тяхното разбиране посредством медия, достъпна по силата на лиценз за
обществени авторски права (напр. лиценз Криейтив комънс);
• повишаване употребата на нови техники за визуализация след изтичане на проекта за
дейности по разпространяване на идеи в областта на нанотехнологиите
• подкрепа, след завършване на проекта, за дейностите по комуникация и обучение на
различни заинтересовани страни: научни работници, индустриалци, инвеститори, музеи
и/или училища;
•

повишаване подкрепата за добро ръководство в нанотехнологиите;

•
принос за изпълнението на План за действие на Европейската Комисия за
нанотехнологии.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 32 – 2015: Обществена ангажираност в отговорна нанотехнология
Специфично предизвикателство: Прозрачността, познанията и обществената
ангажираност са ключови фактори в адресирането на обществените опасения относно
използването на нанотехнологията, включително наноматериалите. Основен елемент на
безопасно и отговорно ръководство на нанотехнологията е ефективният и информиран
диалог с всички заинтересовани страни, повишаващ общественото доверие в
нанотехнологиите.
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Обхват: Предложеното действие следва да идентифицира настоящите най-добри
практики в обществената ангажираност за установяването на платформа от множество
заинтересовани страни на ниво ЕС и/или национално ниво в няколко Страни-членки на
ЕС и Асоциирани държави, включващо балансирано представителство на научни
изследователи, Организации на гражданското общество и Неправителствени
организации, учени в областта на социалните и хуманитарни науки, промишлеността и
политици за създаването на споделено разбиране на настоящите и потенциални бъдещи
(икономически, социални и екологични) ползи и рискове от авангардната
нанотехнология. Това действие следва да бъде базирано върху концепцията на
Платформите за Мобилизация и взаимно обучение 15.
Двете основни дейности, които следва да бъдат предприети в рамките на тази програма,
са серия от диалози и множество дейности по обучение за адресиране на празнините в
познанията между различните видове участници и потенциална копродукция на
познания. Тези диалогови срещи трябва да вземат под внимание различните въпроси от
интерес или информационни потребности, които се появяват по протежение на цялата
верига на стойността (от научни изследвания и технологично развитие до производство и
дистрибуция до употреба, обработка или рециклиране на отпадъци), да дискутират как
да използват нанотехнологиите в полза на обществото, адресирайки обществените
предизвикателства и идентифицирайки желаните области на иновация докато допринасят
за Отговорни научни изследвания и иновации. Резултатите от диалога следва да се
включат обратно в създаването на политика и научни изследвания и иновативни процеси
със съвместни начинания със заинтересовани страни. С цел да се гарантира, че всички
участници имат обща база от знания, следва да се проведат различни обучения или
информационни сесии, за да се адресират възможни пропуски в познанията, които биха
могли да попречат на конструктивния диалог.
Проектът и дейностите на тази платформа следва да вземат под внимание и да надградят
над предходните дейности от FP6 и FP7, както и над съответните европейски и
международни политики и инициативи в тази сфера. В създаването на платформата
трябва да се обърне внимание на баланса между половете и въпросите за пола трябва да
бъдат вградени в диалога за съдържанието и въздействията на нанотехнологичните
научни изследвания.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 500 000 и 1
милион биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
•

Прякото и устойчиво въздействие на това действие ще бъде засилване на
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взаимодействието между обществото, науката и нанотехнологиите с цел да се допринесе
за отговорни изследвания и иновации в областта на нанотехнологиите на ниво ЕС и
национална политика и научно-изследователски процеси.
•
Ангажирането на гражданското общество, обществените и хуманитарните науки,
както и промишлените групи в процедури по вземане на решения и/или общественият
диалог и ангажираност в нанотехнологиите ще увеличи запознатостта, засили
разбирането между заинтересованите страни по отношение на техните позиции,
потребности, очаквания и притеснения и ще увеличи доверието помежду им.
•
Резултатите от платформата с множество заинтересовани страни ще допринесе за
отговорно създаване на политика, по-добра приемливост на резултатите от
нанотехнологиите, по-приобщаващо европейско общество и ще доведат до пътна карта
за повишаване на обществената ангажираност в нанотехнологиите.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 33 – 2014: Материалите „Общ дом”
Специфично предизвикателство: Фрагментацията на научно-изследователските усилия
отдавна е идентифицирана като основен европейски проблем. Значителна част от
националните бюджети за научни изследвания и проучване се използва без голяма
координация в Съюза, което представлява значителна загуба на ресурси в условията на
намаляващи възможности за финансиране.
Призивът е за динамична структура, следствие от научни изследвания и иновации в
областта на материалите в страните от ЕС. Целта е Европа да се превърне в една посъгласувана система, а също така и да се помогне за по-добрата координация на
бъдещите дейности в областта на материалите в ЕС с тези в Страните-членки,
Асоциираните държави, индустрията и академичните среди, за да се избегнат дубликати
и пропуски.
Обхват: Подкрепа за система за мониторинг и форум за дискутиране на развития и
потребности, идентифициране на пропуски и възможности, установяване на приоритети,
за да се създаде здрава, достоверна, консенсусна, научно-базирана, стимулирана от
икономиката, водена от обществото широко-европейска база от знания по
материалознание и инженерство. Приветства се сътрудничество с или използване на
настоящи структури и съществуващи схеми.
Предложението за действие за подкрепа следва да описва очакваното ниво на детайлност
в изследването, определения и ограничения, параметрите, които трябва да се следват,
както и целевите области на приложение. Действието по подкрепа може да включва
оценка, съпоставителен анализ, пътно картографиране, предвиждане, координация,
организация на събития и комуникация, както и да дава указания за това в кои области на
приложение научните изследвания и развитие биха имали най-голямо въздействие.
Може да бъде включено изследване на дейностите, извършени в рамките на и извън
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Хоризонт 2020, чрез други схеми на ЕС (Европейски структурни и инвестиционни
фондове и национални дейности и др.). Предложението следва също да предостави
елементи за постоянна система за мониторинг, както и успешни сценарии най-добри
практики, произлизащи от научни изследвания, подкрепяни от Рамкови програми. Може
също да бъде включено организиране на големи събития от значение за по-доброто
структуриране на ERA (европейското научноизследователско пространство) в областта
на материалите, с приоритет за онези обединяващи индивидуални събития, които в
миналото са се случвали отделно.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 1 и 2
милиона биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
• Консолидиране на разпръснатите усилия по научно-изследователска дейност и
развитие за един по-цялостен и ефективен подход към усъвършенстване на
материалите като се избягват дубликати и пропуски;
• Координация на дейностите по научни изследвания и развитие на ЕС и
Държавите-членки,
допринасящо
за
заздравяване
на
Европейското
научноизследователско пространство.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 34 – 2014: Работа в мрежа и споделяне на най-добри практики в

управлението на нови авангардни материали чрез еко-дизайн на продукти,
еко-иновация и управление на жизнения цикъл на продуктите
Специфично предизвикателство: Производството, дистрибуцията, употребата и
управлението на края на жизнения цикъл на материалите се асоциира с разходи и важни
въздействия върху околната среда като консумация на енергия, (суровини и други)
материали, както и консумация на ресурси, генериране на отпадъци, емисии и вероятно
генериране/управление на опасни вещества. Изчислено е, че приблизително 80% от
всички въздействия върху околната среда, свързани с продукти, се определят по време на
проектната фаза на продукта (Aldersgate Group). Еко-дизайнът се стреми към намаляване
на въздействието върху околната среда на продуктите, в това число и енергийната
консумация през целия жизнен цикъл.
Обхват: Проектите следва да съберат в работна мрежа участници (като предприятия,
академични среди и научно-изследователски институции), за да:
• споделят познания и практики относно еко-дизайн, еко-инициативни решения за
производствени процеси и еко-иновативни бизнес модели в съответствие със
Съобщение на Комисията за „Иновации за устойчиво бъдеще – Еко-иновационен
план за действие” (COM(2011)899), минимизират употребата на материали,
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идентифицират сценарии за жизнения цикъл на продукта, които да максимизират
броя последователни цикли на повторна употреба, преработване или рециклиране,
и/или времето във всеки цикъл, разнообразят повторната употреба по веригата на
стойността или да разширят продължителността на живота на продукта или
компонента и по този начин да увеличат производителността и рентабилността на
авангардните материали с крайни икономически ползи за европейската
промишлена икономика като цяло; и
• предоставят модели за разграничаване на икономическия растеж от ресурсните
ограничения. Принципите на еко-дизайн, възможността за рециклиране,
изискваната производителност на материалите и рентабилността биха били част
от изследването. За подкрепа на предложените решения следва да се използват,
където е уместно, оценка на жизнения цикъл, включително аспекти на
ефективност на разходите.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 1 и 2
милиона биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
• По-добро фокусиране на следващи работни програми по Хоризонт 2020, целящи
устойчивостта и конкурентоспособността на европейската индустрия посредством
разбиране за това как принципите на подобрен дизайн биха намалили
консумацията на енергия и ресурси докато в същото време генерират
икономически растеж и създават работни места;
• Приноси към подход за циркулярна икономика чрез насърчаване на продуктов
дизайн, който улеснява рециклирането и повторната употреба;
• Принос към постигане на политика на ЕС по Екодизайн, „Иновация за устойчиво
бъдеще – Еко-иновационен план за действие (Eco-AP)’, COM(2011)899.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 35 – 2014: Бизнес модели за нови вериги за доставка за устойчиво
малкосерийно производство, ориентирано към потребителя
Специфично предизвикателство: Традиционните вериги за доставка не са подходящи за
малко-серийно производство на, например, потребителски стоки. Въпреки, че интернет
продажбите, B2C (бизнес към потребител) и B2B (бизнес към бизнес), са бързоразвиващи
се, повечето от базовите модели за доставка все още са традиционни. Промяната към побърза доставка или по-малки серии и напълно персонализирани продукти бива спъвана
от факта, че сегашните промишлени вериги за доставка са предимно разходно
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ориентирани, което води до по-големи серии и дълго време за изпълнение. Няма баланс
между търсенето и предлагането. Често се прави компромис с качество и удовлетворение
на клиента. Освен това действителното производство се случва някъде по света и не
взема достатъчно под внимание проблемите на обществената, екологична и енергийна
устойчивост.
Обхват: Интернет има потенциала да подкрепи един напълно нов модел на верига за
доставки, който да е изцяло определен от потребителя. Нови бизнес решения следва да
дават възможност на потребителите да стават дизайнери и „персонализатори“;
търговците на дребно да стават виртуални бизнес брокери; производителите да
произвеждат в разпредлен и малък мащаб; а доставчиците да станат по-гъвкави и водени
от търсенето.
Научно-изследователските дейности следва да акцентират върху всички от следните
области:
•
Интегрирани решения за бизнес модели на управление на верига за доставки,
определена от потребителя.
•
Практични решения за собственост, контрол и управление на свързаните данни за
веригата за доставки
•
Ново разпределено производство, решения за снабдяване и дизайн, които свързват
отделните “базирани в дома си“ дизайнери и производители с веригата за доставки,
насърчаващи общественото включване и разгръщане на умения, които са в наличност на
местно ниво.
•
Решения за използване на местни източници и доставка като по този начин се
намалява екологичния отпечатък.
Очаква се проектите да включат демонстрации на сценарии за използване, които имат за
цел бързото разгръщане на нови бизнес решения в конкретни области, насочени към
потребителите. Всички свързани с веригата за доставки заинтересовани страни се очаква
да вземат участие.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 6 – 7.
Окуражава се значително участие на МСП с капацитети за научни изследвания и
развитие.
•
Връщане на изнесеното производство към Европа, в рамките на поне 5% от целия
производствен капацитет, в областта на приложение, целева за проекта, в рамките на 5
години след края на проекта;
•
Намаляване на екологичния отпечатък в сравнение с продуктите, произведени в
традиционните вериги на стойността с 20% чрез по-малка наличност, по-малко отпадъци
и по-малко транспорт;
• Създаване на нова мрежа за доставки, включваща поне 100 организации и физически
лица в края на проекта и 1000 организации и физически лица в рамките на 5 години след
завършване на проекта;
• Създаване на нови вградени услуги, подкрепящи веригата за доставки, ориентиране
към потребителя.
Вид дейност: Иновативни действия.
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 36 – 2014: Улесняване управлението на знания, работа в мрежа и координация
в NMP
Специфично предизвикателство: Програмата Хоризонт 2020 за главните базови
технологии на нанотехнологията, авангардните материали и усъвършенствано
производство и обработка трябва да действа като катализатор в рамките на по-широкото
Европейско научноизследвателско пространство. За да бъде ефективна, програмата
трябва да получи подкрепа от система за управление на знанията, която да улавя
ключовите показатели за ефективност в промишлената политика. Страните-членки на ЕС
и Асоциираните държави следва да са наясно как техните системи за научни изследвания
за базови и промишлени технологии си взаимодействат помежду си и в Хоризонт 2020, а
за тази координация е нужна подкрепа.
Друг аспект на работата в мрежа и координацията включва схемите ERA-NET в сферата
на NMP. ERA-NET са създадени в FP6 и FP7 върху широка гама от научни теми и
дисциплини, свързани с Програмата NMP. Докато акцентират върху различни научни
области, те всички работят за постигането на една обща цел на транс-национална работа
в мрежа и координация на националните научно-изследователски програми и адресират
няколко хоризонтални проблема като картографирането на съществуващия научноизследователски потенциал и дейности по предвиждане, пускането на съвместни призиви
и адресирането на правилата за правата на Интелектуалната собственост.
Обхват: Действието по координация следва да събере опита в различни мрежи, за да
адресира проблеми от общ интерес, включително сътрудничества с други участници,
напр. ЕТП (Европейски технологични платформи), ПЧП (публично-частни партньорства)
и Европейски регионални и инвестиционни фондове; дейности по предвиждане;
потребности от образование и тренинг; възможности и стратегии за международно
сътрудничество; комуникация и обществен диалог; сътрудничества с участници от
Обществени и хуманитарни науки; въпроси за равенство между половете и разширяващо
се участие.
Проектът следва да предвижда включването на съществуващи и нови схеми ERA-NET в
сферата на NMP, за да подготви и улесни бъдещето на инструмента на ERA-NET и да
действа като място за идентифициране на новопоявяващи се потребности и споделяне на
интереси между агенции за национално финансиране, които в крайна сметка ще доведат
до съвместни призиви по този нов инструмент.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 250 000 и 500
000 милиона биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва.
Очакван ефект:
• Структуриране на интеграцията на Европейското научноизслдеователско пространство
в сферата на главните базови технологии на нанотехнологията, авангардните материали
и усъвършенстваното производство;
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• Обработка посредством споделено разбиране на ключовото представяне и
координирано формулиране на потребностите отвъд основното финансиране по
Хоризонт 2020.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 37 – 2014: Практически опит и улесняване на комбинирано финансиране за
широкомащабни инициативи по научни изследвания, тeхнологично развитие и
иновации (RDI)
Специфично предизвикателство: Промишлените инвестиции в научни изследвания,
технологично развитие и иновации в Европа, особено с цел преодоляване долината на
смъртта и подготовка за нови производствени капацитети, често ще изпитват нужда от
комбинация на инструменти за финансиране, в това число ЕС, национално и регионално
финансиране, използване на структурни и регионални фондове, както и частно
финансиране. Групата на високо равнище по ГБТ подчертава необходимостта от
ефективно финансиране като ключов фактор за инвестиции в широкомащабни пилотни
линии като решаваща стъпка към търговска експлоатация на нови разработки.
Разработват се и се прилагат нови публични програми във връзка със следващата
многогодишна финансова рамка а ЕС, включваща Хоризонт 2020 и регионални и
структурни фондове. Докато отговорните власти са ангажирани да направят
инструментите съвместими, промишлените заинтересовани страни, включително МСП,
трябва да разберат какво означава това, как най-добре да го използват за техния проект и
как да комбинират обществена подкрепа с частно финансиране както е необходимо. Те
се налага да задоволят различните изисквания във връзка с качеството на проекта,
споразумения за сътрудничество, отчитане, рискове и други аспекти, докато също така се
съобразяват с интелигентни стратегии за специализация, конкуренция и правила за
държавна помощ, както и със структурите за промишлени решения.
Обхват: Действието по координация следва да обедини заинтересованите страни от
публичния и частния сектор, за да структурират ключовите въпроси за финансирането на
широкомашабни проекти в областта на RDI посредством различни източници на
финансиране. Няколко различни, но типични казуса следва да бъдат подготвени за
конкретни инвестиции, комбиниращи различни публични и частни финансирания и
финансови ресурси, напр. представяне на специфични ГБТ или за предпочитане кросГБТ приложения, големи и малки организации, по-големи и по-малки консорциуми и др.
Въпреки че акцентът следва да бъде върху областите на NMP и биотехнологиите,
другите ГБТ могат също да бъдат представени (особено като крос-ГБТ приложения). На
тази основа ще бъдат анализирани практическите нужди, параметрите за решения,
необходимостта от съвет и подкрепа и най-добрите практики, покриващи целия процес
по вземане на решения и подготовка за действия от частна, както и от обществена страна,
като се взема предвид и ситуацията на отделните организации и консорциумите. Като
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цяло действието следва да подпомага предоставянето на насоки за заинтересованите
страни, както и за длъжностните лица по комбинирането на инструменти за финансиране
и да установи препоръки за мерките на европейската политика както е уместно.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 500 000 и 1
000 000 милиона биха позволили това специфично предизвикателство да бъде
адресирано както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с
молба за други суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
Увеличаване броя на проектите, използващи комбинации от
инструменти за финансиране, ускоряване на инвестициите в пилотни линии и други
свързани последващи дейности по RDI по посока комерсиализация, научени уроци за
изготвяне на европейската политика, по-добро дефиниране на инструментите за
обществено финансиране, с оглед тяхната съвместимост, подобряване на
информираността и познанията относно финансирането и стратегиите за финансиране в
промишлеността.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 38 – 2014/2015: Председателски събития
Специфично предизвикателство: Съставна част от частта ЛБПТ-NMP от програма
Хоризонт 2020 е организирането на събития от основно стратегическо естество. Примери
за това са събития, организирани заедно с последователни председателства на ЕС; а също
и EuroNanoForum, Производство, Конференции по NMP и Форума по световно
производство. Предложените дейности по подкрепа следва да допринесат за създаването
на по-добро сътрудничество между инициативите, стартирани от Комисията и от
Страните-членки в полза на съгласуваността на цялостните дейности в рамките на полето
на научни изследвания и иновации в частта за Лидерство в промишлеността. Странитечленки, които предстои да поемат председателството на Европейския Съюз са Латвия и
Люксембург (Председателство 2015) и те могат да бъдат особено заинтересовани от тази
тема.
За да се гарантира високо политическо и икономическо значение, ще бъде оценено
активното участие на компетентния(те) Национални власт(и).
Предложенията следва да адресират теми от основно значение по време на събитията. В
предложеното действие(я) трябва да присъства подходящо равновесие с балансирано
представяне на различни научни изследвания и промишлени елементи, както и гледни
точки. Възможно е участието на лица извън ЕС. Могат да бъдат включени дейности по
разпространяване на идеи като програми за пресата или събития, посветени на пошироката аудитория или училищата.
Обхват: Ангажираността на националните власти да подкрепят събитието(та) (от
политическа гледна точка, но също и с ресурси) следва да бъде предпоставка за
подаването на предложение. Предложението трябва да бъде подкрепено от компетентния
Министър в писмо, приложено към предложението.
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Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 300 000 и 600
000 биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение за всяко Председателство
(вероятно покриващо повече от едно събитие).
Очакван ефект:
• Преглед на научните изследвания, промишлените и/или обществени развития,
свързани с частта за Лидерство в промишлеността, както е уместно;
• Споделяне на информация и сравнение на гледни точки; и
• Работа в мрежа на различни заинтересовани страни и подкрепа на техните
дейности, напр. естествоизпитатели, социолози, научни работници, индустриалци,
инвеститори, еколози, музеи и училища.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
NMP 39 – 2014: Подкрепа за Национални координационни точки (НКТ)
Специфично предизвикателство: Улесняване на транс-националното сътрудничество
между Националните координационни точки в рамките на частта на Лидерство в
промишлеността с оглед идентифицирането и споделянето на добри практики и
повишаване на общия стандарт на подкрепа за кандидатите по програмата.
Обхват: Ще бъде дадена подкрепа на консорциум от официално номинирани НКТ в
сферата на Лидерство в базовите и промишлени технологии (нанотехнологии,
Авангардни материали, усъвършенствано производство и преработка). Дейностите ще
бъдат съобразени с естеството на темата и приоритетите на заинтересованите НКТ.
Могат да бъдат включени различни механизми като съпоставителен анализ, съвместни
работилници, подобрени транс-гранични брокерски събития, тренинг и туинингови
схеми. Специално внимание ще бъде обърнато на подпомагането на по-неопитните НКТ
бързо да добият тайните на производството, натрупани в други страни.
Цялостният акцент следва да бъде поставен върху въпроси, които са специфични за
частта Лидерство в промишлеността с вероятното включване на интердисциплинарни
подходи, напр. чрез включване на Обществени и хуманитарни науки. Той не трябва да
дублира дейности, предвидени в мрежата на НКТ за качествени стандарти и
хоризонтални въпроси под „Наука със и за обществото“. Тази тема също така изключва
Биотехнологии, тъй като тя е покрита от НКП на Обществено Предизвикателство 2.
Консорциумът по предложенията може да включва само НКП от Страните-членки и
Асоциираните държави, които са официално избрани от съответните национални власти.
Консорциумът следва да има добро представителство от опитни и по-неопитни НКП.
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Окуражава се подаването на единично предложение. НКП от Страните-членки или
Асоциираните държави, които решават да не участват като член на консорциума, трябва
да бъдат идентифицирани като причината за това бъде обяснена в предложението.
Въпреки това, тези НКП са поканени и окуражени да участват в дейностите по проекта
(напр. работилници).
Също така добре дошли за участие в дейностите по проекта са НКП от трети страни,
които са официално избрани от съответните власти.
Разходите, направени от консорциума по участието на официално избрани НКП от
Страните-членки на ЕС и Асоциираните държави, които не участват в консорциума,
както и от официално избрани НКП от трети страни, напр. пътни разходи, платени от
консорциума, могат да бъдат включени в прогнозния бюджет и да бъдат допуснати за
финансиране от страна на Комисията.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 250 000 и 500
000 биха позволили това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми. Ще бъде финансирано само едно предложение.
Очакван ефект:
•
Подобрено и професионално обслужване от страна на НКП в Европа, което така
помага за опростяване на достъпа до призивите по Хоризонт 2020 като снижава
бариерите за достъп за новодошли и повишава средното качество на подадените
предложения.
•

По-последователно ниво на услуги по подкрепа за НКП в Европа.

Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
ЛБПТ Призив за Нанотехнологии, Авангардни материали и подкрепа за ГБТ
Условия за този призив
Дата на публикуване:

11 декември 201316

Х2020-NMP 2014/2015
Начало: 17
01/03/2014 за фаза 1 и фаза 2 от инструмента на МСП
Краен срок(ове): 18 19 в 17.00.00 Брюкселско време на следните дати
16

Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след
предвидената дата за публикация.
17
Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца
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Идентификатор на теми
NMP 1-2014
NMP 4-2014
NMP 5-2014
NMP 8-2014

Краен срок
Единична фаза
06/05/2014

Краен срок

NMP 9-2014
NMP 27-2014
NMP 31-2014
NMP 33-2014
NMP 34-2014
NMP 36-2014
NMP 37-2014
NMP 38-2014
NMP 39-2014
NMP 10-2014
NMP 13-2014
NMP 18-2014
NMP 20-2014
NMP 21-2014
NMP 26-2014
NMP 28-2014
NMP 35-2014
NMP 2-2015
NMP 3-2015
NMP 6-2015
NMP 7-2015

Първа фаза
06/05/2014
Втора фаза
07/10/2014

Единична фаза
26/03/2015

NMP 32-2015
NMP 38-2015

18

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок до два месеца.
Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за
2015.
19
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NMP 11-2015
NMP 12-2015
NMP 15-2015
NMP 16-2015
NMP 19-2015
NMP 22-2015
NMP 23-2015
NMP 24-2015
NMP 29-2015
NMP 30-2015

Първа фаза
26/03/2015
Втора фаза
08/09/2015

NMP 17-2014

Единична фаза
07/10/2014

NMP 14-2015
NMP 25-2014/2015

Фаза 1
Фаза 2
18/06/2014 09/10/2014
24/09/2014 17/12/2014
17/12/2014

Единична фаза
26/03/2015
Фаза 1 и Фаза 2
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015

Цялостен указателен бюджет: EUR 230.70 милиона от бюджета за 2014 20, и EUR 254.00
милиона от бюджета за 2015 21

Идентификатор на
теми
NMP 1-2014
NMP 4-2014
NMP 5-2014
NMP 8-2014

EUR Милиона

EUR Милиона

Процедура по избор
Едностепенен

66.20

20

При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата за
временни суми от една дванадесета.
21

Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
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NMP 9-2014
NMP 27-2014
NMP 31-2014
NMP 33-2014
NMP 34-2014
NMP 36-2014
NMP 37-2014
NMP 38-2014
NMP 39-2014

12.50

Едностепенен

NMP 10-2014
NMP 13-2014
NMP 18-2014
NMP 20-2014
NMP 21-2014
NMP 26-2014
NMP 28-2014
NMP 35-2014

114.20

Двустепенен

NMP 2-2015
NMP 3-2015
NMP 6-2015
NMP 7-2015

66.00

Едностепенен

NMP 32-2015
NMP 38-2015

2.20

Едностепенен

NMP 11-2015
NMP 12-2015
NMP 15-2015
NMP 16-2015
NMP 19-2015
NMP 22-2015
NMP 23-2015
NMP 24-2015
NMP 29-2015
NMP 30-2015

152.00

Двустепенен

NMP 17-2015
NMP 14-2015

Едностепенен

16.00
10.00

Едностепенен
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NMP 25-2014/2015

21.80
От които
2.18 за фаза 1
19.18 за фаза 2
0.44 за менторство
§коучинг и фаза
3

Единична фаза за
23.80
фаза 1 и фаза 2.
От които
Наличният бюджет
2.38 за фаза 1
за фаза 1 и фаза
20.94 за фаза 2
0.48 за менсторство § 2 ще бъде разделен
поравно между всяка
коучинг и фаза 3
контролна дата date.

Условия за право на участие и допустимост:
Прилагат се стандартните условия за право на участив, описани в части B и C от Общите
Приложения към Работната Програма със следните изключения:
Предложения за Научни изследвания и иновации и за Иновативни действия следва да
включват описание на началната експлоатация и бизнес планове, които ще бъдат
разработени по-нататък в предложения проект.
За теми NMP 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 18, 21, 24, тези първоначални планове могат да адресират
частни фондове или да оценяват сътрудничества и възможно натрупващо се финансиране
със съответни национални / регионални програми по научни изследвания и иновации
и/или Европейски структурни и Инвестиционни фондове, свързани с интелигентни
стратегии за специализация. За тази цел полезни 22 могат да бъдат инструментите,
предоставени от Платформата за интелигентна специализация, Eye@RIS3 23. Резултатите
от тези дейности, както и предвидените по-нататъшни дейности в това отношение,
следва да бъдат описани в крайния доклад на проекта.
Тема NMP 25-2014/2015:
Не се изисква проектите за фаза 1 да предоставят проектоплан за експлоатация и
разпространение.
Предложение за фаза 2 следва да включи план за първа комерсиализация.
Критерии за оценка, отчитане и праг:
Прилагат се стандартните критерии за оценка, описани в част H от Общите Приложения
към Работната Програма със следните изключения:
За оценка на единична степен и втора степен прагът за критериите Превъзходство и
Въздействие ще бъде 4. Цялостният праг, приложим към сбора от трите индивидуални
резултата, ще бъде 12.
В случай на равни цялостни резултати в класацията, приоритетният ред на
предложенията ще бъде определен в съответствие с част H от Общите Приложения, с
22

Съответните Управителни органи могат да бъдат открити на
http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm
23

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
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изключение на това, че предложенията ще бъдат класирани на база индивидуални
оценки за критерия Въздействие преди критерия Превъзходство.
Теми NMP 1, 2, 3, 4, 5, 8:
Критериите за оценка се прилагат както следва:
1.Превъзходство
•
•
•
•
•

Яснота и значимост на целите;
Стабилност на концепцията, включително транс-дисциплинарни съображения;
Достоверност на предложения подход;
Готовност на технологията за въвеждане на пилотната схема;
Напредък отвъд степента на техническо развитие в производството.

2. Въздействие 24
Степента, до която изходните данни от проекта биха допринесли на европейско и/или
международно ниво за:
• Очакваните ефекти, изредени в работната програма под съответната тема;
• Издържаност на бизнес казусите и бизнес плановете, както и на ангажираността
към първата експлоатация/производство;
• Доказателство за пазарния потенциал и за предимството на конкурентната
технология, което ще бъде добито чрез пилотната линия;
• Потенциал за създаване на работни места в Европа;
• Ефективност на предложените мерки за споделяне на проекта и разпространяване
на резултатите от него, включително подходящо управление на Правата за
Интелектуална собственост;
• Принос, където е уместно, за стандартите и уменията, както и за образователната
подготовка.
3. Качество и ефикасност на осъществяването
• Съгласуваност и ефективност на работния план, в това число целесъобразност на
разпределянето на задачите и ресурсите;
• Покриване на веригата на стойността (Организации за научни изследвания и
технологии, материали, доставчици на оборудване и технология и крайни
потребители);
• Компетенции, опит и взаимно допълване на отделните участници, както и на
консорциума като цяло;*
• Целесъобразност на управленските структури и процедури, включително и
управление на риска.
Оперативен капацитет (критерий за селекция)
* Като отделна стъпка в оценяването, експертните оценители трябва да посочат дали
членовете на консорциума притежават поне минималните необходими компетенции да
24

Резултатът за критерия „въздействие“ ще бъде умножен по 1.5.
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изпълнят предложената работа.
Тема NMP 25-2014/2015:
Предложенията ще бъдат оценени индивидуално при тяхното пристигане. Те ще бъдат
класирани след съответните контролни дати.
Първо ще бъде оценен критерият Въздействие, след това Превъзходство и
Осъществяване. Ако предложението не постигне прага за критерия, оценката на
предложението ще бъде спряна.

За фаза 1 прагът за отделните критерии ще бъде 4. Цялостният праг, приложим към
сбора от трите индивидуални оценки, ще бъде 13.
За фаза 2 прагът за критерия Въздействие ще бъде 4. Цялостният праг, приложим към
сбора от трите индивидуални оценки, ще бъде 12.
Крайната консенсусна оценка на предложението ще бъде средната стойност на
отделните оценки на отделните оценители; а консенсусният доклад ще се състои от
съпоставка на отделните доклади или части от тях. Където е уместно, ще бъде
организиран Експертен преглед от разстояние.
По време на електронното подаване на предложения кандидатите могат да предоставят
до три имена на хора, които не бива да действат като оценители в оценяването на
тяхното предложение поради потенциални конкурентни причини 25 .
За фаза 1, проектите следва да продължават 6 месеца. Продължителността може да бъде
по-голяма в добре обосновани случаи. За фаза 2, проектите ще продължават около 12 до
24 месеца. Продължителността може да бъде по-голяма в добре обосновани случаи.
Процедура по оценяване: Пълната процедура по оценяване е описана в съответното
ръководство, свързано с този призив.
- Указателна таблица за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ 26:
Информация за резултата от
оценката (Единична фаза)
Максимум 5 месеца от
крайната дата на подаване

Указателна дата за подписване на
споразумението за безвъзмездна
помощ
Максимум 3 месеца от датата за
информиране на участниците

25

Ако някое от идентифицираните лица е независим експерт, участващ в оценяването на предложенията по
този призив, то те могат бъдат изключени от оценяването на съответното предложение, до степен, в която
предложението може все още да бъде оценено.
26
Ако публикуването на предложението се отложи, датите от тази таблица следва да бъдат променени
съответно.
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NMP 25-2014/15

Два месеца след съответната
контролна дата, посочена погоре за фаза 1 и 4 месеца след
съответната контролна дата,
изложена по-горе за фаза 2.

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

Споразумения за консорциум: Подписването на споразумения за консорциум е
задължително преди подписването на Споразумение за безвъзмездна помощ за всички
Научно-изследователски и иновативни и за всички Иновативни действия.
За инструмента на МСП (NMP 25-2014/2015), в случай на две или повече МСП,
подаващи предложение, в съответствие с Правилата за участие и Споразумението за
отпускане на безвъзмездна помощ, участниците трябва да сключат споразумение за
консорциум преди споразумението за безвъзмездна помощ.
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Призив за биотехнологии
Х2020-BIOTEC-2014/2015
Биотехнологията е постигнала впечатляващ напредък като базова технология за
стимулирането на дългосрочна устойчивост и ръст в икономическите сектори.
Поколение от научно и технологично ноу-хау и превеждането му в промишлени
продукти и решения на обществени предизвикателства е от първостепенно значение в
осигуряването на европейското лидерство в тази ключова базова технология и това е така
в самото ядро на настоящия призив.
В рамките на предизвикателството „Промишлени процеси на база биотехнологии,
тласкащи конкурентоспособността и устойчивостта” дейностите са насочени към
запълване на пропастта от лабораторията до пазара и към проправяне на път за
участници в проекти, по-специално МСП и големи индустрии, да продължат да
инвестират в масив от възможности за комерсиализацията на събраните познания.
Предизвикателствата „Авангардните биотехнологии като двигател за бъдещи иновации”
и „Технологии с иновативна и конкурентна платформа“ развиват обширни технологични
движещи сили в икономическите сектори като здравеопазване, селско стопанство и
промишленост. Темите са обширни, но с мащаб и обхват, които позволяват на един или
няколко проекта с допълващи се теми да бъдат финансирани под същата тема.
Някои биотехнологични области като синтетична биология, повдигат потенциални
опасения за етиката и безопасността. Етичните въпроси ще бъдат вградени е съответните
теми. Половите измерения следва да се вземат под внимание там където
биотехнологичните развития, покрити от проектите, подкрепени от този призив, имат за
цел физически лица или групи хора.

Авангардни биотехнологии като бъдещи двигатели на иновациите
Това предизвикателство е водено от възгледа, че авангардните биотехнологии са от
първостепенно значение за това да гарантират, че европейската индустрия ще остане на
предната линия на иновациите в среден и дългосрочен план. Сред авангардните
биотехнологии синтетичната биология има висок потенциал за влияние или дори за
трансформиране на редица области от нашата икономика и общество. По отношение на
помощни инструменти, напредъкът в биоинформатиката е критичен за избягване на ясно
очертани граници в способността за осъзнаване на пълната стойност на биотехнологията.
Тези области заслужават подходящи мерки по отношение на научни изследвания и
технологично развитие за улесняване на ефективния трансфер и внедряване в нови
приложения.
Канят се предложения по следните теми:
BIOTEC 1 – 2014: Синтетична биология – изграждане на организми за нови
продукти и процеси
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Специфично предизвикателство: Като се дава възможност за изграждането и редизайна
на биологичните системи, които показват нови функции, включително функции, които
не са познати в природата, синтетичната биология има потенциала да трансформира
редица икономически сектори. Приложенията включват, освен всичко друго,
производството на лекарства, ваксини и диагностични агенти, производството на фини и
насипни химикали или откриването на замърсители и тяхното разграждане или
премахване от околната среда. Въпреки, че перспективите в комбинирането на
инженерството и биологията са огромни, то оползотворяването на този потенциал
изисква по-нататъшно развитие на техниките на синтетичната биология докато идеята за
отговорни иновации се вгражда предварително в нейното развитие.
Обхват: Предложенията следва да са водени от промишлеността и приложението,
целящи иновативни подходи за различни промишлени продукти. Предизвикателствата на
научните изследвания и технологинчното развитие са свързани с изкуствения дизайн
и/или опростяване на геномите и тяхната употреба за предсказуемото инженерство на
биотехнологичните приложения; дизайнът на стабилни и устойчиви биомолекулярни
вериги и пътища, както и необходимостта от разработка на стандарти и създаването на
ортогонални биологични системи. Оценката на риска, етичните и обществени аспекти и
въпросите за интелектуалната собственост следва да са неразделна част от всеки проект.
Предложенията трябва да се свържат с други текущи FP7 и международни дейности за
отговорно управление на отношението между науката и обществото по отношение на
синтетичната биология. Дейностите ще обхващат Нива на технологична готовност от 3
до 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
• Научни постижения за насърчаване на иновациите в сектори като здравеопазване,
енергетика, материали, химикали, екологични технологии и селско стопанство.
•

Технологично валидиране на редица продукти, получени чрез синтетична
биология, които по настоящем доближават фазата на проверка на концепцията.

• Засилено сътрудничество с академичните среди би позволило на европейската
индустрия, в това число и МСП, да се възползват от европейското ноу-хау в
синтетичната биология и да запазят перспективите на европейската синтетична
биология в предните позиции на глобалната конкуренция.
•

Принос към образования обществен дебат по синтетична биология чрез
адресиране на аспекти на етиката, безопасността и интелектуалната собственост.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
BIOTEC 2 – 2015: Нови подходи на биоинформатиката в услуга на биотехнологията
Специфично предизвикателство: Едно от най-големите предизвикателства, пред което се
изправя общността на биотехнологиите днес, е способността му да вкара в употреба
обширното и динамично навлизане на „омика“ данните. Синхронизираното развитие на
концепциите на биоинформатиката и свързаните с тях изчислителни инструменти за
предсказване и моделиране, е предпоставка за възможността да се използва това
богатство от биологични данни като източник на нови биотехнологични приложения. Те
могат да варират от промишленост и здравеопазване до околна среда и селско
стопанство. Етичните аспекти като например тези, свързани с поверителността,
чувствителните данни и собственост на данните, са от значение за някои приложения на
биоинформатиката.
Обхват: Предложенията следва да разработят иновативни подходи в областта на
биоинформатиката, за да запълнят празнината между наличността на данни и
откриването на нови приложения на биотехнологиите. Предложенията следва поспециално да адресират потребностите на МСП, които действат в сектора на
биоинформатиката и следва да вземат под внимание международните дейности с цел
насърчаване на глобални решения, стандарти и оперативна съвместимост. Трябва да се
вземе предвид практическо тестване за валидиране на подходите в биоинформатиката.
Етичните аспекти трябва да се адресират, ако са свързани с целевото научно изследване.
Дейностите ще обхващат Нива на технологична готовност от 3 до 5. Ключовите
предизвикателства в това начинание са:
• Развитие и/или интеграция на приложно ориентираните бази от данни като се
взема под внимание физическото разпространение, семантичната хетерогенност,
съвместното съществуване на различни изчислителни модели и данни и като
резултат – на различните интерфейси.
• Нови ефикасни статистически подходи за повишен интерпретативен и
предсказуем капацитет от данни, които вземат под внимание молекулярната
сложност на живите системи.
• Методи за иновативна визуализация, посветени на интегративно и синтетично
представяне на големи и хетерогенни комплекти от данни, включващи
интуитивни инструменти за визуализация и проверка на данни.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
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• Улеснен достъп, подаване и експлоатация на съществуващите бази от данни, които
проправят пътя за нови биотехнологични приложения.
• Свързване на съществуващата информация от различни области на приложение.
• Ускорена разработка на технологичния процес и намаляване на времето за
достигане до пазара, благодарение на инструментите на биоинформатиката като
моделиране и предвиждане.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

Промишлени
процеси
на
база
конкурентоспособността и устойчивостта

биотехнологии,

тласкащи

Промишлената биотехнология дава възможност на индустриите да предоставят нови
продукти, които не могат да бъдат произведени по сегашните промишлени методи; в
допълнение, това дава възможност да се заменят промишлените процеси от
биотехнологични методи с по-ефективно използване на ресурсите с намалено
въздействие върху околната среда. Промишлените биотехнологии предоставят на
химическата промишленост и химическите отрасли една уникална възможност за
иновации и зелено развитие в една все по-конкурентна околна среда. Текущите глобални
приходи за стоки, произведени с използването на промишлена биотехнология, се
изчисляват на между EUR 50 милиарда и EUR 60 милиарда годишно. Предвижданията за
бъдещите пазарни стойности включват разчет, според който до 2030г. глобалният пазар
за промишлени биотехнологии може да достигне EUR 300 милиарда. Това
предизвикателство адресира научни изследвания и развитие, водени от технологията,
които имат за цел преодоляване на пречките пред промишлеността. Цялостната цел е да
се запази лидерската позиция на Европа в промишлените биотехнологии.
Канят се предложения по следните теми:
BIOTEC 3 – 2014: Разширяване на промишленото приложение на ензимните
процеси
Специфично предизвикателство: Биокатализата се използва все повече в синтетични
пътища до сложни молекули. Липсата обаче на широка гама от платформи за реакция,
катализирани от ензими и дългите срокове за развитие пречат на пълния потенциал на
биокатализата. В резултат, докато промишлеността се нуждае от устойчиви пътища за
редица важни химически реакции (напр. накои окислителни реакции, реакции за
образуване на въглерод-въглеродни връзки и т.н.), биокаталитичните алтернативи с
намален отпечатък върху околната среда все още не са достъпни за широкомащабен
химичен синтез и други промишлени конверсии.
Обхват: Разработка на конкретни стабилни биокатализатори за приложение в широк
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мащаб. Следва да се обърне внимание на оксидоредуктази, оксигенази и лиази.
Предложенията следва да имат силен промишлен стимул и да включват
демонстрационни дейности за запълване на празнината между лабораторния и
промишлен мащаб, както и да оценяват технико-икономическата приложимост на
целевата биотрансформация. Предложенията трябва да адресират дизайна и разработката
на технологии за широко приложими платформи и методи за бързо и точно определяне
на ензимна активност и ензимна оптимизация, които дават възможност за дизайн на
високоефективни биокатализатори с разширен обхват от субстрати и за промишлено
важни конверсии. Разработката на методи за формулировка и имобилизация на ензими
може да бъде взета под внимание с оглед оптимизиране на ефективността на процеса.
Голяма тежест ще има промишленото лидерство на предложенията, които имат за цел
въвеждането на истински иновативен акцент. Дейностите ще обхващат Нива на
технологична готовност от 5 до 7.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
• Демонстрирането на биокаталитични пътища за нови химични реакции в широк
мащаб ще проправи пътя за последващо пазарно възпроизвеждане.
Демонстрираните промишлени концепции следва да имат потенциала за
значителна икономическа, обществена и екологична полза.
• Повишаване възможностите на индустрията за дизайн на биокатализатори (напр.
рационални, изчислителни) и тяхната бърза количествена оценка с оглед
гарантиране на световната лидерска позиция на биокаталичтичния сектор на ЕС.
•

Повишаване на устойчивостта и конкурентността на съпътстващите
биотехнологични сектори като химическия, междинни фармацевтични продукти,
фини химикали, хранителни добавки, козметика и др.

• Принос за осъществяване на целите на промишлената и иновативна политика като
Стратегията на ЕС за Главни Базови Технологии.
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
BIOTEC 4 – 2014: Последваща
биотехнологични трансформации

(даунстрийм)

обработка,

отключваща

Специфично предизвикателство: Основна пречка за биотехнологичните процеси е
фактът, че продуктовите концентрации са обичайно ниски и често се произвеждат
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няколко суб-продукта. Тези два фактора карат последващата обработка (DSP),
изолирането и пречистването да имат важно въздействие върху икономиката на
системата като са причина за до 80% от производствените разходи. Постигането на
висока ефективност при ниски разходи призовава да се подходи към дизайна и
увеличаването на мащаба на биопроцеса и последващите разделяния като към един
цялостен процес. Разработката и демонстрацията на последващите обработки се очаква
да отключат редица биотехнологични трансформации, които не са икономически
приложими сега.
Обхват: Целта е да се разработят и демонстрират последващи обработки, които да
преодолеят често ниската и сложна продуктивност на биопроцесите. Това включва
инструменти и технологии като отстраняване на продукт ин-ситу, технологии за
отделяне и пречистване, новоразработени материали (напр. мембрани, адсорбенти, смоли
и др.), надеждни методи за увеличаване на мащаба. Демонстрационните дейности следва
да имат за цел да докажат промишлената приложимост на разработените последващи
обработки и тяхната интеграция в цялостния биохимичен процес. С голяма тежест ще
бъде индустриалното лидерство на предложенията, които са насочени към въвеждане на
реален иновативен акцент. Дейностите ще обхващат Нива на технологична готовност от
5 до 7.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
• Ефикасни и интегрирани последващи обработки, водещи до осезателно намаление
на инвестициите и оперативните разходи на целевия биохимичен процес.

• Демонстрация на последващите обработки, водещи до значително подобрение на
екологичния отпечатък на целевия биохимичен процес.
• Принос за осъществяване на целите на промишлената и иновативна политика като
Стратегията на ЕС за Главни Базови Технологии.
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
BIOTEC 5 – 2014/2015: Биотехнологични промишлени процеси, стимулиращи МСП
и тласкащи конкурентоспособността и устойчивостта
Специфично предизвикателство: Голямата част от МСП, които характеризират
биотехнологичния сектор на ЕС, играят съществена роля в движението към конкурентни
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и устойчиви биотехнологични прцеси. Тези МСП се характеризират по техния
интензитет на научни изследвания и дълги срокове за разработка между ранната
технологична разработка и пазарно въвеждане. Те следва да бъдат подкрепени, за да
преодолеят така наречената „долина на смъртта“.
Обхват: Инструментът на МСП се състои от три отделни фази и услуга за коучинг и
менторство за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с оглед
кандидатстване за фаза 2 на по-късен етап, или директно за фаза 2.
Във фаза 1 следва да се разработи анализ за техническа осъществимост, който да
доказва технологичната/практическа, както и икономическа приложимост на
иновативната идея/концепция със значителна новост за промишления сектор, в която е
представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни
приложения на съществуващи технологии). Дейностите биха могли, например, да
съдържат оценка на риска, пазарно проучване, ангажираност на потребителя, управление
на Интелектуална Собственост (ИС), разработка на иновативна стратегия, търсене на
партньори, приложимост на концепция и други, за да се установи солиден иновативен
проект с висок потенциал, съобразен със стратегията за предприемачество и с европейско
измерение. Пречките в способността за увеличаване на рентабилността на предприятието
чрез иновация следва да бъдат открити и анализирани във фаза 1 и адресирани във фаза
2, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности.
Предложението трябва да съдържа първоначален бизнес план на база предложената
идея/концепция.
Предложението следва да даде спецификациите на разработения бизнес план, който
трябва да е резултатът от проекта и критерият за успех.
Финансирането ще бъде предоставено под формата на еднократна сума от EUR 50 000.
Проектите следва да продължат около 6 месеца.
Във фаза 2 ще бъдат подкрепени иновативни проекти, които адресират специфичното
предизвикателство и които демонстрират висок потенциал по отношение на фирмена
конкурентост и ръст, в чиято основа стои стратегически бизнес план. Дейностите следва
да се фокусират върху иновационни дейности като демонстриране, тестване, създаване
на прототипи, пилотни схеми, увеличаване на мащаба, миниатюризация, дизайн, пазарно
възпроизвеждане и други, които имат за цел да доведат една иновативна идея (продукт,
процес, услуга и др.) до промишлена готовност и зрялост за въвеждане на пазара, но
също така могат да включват и някои научни изследвания. За технологична иновация се

предвижда Ниво на технологична готовност 6 или по-високо (или подобно за нетехнологични иновации); моля вижте част G от Общите Приложения.
Предложенията следва да са базирани на подробен бизнес план, който е разработен или
във фаза 1 или чрез други средства. Специално внимание трябва да се обърне на
защитата на ИС и собствеността; кандидатите следва да предоставят убедителни
средства, за да гарантират възможността за търговска експлоатация („свобода на
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ползване“).
Предложенията трябва да съдържат спецификация за изхода на проекта, включително
план за първа комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 0.5 и 2.5
милиона биха позволили на фаза 2 да бъде адресирана като подобава. Това обаче не
изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми. Проектите следва
да продължат между 12 и 24 месеца.
В допълнение във фаза 3, МСП могат да се възползват от косвени мерки за подпомагане,
както и да получат достъп до финансовите съоръжения, подкрепени под Достъп до
рисково финансиране от тази работна програма.
На успешните бенефициенти ще им бъде предложена подкрепа под формата на коучинг
и менторство през фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще бъде достъпна през Европейската
мрежа за поддръжка на предприемачеството и предоставена от специален треньор под
формата на консултации и указания към бенефициентите. Треньорите ще бъдат наемани
от централна база данни, управлявана от Комисията и ще отговарят на всички строги
критерии по отношение на бизнес опит и компетенции. По време на трите фази от
инструмента, Мрежата ще допълни подкрепата на треньорите като предоставя достъп до
нейните предлагани услуги за иновации и интернационализация. Това може да включва
например, в зависимост от нуждите на МСП, подкрепа при идентифицирането на
потенциала за растеж, разработка на план за растеж и максимизирането му чрез
интернационализация; заздравяване на лидерските позиции и управленските умения на
физическите лица във висшия управленски екип и разработване на капацитет за
провеждане на коучинг на място; разработка на маркетингова стратегия или събиране на
външно финансиране.
Очакван ефект:
• Повишаване на рентабилността и показателите на ръста на МСП чрез
комбиниране и прехвърляне на нови и съществуващи познания в иновативни,
деструктивни и конкурентни решения с помощта на европейските и глобални
бизнес възможности.
• Навлизане на пазара и дистрибуция на иновации, които се занимават със решаване
на специфичното предизвикателство за усилване на биотехнологичните
промишлени процеси, тласкащи конкурентоспособността и устойчивостта.
• Повишаване на частните инвестиции в иновациите, по-специално ефективно
използване на частни съ-инвеститори и/или последващи инвестиции.
• Очакваният ефект следва да бъде ясно описан в качествено и количествено
отношения (напр. оборот, заетост, пазарен дял, управление на ИС, продажби,
възвращаемост на инвестициите и печалба).

Вид дейност: Инструмент на МСП (70% финансиране)
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

Иновативни и конкурентни платформени технологии
Платформените технологии са основните инструменти и техники общи за почти всички
биотехнологични приложения. Тяхното влияние е широко разпространено, позволяващо
биотехнологични приложения в икономическите сектори. Някои от тях за авангардни
като тези, разработени в първото предизвикателство. Други като геномиката и
метагеномиката
вече
са
включени
в
промишления
инструментариум.
Предизвикателството
цели
подпомагане
на
технологичното
развитие
на
инструментариума на метагеномиката за разширяване на неговия потенциал.
Канят се предложения по следната тема:
BIOTEC 6 – 2015: Метагеномиката като двигател на иновациите
Специфично предизвикателство: Метагеномиката има потенциала да предостави
безпрецедентен поглед върху формата и функцията на хетерогенните съобщества на
микроорганизми и тяхното богато биоразнообразие, без необходимостта от изолация и
лабораторна култура на определени организми. Микробните съобщества влияят на
човешкото и животинско здраве, подпомагат растежа на растенията и са критични
компоненти на всички сухоземни и водни екосистеми и могат да бъдат използвани за
производство на горива и химикали. За да разширят своя потенциал обаче още повече,
метагеномните методологии трябва да преодолеят редица предизвикателства като
свързаните основно със стандартизация на експериментален дизайн, скрининг,
технологии за секвениране и техниките, приложими в биоинформатиката.
Обхват: Предложенията следва да адресират разработката на технологии, които
формират инструментариума на метагеномиката, за да поведат бъдещите развития в
областта с оглед да позволят на метагеномните подходи да отговорят на обществените и
промишлени нужди. По подобен начин епигенетични модификации и РНК и
протеиновите данни (напр. на ниво клетка-клетка) могат да бъдат адресирани за
изясняване на функционалната динамика на съобществата на микроорганизми.
Дейностите ще се простират от Ниво на технологична готовност 3 до 5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 6 и 10
милиона биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
• Метагеномните методологии да позволят повишено разбиране на съобществата от
живи организми и да овластят селскостопанските, промишлените, медицинските
и други приложения. Това следва да доведе до значителни и измерими
подобрения в производителността, добива, качеството и функционалността, както
и до намаляване на разходите за крайните потребители.
• Намалено време за достигане до пазара като по този начин засилват
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конкурентоспособността на европейската индустрия и МСП.

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

• Идентифициране например на цели за човешки лекарства, елементи в
селскостопанските култури, които имат търговска приложимост, гени в
микроорганизмите с промишлени приложения или разплитащи патогени, както и
прозрения в микробното биоразнообразие за екологични приложения.
•
Принос към работата по стандартизация
в областта на европейско и
международно ниво.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
ЛПБТ Призив за Биотехнология

Х2020-BIOTEC-2014/2015
Условия на този призив
Дата на публикуване:
11 декември 2013 27
28
Начало:
01/03/2014 за фаза 1 и фаза 2 от инструмента на МСП
Краен срок(ове): 29 30
в 17.00.00 Брюкселско време на следните дати
Идентификатор на теми
BIOTEC 1 – 2014
BIOTEC 3 – 2014
BIOTEC 4 – 2014

2014

2015

Първа фаза
12/03/2014
Втора фаза
26/06/2014

BIOTEC 2 – 2015
BIOTEC 6 – 2015

Първа фаза
24/02/2015
Втора фаза
11/06/2015

27

Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след
предвидената дата за публикация.
28
Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца
29
Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок до два месеца.
30
Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за
2015.
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BIOTEC 5 – 2014/2015

Фаза 1
Фаза 2
18/06/2014 09/10/2014
24/09/2014 17/12/2014
17/12/2014

Фаза 1 и Фаза 2
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015

Цялостен указателен бюджет: EUR 51.70 милиона от бюджета за 2014 31 и EUR 32.00
милиона от бюджета за 2015 32
Идентификатор на теми

EUR милиона

BIOTEC 1 – 2014
BIOTEC 3 – 2014

18.00

BIOTEC 4 – 2014

EUR милиона

29.90
Двустепенен

BIOTEC 2 – 2015
29.60

BIOTEC 6 – 2015
BIOTEC 5 – 2014/2015

Процедура за
селекция
Двустепенен
Двустепенен

3.80
От които
0.38 за фаза 1
3.34 за фаза 2
0.08 за
менторство &
коучинг и фаза 3

2.40
От които
0.24 за фаза 1
2.11 за фаза 2
0.05 за
менторство &
коучинг и фаза 3

Единична фаза
За фаза
1 и фаза 2.
Наличният
бюджет за фаза
1 и фаза 2 ще
бъде
разпределен
поравно между
двете
контролни
дати.

Условия за право на участие и допустимост:
Прилагат се стандартните условия за право на участие, описани в части B и C от
Общите Приложения към Работната програма със следните изключения:
31

При наличност на бюджетни кредит, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
отвременни суми от една дванадесета.
32
Бюджетните суми за указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
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Предложения за Научни изследвания & Иновации и за Иновативни действия следва да
включват схема на първоначална експлоатация и бизнес планове, които ще бъдат
разработени по-нататък в предложения проект.
Тема BIOTEC 5 – 2014/2015:
Предложенията за фаза 1 не се изисква да предоставят проектоплан за експлоатация и
разпространение.
Предложение за фаза 2 трябва да включва план за първа комерсиализация.
Критерии за оценка, отчитане и праг:
Прилагат се стандартните критерии за оценка, описани в част H от Общите приложения
към Работната програма със следните изключения:
За едностепенните и двустепенни оценки прагът за критерия Превъзходство и
Въздействие ще бъде 4. Цяостният праг, приложен към сбора а трите индивидуални
оценки, ще бъде 12.
В случай на равни цялостни резултати в класацията, приоритетният ред на
предложенията ще бъде определен в съответствие с част H от Общите Приложения, с
изключение на това, че предложенията ще бъдат класирани на база индивидуални
оценки за критерия Въздействие преди критерия Превъзходство.
Тема BIOTEC 5 – 2014/2015:
Предложенията ще бъдат оценявани индивидуално при тяхното пристигане. Те ще бъдат
класирани след съответните контролни дати.
Критерият Въздействие ще бъде оценен първо, след това Превъзходство и Изпълнение.
Ако предложението не успее да постигне прага за критерий, оценяването на
предложението ще бъде спряно.
За фаза 1 прагът за индивидуалните критерии ще бъде 4. Цялостният праг, приложен
към сбора от трите индивидуални оценки, ще бъде 13.
За фаза 2 прагът за критерия Въздействие ще бъде 4. Цялостният праг, приложен към
сбора от трите индивидуални оценки, ще бъде 12.
Крайната консенсусна оценка на предложение ще бъде средната стойност от
индивидуалните оценки на отделните оценители; а консенсусният доклад ще се състои
от съпоставка на отделните доклади или на части от тях. Където е уместно, ще бъде
организиран Експертен преглед от разстояние.
По време на електронното подаване на предложения кандидатите могат да предоставят
до три имена на хора, които не бива да действат като оценители в оценяването на
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тяхното предложение поради потенциални конкурентни причини 33.
За фаза 1, проектите следва да продължават 6 месеца. Продължителността може да бъде
по-голяма в добре обосновани случаи.
За фаза 2, проектите ще продължават около 12 до 24 месеца. Продължителността може
да бъде по-голяма в добре обосновани случаи.
Процедура по оценяване: Пълната процедура по оценяване е описана в съответното
ръководство, свързано с този призив.
- Указателно разписание за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ 34:

33

Ако някое от лицата, идентифицирано като независим експерт, участва в оценяването на предложенията
по този призив, то те ще бъдат изключени от оценяването на съответното предложение, до степен, в която
предложението може все още да бъде оценено.
34
Ако публикуването на предложението се отложи, датите от тази таблица следва да бъдат променени
съответно.
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BIOTEC 5 –
2014/15

Информация за резултата от
оценката (Единична фаза)

Указателна дата за подписване на
споразумението за безвъзмездна
помощ

Максимум 5 месеца от датата
на подаване
Два месеца след съответната
контролна дата, посочена погоре за фаза 1 и 4 месеца след
съответната контролна дата,
изложена по-горе за фаза 2.

Максимум 3 месеца от датата за
информиране на кандидатите
Един месец от датата за
информиране на кандидатите във
фаза 1 и два месеца от информиране
на кандидатите от фаза 2.

Споразумения за консорциум: Подписването на споразумения за консорциум е
задължително преди подписването на Споразумение за безвъзмездна помощ за всички
Научно-изследователски и иновативни и за всички Иновативни действия.
За инструмента на МСП (BIOTEC 5 – 2014/2015), в случай на две или повече МСП,
подаващи предложение, в съответствие с Правилата за участие и Споразумението за
отпускане на безвъзмездна помощ, участниците трябва да сключат споразумение за
консорциум преди споразумението за безвъзмездна помощ.

Призив за FoF – Фабрики на бъдещето
Х2020 – FoF – 2014/2015
Производството все още е движещата сила на европейската икономика.
Производствената дейност в Европа осигурява около 20% от всички работни места
(повече от 30 милиона души) в 25 различни промишлени сектора и над 2 милиона
фирми, които в голямата си част са МСП. Като се има предвид, че всяко работно място
в цеха на фабриката създава приблизително две други работни места в сферата на
услугите, то тогава около 60 милиона души са допълнително ангажирани в свързаните с
услугите области. Оборотът през 2010 беше приблизително EUR 6,400 милиарда с
добавена стойност над EUR 1,500 милиарда. Следователно, производството е от
изключителна важност за Европа, с огромен потенциал да генерира богатство, работни
места и по-добро качество на живот. Дългосрочното преминаване от конкурентното
предимство на база разходи към такова на база висока добавена стойност изисква
европейското производство да увеличи технологичната си база, надграждайки върху
отличните научни изследвания и технологично развитие в ЕС в тази сфера и да разработи
редица базови транс-секторни производствени технологии.
Инициативата на Публично-частното партньорство (ПЧП) за Фабриките на бъдещето
има за цел да подпомогне производствените предприятия на ЕС, в частност МСП, да се
адаптират към глобалния конкурентен натиск като разработят необходимите главни
базови технологии за подкрепа на европейското производство в широка гама сектори.
Това ще помогне на европейската промишленост да отговори на увеличаващото се
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глобално потребителско търсене за по-зелени, по-персонализирани и с по-високо
качество продукти посредством необходимото преминаване към промишленост, водена
от търсенето с по-ниско генериране на отпадъци и потребление на енергия.

ПЧП ще се концентрира върху увеличаване на технологичната база на европейското
производство чрез разработка и интеграция на главни базови технологии на бъдещето
като иновативни технологии за адаптиращи се машини, ИКТ за производство и ново
промишлено манипулиране с авангардни материали. ИКТ играе съществена роля в
осъвременяване на производствените системи във всички сектори. Те дават възможност
по-специално за по-персонализиран, разнообразен и предназначен за масово
производство продуктов портфейл, както и за бърза и гъвкава реакция на пазарните
промени. Инициативата ще се концентрира върху индустриалните проекти за научни
изследвания и развитие и ще включи демонстрационни дейности като модели за
демонстрaция на производствени линии за валидиране и навлизане на пазара.
Партньорството ще работи заедно в посока идентифициране на нуждите на научните
изследвания и технологичното развитие на производствената промишленост и поспециално на МСП. С цел по-нататъшното осигуряване на промишления характер на
инициативата, голяма част от дейностите в проектите се очаква да бъде извършена от
самите промишлени организации. Тази инициатива, която по природа е транс-секторна и
включва усилия за адресиране на нуждите на МСП, цели трансформирането на Европа в
една динамична и конкурентна, базирана на знания икономика.
Канят се предложения по следните теми:
FoF 1 – 2014: Техническа оптимизация на производствените активи
Специфично предизвикателство: Днешното производство е все повече изправено пред
изпитание от страна на несигурността на непрекъснато и бързо променящите се пазарни
условия и изискванията за все по-кратко време за достигане до пазара. Производствените
вериги на стойността са разпределени и зависими от сложна информация и поток на
материалите, които изискват нови подходи в и извън фабриката на ниво процес и
продуктов жизнен цикъл. Те се налага да отговарят по-бързо и по-ефективно на повисоката сложност и често променящия се дизайн. Дейностите следва да включват
елементи на валидиране/демонстрация и да включват заинтересовани страни, които
покриват цялата верига на стойността.
Обхват:
a. Научно-изследователски и иновативни дейности: очаква се предложенията да
покриват поне една от трите теми, изложени по-долу.
Оптимизация на процеса на база Кибер-физични системи (КФС) за адаптивни и
интелигентни производствени системи, които събират на едно място нови концепции за
КФС, напредък в авангардния контрол и нови технологии за моделиране и симулация.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 2 и 4 милиона,
биха позволили на тази област да бъде адресирана както подобава. Това обаче не
изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
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-

Методи за интегративен контрол и стабилна оптимизация на дискретни и
непрекъснати процеси в подкрепа на инженерите в тяхната цел за откриване,
измерване и мониторинг на променливите, събитията и ситуациите, които влияят
върху производителността, консумацията на енергия и надеждността на
произоводствените системи. Научно-изследователската дейност трябва да
обхваща напредъка в интелигентните сензорни технологии, интелигентния
системен дизайн, вградените системи, когнитивните технологии и авангардния
контрол.

-

Мащабируеми архитектури за КФС за адаптивни и интелигентни производствени
системи за динамично позволяване на непрекъснат дизайн, конфигурация,
мониторинг и поддръжка на оперативна готовност, качество и ефективност. По
целесъобразност следва да бъде включена възможността за само-обучение, което
да затвори веригата на обратната връзка между производство и дизайн.

Съвместно и мобилно производство: Разработка на гъвкави инструменти за
сътрудничество за техническа оптимизация на производствените активи по веригата на
предлагане към Облачна производствена бизнес мрежа. Научните изследвания следва да
адресират мащабируеми архитектури в реално време за овладяване сложността и
сигурността на данните на мрежата за доставка и залегналите в основата логистични
ресурси. В един интегриран подход, който акцентира върху интеграция от край до край
на цялостните производствени процеси и мрежите за доставка, научно-изследователските
въпроси, които следва да бъдат засегнати, включват: непрекъснато събиране на данни на
база Интернет на нещата от реални ресурси, виртуализиране на ресурси, реални, модулни
архитектури за оперативна съвместимост на вътрешно-заводските и извън-заводските
процеси във връзка с мобилните, съвместни инструменти за споделяне на данни, анализ
на данни и системи на база знания, на ниво фабрика и верига за доставки. Комисията
счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 5 и 8 милиона, биха
позволили на тази област да бъде адресирана както подобава. Това обаче не изключва
подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Към лазерно базирано производство с нулеви дефекти: Бързи и точни системи за
мониторинг на процеса, които позволяват контрол на обратната връзка на параметрите на
лазерните процеси в силно динамични производствени процеси. Дейностите следва да
покриват в частност разработката на (оперативни) сензори за мониторинг на процесите,
измерване и не-деструктивни инструменти за измерване, включващи свързаната
обработка на високо-скоростни данни и редукция. Комисията счита, че предложения с
молба за дарение от ЕС между EUR 2 и 4 милиона, биха позволили на тази област да
бъде адресирана както подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на
предложения с молба за други суми.
b. Дейности по подкрепа
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Изграждане на консенсус за рамка за оперативна съвместимост в рамките на
фабриката за КФС инженерни и производствени среди; концепции за европейска
интелигентна стратегия за специализация в производството, надграждаща върху
модела за виртуални вериги на стойността; изграждане на концепция и пътна карта
във връзка с интелигентни и сигурни работни места за лазер-базирано производство.
Очакван ефект:
• Повишена способност за по-добра и по-бърза реакция на пазарните промени чрез
способността да се използват холистични глобални и локални алгоритми за
оптимизация в съвместна верига на стойността.
• Намалена сложност на производствените системи с поне един порядък величина
посредством оперативно съвместим де-централизиран архитектурен подход и
оперативно съвместими рамки.
• Повишение на производителността с около 30% посредством усилено използване
на ресурси и информация с възприемането на холистична гледна точка в
съвместна верига на стойността.

• Заздравена пазарна позиция на европейските производители на лазер-базирано
производствено оборудване, техните доставчици и потребителите на
оборудването.
• Подсилен капацитет за производство на високо-качествени и иновативни
продукти и за навлизане в нови области на приложение.
Видове дейност:
a. Научно-изследователски и иновативни действия
b. Координация и подкрепа
FoF 2 – 2014: Производствени процеси за сложни структури и геометрии с ефикасно
използване на материал
Специфично предизвикателство: В настоящия пазар и технологичен контекст,
механичните продукти трябва да бъдат проектирани и произведени като се вземе под
внимание структурната оптимизация (която често включва сложни структури и
геометрии) и икономически ефективно производство (напр. продуктивно и гъвкаво
производство). Автоматизираното производство на сложни геометрии като адитивно
производство, може да бъде отнесено към въпроси като 3D структурирани,
многопластови и хибридни материали, въпроси за свързване или безшевното
осъществяване на сложни форми. В допълнение, по-новите ограничения идват от
изискванията за устойчивост в производствените процеси (ресурсна и енергийна
ефективност), посредством допълнителни регулации и повишени разходи за материали и
енергия. Основните цели в производството на сложни структури са качество и
производителност с минимална употреба на материали и енергия.
Обхват: Могат да се вземат под внимание три допълващи подхода: Иновативни
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ресурсно-ефективни производствени процеси (чрез толерантност към рециклирането в
рамките на производствените процеси и пълна модернизация или чрез изначално
правилни подходи); иновативни енергийно ефективни машини; и разработки в контрола
на процеса, които дават възможност за манипулация с повече рециклиране в процеса и за
увеличаване качеството на продукцията (напр. намаляване на продуктите извън прага на
допустимост, които се налага да бъдат отказани).
Научно-изследователските дейности следва да адресират няколко от следните области:
Контрол на производствения процес и стратегии за мониторинг на база
интегрирани модели на процеси и машини, с модули за планиране и мониторинг
ресурсна и енергийна ефективност и със способност за селекция на най-добрия
процес и машина за частта, която трябва да бъде произведена.
-

Иновативни технологични концепции и инструменти, включително дизайн,
подкрепен от компютърно моделиране, за ресурсна ефективност в производство
на сложни геометрии.

-

Иновативни машини, подобряващи ресурсната ефективност в сравнение с
настоящите достижения на техниката за производството на сложни геометрии.

-

Пълна модернизация и рециклиране с нова и подобрена употреба на отпдъчни

потоци. Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.

Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 6 милиона
биха позволили Специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва. Това
обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
Въздействието на областите на приложение на проектите се очаква да бъде следното:
• Намаление с поне 30% на употребата на материали, отнасящи се до производството
на сложни структури и геометрии в сравнение със сегашните средни стойности.
•
Намаление с поне 20% в цялостната консумация на енергия, свързана с
производството на сложни структури и геометрии в сравнение със сегашните средни
стойности.
•
Премахване на дефектни производствени части чрез адекватна комбинация от
интегрирани подходи за производствено оборудване с непрекъснат контрол на
параметрите на процеса.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 3 – 2014: Глобална енергийна и ресурсна ефективност в производствените
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предприятия
Специфично предизвикателство: Консумацията на енергия и други ресурси често
представлява основна част от разходите на производствените продукти. Пестенето на
енергийни и други ресурси трябва да бъдат взети под внимание на няколко нива:
машини, процеси, цялата фабрика и по цялостната верига на стойността. Разработката на
нови бизнес модели, акцентиращи върху сътрудничеството между компании, които
действат в същата верига на стойността за увеличаване на енергийната и ресурсна
ефективност, може да доведе до значителни икономии на разходите за продукти и
повишена конкурентоспособност. Междуфирменото сътрудничество може да бъде
допълнително улеснено от географска близост (Промишлена симбиоза). Крайната цел е
увеличаване на конкурентостта европейския производствен сектор докато в същото
време се подобрява екологичната ефективност.
Обхват: Научно-изследователските дейности следва да бъдат мулти-дисциплинарни и да
адресират следните области:
-

Събиране на данни за ресурсното и енергийно потребление по цялата верига на
стойността, моделиране и интеграция на данни в инструменти и процедури за
вземане на решения.

-

Разработка и осъществяване на нови бизнес модели, насочени към намаляване на
енергийната и ресурсна консумация по цялата или съответната част от веригата на
стойността, включително крайните потребители когато е възможно и компаниите
за рециклиране или повторна обработка.

-

Групиране на фабрики, доставчици и други компании за осъществяването на
оптимизация на общи ресурси или интелигентни стратегии за управление на
електропотреблението от страна на потребителя. Това може да изисква
разработката на адаптирани Системи за управление на производството (СУП).
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-

Разработка на стратегии за позволяваща енергийна характеризация на
предприятия като средство за получаване на енергийни сертификати, съгласувани
с европейските разпоредби за еко-дизайн.

-

Разработка на съгласувани подробни бизнес казуси, включващи икономически,
стратегически и търговски анализи на бизнес моделите, разработени по време на
проекта.

Очаква се проектите да използват подходящи техники за Оценка на жизнения цикъл и
Разходи за жизнения цикъл със строги изходни стойности, за да се изчисли
въздействието от резултатите от проекта.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Тази тема е особено подходяща за сътрудничество на международно ниво, по-специално
по схемата за Интелигентни производствени системи (ИПС). 35 Окуражават се проектови
партньорства, които включват независими организации от регионите на ИПС 36. За да
получи етикет ИПС, един проект трябва да включва независими организации от поне две
различни региони на ИПС.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 6 милиона
биха позволили Специфично предизвикателство да бъде адресирано както трябва. Това
обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху областите на приложение на проектите да бъде:
• Намалена енергийна консумация и емисии н CO2 (ОЖЦ) за крайния продукт от поне
20% от начало до край на цикъла на производство (пропусната употреба и изхвърляне).
•
Намаляване на енергийната консумация и емисиите на CO2 за продукта с поне 30%
от начало до край на цикъла на производство.
•

Намаляване на разходите за жизнения цикъл на продукта (РЖЦ) с поне 10% от

начало до край на цикъла на производство.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 4 – 2014: Разработка на интелигентни фабрики, които са привлекателни за
работниците

35

ИПС (Интелигентни производствени системи) е програма за индустриални и глобални съвместни научни
изследвания и развитие, стартирала през 1995 като единствената в света рамка за многостранно
сътрудничество в областта на научните изследвания и технологично развитие: www.ims.org
36
Настоящите региони-членки на ИПС са ЕС, САЩ, Мексико и ЕАСТ Норвегия.
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Специфично предизвикателство: В една много конкурентна среда производствените
предприятия трябва да бъдат привлекателни за потенциалните работници. Това би
изисквало нов тип на мислене за създаване график на работата и проектиране на
привлекателни и безопасни работни места като се взема под внимание застаряващата
работна ръка. Целта е да се демонстрира работата на истински интелигентна фабрика,
която акцентира върху взаимовръзката между организация, работна ръка, управление и
технология. Тази взаимовръзка трябва да бъде подкрепена от нови модели за
оптимизация и оползотворяване на производствените системи, за да се осигури ефикасен
трансфер на знания и информация. Това изисква нови начини за използване на нови
технологии (напр. аугментирана реалност), които са силно адаптивни и могат да
адресират задачата по холистичен начин. Новите модели трябва да могат да подкрепят
мълчаливото познание на работниците в процеса на контролиране на производствената
линия и контролиране на авангардните машини. Това ще засили взаимодействието в
общуването между хората, технологията и организацията.
Обхват: Демонстрационните дейности следва да бъдат мулти-дисциплинарни,
включващи по-специално по целесъобразност дисциплини като Обществени и
хуманитарни науки и да адресират всички области както следва:
-

Методологии и инструменти за ефективен дизайн или ре-адаптация на
производствените съоръжения на база съвместно развиващи се системи продуктпроцес-производство като се вземат предвид едновеременно аспекти на
производителността и благополучието и автономността на работниците
посредством интеграция на технологиите.

-

Нови методи и технологии за оптимизирано поемане и използване на познанията
на работниците, за стимулиране на екипните взаимодействия и за увеличаване
удовлетворението от работата като се вземе под внимание безопасността и
ергономичността на работното място.

-

Интеграция на иновативни производствени технологии, подкрепящи повишена
производителност и гъвкавост.
Включване на аспекти, свързани с образование, обучение на работници и
притегателност за младите и възрастните (напр. преподаване във фабриката,
концепции за „лаборатория-във-фабриката“).

-

Привлекателни научни изследвания биха подкрепили производствените предприятия в
Европа в техните усилия талантливи работници да бъдат наети на привлекателни
производствени работни места. Преди края на проекта следва да бъде предоставена
проверка на концепцията по отношение на поне един промишлен пилотски модел за
демонстрация, която убедително да демонстрира решение за промишлените нужди.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, в това число възможности за натрупващо финансиране със съответни
национални / регионални научно-изследователски и иновационни програми и/или
Европейски структурни и Иновационни фондове във връзка с интелигентните стратегии
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за специализация. Експлоатационните планове, схематичните финансови споразумения и
всякакви последващи действия следва да бъдат разработени по време на проекта.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
технологично развитие.
Тази тема е особено подходяща за сътрудничество на международно ниво, по-специално
под схемата на ИПС. 37 Следователно се окуражават проектови партньорства, които
включват независими организации от поне три региона на ИПС 38.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 7 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху области на приложение на проектите да бъде следното:
• В социално отношение, подобрение на условията за работа във фабриките и в
привлекателността на работната среда за млади хора в частност.
• Повишена удовлетвореност от работата за работниците във фабриките на бъдещето.
• В икономическо отношение, повишение от 10% в производителността поради
повишена ангажираност на хора, по-добра организация на работата и чрез увеличаване на
фонда от потенциални работници посредством разширяване на профила от
професионални квалификации.
• Заздравяване на глобалната позиция на европейската производствена промишленост
чрез въвеждане на новите технологии.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 5 – 2014: Иновативен дизайн на продукти и услуги с използването на
производствен интелект
Специфично предизвикателство: Производственият интелект изисква висока интеграция
на (ИКТ-базирани) технически средства и сигурни мидълуер решения, които улесняват
лесно, повсеместно (напр. с помощта на Облаци) и бързо споделяне на
информация/познания за продукти и процеси по целия жизнен цикъл и сред всички
участници. Днес все по-бързите жизнени цикли на продуктите и все по-високите
изисквания за качество изискват способности в областта на машиностроенето и
37

ИПС (Интелигентни производствени системи) е програма за индустриални и глобални съвместни научни
изследвания и развитие, стартирала през 1995 като единствената в света рамка за многостранно
сътрудничество в областта на научните изследвания и технологично развитие: www.ims.org
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познания, с помощта на които да могат да се експлоатират максимално
едновременността на продуктовото и сервизно инженерство с незабавни и кросдисциплинарни вериги за обратна връзка към съответните производствени познания.
Обратната връзка и изискванията от страна на крайните потребители трябва също да
бъдат вземани под внимание.
Обхват: Научните изследвания следва да имат за цел разработването на отворени, мултидисциплинарни и холистични продукт-услуга инженерни среди със следните
характеристики:
-

Съвместно управление на инженерните познания и тяхната много-посочна обмяна
между продуктов проект, проект на услуга и производство, възможни
благодарение на бързото търсене на функционалност и възможност за повторна
употреба на дизайна.

-

Инструменти и методологии за ефективно ангажиране на потребители,
доставчици и други свързани организации по веригата на стойността.

-

Мулти-дисциплинарно търсене, симулация и оптимизация (напр. в това число
модулност и повторна употреба като параметри за оптимизация) на дизайни и
иновативни инструменти за визуализация, включващи интуитивни инструменти.

- Количествено определяне на общите (време за достигане до пазара) подобрения и
намаление на жизнения цикъл на въглеродния отпечатък на новите продукти.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 6 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху областите на приложение на проектите да бъде следното:
• Подобрено време за достигане до пазара за европейските производители.
• Подобрена устойчивост по целия жизнен цикъл на продукти и услуги.
• Подобрено споделяне на познания по продуктовия проект, производството и жизнения
цикъл на продуктите и услугите.
• Нови и по-добри предлагания на продукти и услуги, адресиращи нуждите на
потребителите.
• Повишена подкрепа за отворени стандарти, целящи сигурност и оперативна
съвместимост на споделените технически данни.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 6 – 2014: Симбиотично сътрудничество между човек и робот за сигурни и
многомодални производствени системи
Специфично предизвикателство: Симбиотичното сътрудничество с ефект на присъствие
между хора-работници и роботи е ключов елемент, който следва да бъде адресиран за понататъшна автоматизация на задачи и процеси в европейската производствена
промишленост. То предлага решение, което води до по-висока рентабилност за
индустриите, нежелаещи да ползват роботи, където сегашните задачи и процеси са
прекалено сложни, за да бъдат автоматизирани. По настоящем новите методи за
взаимодействие между човек и робот са изпитани в структурирани не-промишлени
среди. За да се повиши въвеждането на роботи във цеховете на фабриките в реални
промишлени условия, трябва да се решат няколко важни човешки и организационни
въпроса като безопасност и тежки условия на труд.
По-специално, бъдещите системи човек-робот трябва да бъдат динамични и рентабилни,
да действат безопасно в споделено неоградено работно място и да дават възможност за
разработка на специфични компетенции и умения за работниците в тяхното
взаимодействие с роботите.
Обхват: Акцентът ще бъде върху демонстрирането на многомодални производствени
системи (напр. системи, комбиниращи визуални, аудио и сензорни интерфейси), но в
същото време се очакват и дейности по научни изследвания и технологично развитие,
подкрепящи интеграцията и увеличаването на мащаба.
Двете ключови пречки за преодоляване с цел улесняване въвеждането на роботи в
цеховете на устойчиви на роботи производствени предприятия, са сигурността на
работниците и симбиотичното сътрудничество.
Демонстрационните действия следва да акцентират върху поне две теми от всяка една от
двете области:
-

Безопасност на работника:
• Иновативни стратегии за мониторинг на онлайн безопасността
интерактивно възприемане на цялото работно място, както и насочено
възприемане на конкретната задача.
• Разработка на вътрешно безопасен хардуер за роботи в промишлен мащаб,
водещ до роботи с висока мощност, които са безопасни и точни
едновременно.
• Безопасност по време на механична повреда на роботик системата по време
на тясно сътрудничество между хора и роботи.

-

Взаимодействие човек-робот:
• Интуитивно и мултимодално програмиране, което да позволява на
робототехническите системи да бъдат бързо и лесно програмирани без
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предварителни познания по робототехническите системи, докато в същото
време дава възможност за рентабилно разгръщане на робототехническите
системи в промишлена среда.
• Нови методологии за първоначално планиране и онлайн динамично
повторно планиране на споделените задачи като се вземе под внимание
организационния контекст на адресираните промишлени сектори.
• Нови иновативни, бързи и рентабилни сензори за откриване на дефекти в
комбинация с приложението на иновативни стратегии за анализ на големи
количества сензорни данни в реално време.
Съответните въпроси за сертифициране трябва да бъдат адресирани в тясно
сътрудничество с научно-изследователските дейности. За да се позволи широката
употреба на новоразработената роботик система в нови производствени области и
сектори, трябва да се обоснове необходимостта от поддържане на намалени
инвестиционни разходи, в това число и проучване за възвращаемост на инвестициите
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно, заявителите могат активно да търсят
сътрудничества, в това число и възможности за кумулативно финансиране със
съответните национални / регионални научно-изследователски и иновативни програми
и/или Европейски структурни и Инвестиционни фондове във връзка с интелигентни
стратегии за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схематични финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Дейностите се очаква да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на of МСП със способности за научни
изследвания и технологично развитие.

Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 7 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху областите на приложение на проектите да бъде следното:
•
Модел за демонстрация в промишлен мащаб на безопасно сътрудничество между
човек и робот чрез споделяне на работно място и задачи, което проправя пътя за
потенциални подобрения на нормативните аспекти.
•
Повишена употреба на роботизирани инсталации в традиционните европейски
промишлености, нежелаещи да ползват роботи. По-специално МСП, производствени
заводи с предимно ръчни процеси и непрекъснати производствени линии. По-нататъшно
подобрение в разгръщането на робототехническите решения ще допринесе за по-висока
заетост, тъй като в Европа ще остане по-голям производствен капацитет.
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• Повишаване на промишлената готовност и адаптивност на производствените системи
със сътрудничество между човек и робот чрез повишаване на здравината на тези системи
за шумни и екстремни промишлени среди и чрез комбиниране на присъщата за хората
гъвкавост с повишения потенциал на кооперативните производствени системи.
•

Подобрена рентабилност чрез използването на симбиотични подходи от типа

човек-робот. Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 7 – 2014: Подкрепа за повишаване въздействието на проектите на ПЧП за
Фабриките на бъдещето
Специфично предизвикателство: Разпространението, експлоатацията и трансферът на
резултатите от проектите са съществени дейности по време на жизнения цикъл на
проекта и отвъд него, за да се гарантират очакваните ефекти на проектите. Групирането
на проектните дейности според целите и адресираните теми, както и тяхната взаимна
връзка със съществуващите дейности за технологичен трансфер, са ефективни начини за
стимулиране на възприемането на резултатите от проекта и за използване на
сътрудничествата. Необходим е също адекватен мониторинг на такива дейности по време
на жизнения цикъл на проекта и отвъд него, за да се гарантира ефективно осъществяване
на програмно ниво.
Обхват: Координационните действия следва да имат за цел по-специално активното
групиране на съществуващите дейности под ПЧП за Фабриките на бъдещето.
Инициативата, която се очаква да продължи 2 години, ще изисква тясно сътрудничество
със съответните промишлени асоциации и програми за технологичен трансфер.
Дейностите може да включват:
• Преглед на скорошни технологични развития, публикации, международни научни
изследвания и технологично развитие, и иновативни програми в рамките на
технологичната област на клъстера

• Работилници с международни експерти от най-висок ранг от различни дисциплини,
целящи разработката на приоритетите на бъдещите Фабрики на бъдещето в рамките на
технологичната област на клъстера.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 250 000 и 300
000 биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху областите на приложение на проектите да бъде следното:
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•
Ускоряване на промишлената експлоатация и приемането на резултатите от
проектите на ПЧП за Фабриките на бъдещето.
•
Стимулиране на мрежи и сътрудничества за по-нататъшни научни изследвания и
технологично развитие и промишлени иновации в адресираната технология и области на
приложение, включително разработката и практическото приложение на модел за
групиране.
• Добавена стойност отвъд първоначалния обхват на проектите на ПЧП за Фабриките
на бъдещето чрез експлоатиране на сътрудничества и споделяне на най-добри практики.
Повишено обществено присъствие и информираност относно дейностите на ПЧП за
Фабриките на бъдещето.
• По-ефективно изпълнение на дейностите от общ интерес като управление на Правата
за Интелектуална собственост и стандартизация.
•

Прогнозиране на бизнес тенденции и пазарни перспективи.

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

FoF 8 – 2015: Технологии за ИКТ моделиране, симулация, анализ и прогнозиране
Специфично предизвикателство: Симулирането на непрекъснати и дискретни
производствени процеси, прогнозирането на поведението на производствените системи и
процеси и проектирането на продукти до още по-голяма степен чрез виртуални макети
методи за оптимизация, интегрирани във веригите на дизайн и производство, са от
ключово значение за бъдещия производствен сектор на Европа. Постиженията в ИКТ по
отношение на високо-производителна изчислителна мощност и скорост на комуникация,
интелигентни сензорни технологии за генериране и експлоатиране на „големи данни“,
конвергенция на вградения свят и на Интернет/Облачния свят в кибер физичните
системи (КФС), технологии за мулти-модална визуализация и взаимодействие, водят към
ново поколение методи и инструменти за моделиране, симулация, прогнозиране и
поддръжка на взетите решения. Те предлагат голям потенциал за това цялостната верига
на производство да стане по-конкурентна.

Обхват:
a. Научно-изследователски и иновативни действия: очаква се предложенията да
покрият поне една от двете теми, изложени по-долу.
Иновативни инструменти за моделиране, симулация, анализ и прогнозиране за
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свободно производство като се надгражда на постиженията в ИКТ. Комисията счита, че
предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 2 и 4 милиона, би позволило на тази
област да бъде адресирана както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на
предложения с молба за други суми. Проектите следва да бъдат водени от промишлени
сценарии за използване и следва да включват демонстрации за проверка на концепцията
за валидиране, за предпочитане върху реални вериги на процеса. Те трябва да адресират
по целесъобразност следните проблеми:
• Методи за моделиране и симулация, включващи многобройни явления
(физически, механични, енергични, химични, енергийни, материални
характеристики, разходи, …); в това число много-мащабни и интегрирани
дискретни/непрекъснати модели, мултидисциплинарни и многоцелеви
инструменти за оптимизиране на дизайна като се възприеме холистичен
подход; и/или интегриране на виртуални и физически инструменти, които
надграждат над комбинацията от симулирани, експериментални и практически
данни в реално време.
• Интегрирани системи на база знания, покриващи пълния жизнен цикъл на
продукта с усъвършенствани анализи, интелигентни системи за поддръжка на
взетите решения и способности за само-обучение, експлоатиращи наличността
от „големи данни“ от интелигентни сензори, исторически процесни файлове
или данни, дело на хора; както и адресиращи аспекти, напр. интерактивност,
реално време, съвместна обработка на данни, неточни изчисления,
компресирано възприятие,
разширена визуализация, сигурност и
неприкосновеност на личните данни.
Интегрирани системи за моделиране, симулация и управление на информацията,
възползващи се от скорошните постижения в областта на ИКТ. Комисията счита, че
предложения с молба за дарение от ИС между EUR 5 и 8 милиона, би позволило на тази
област да бъде адресирана както трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на
предложения с молба за други суми. Очаква се проектите да симулират пред-нормативни
и стандартизационни дейности, свързани с аспекти като обмен на информация/ знания,
споделяне на данни, семантични технологии, инструментална интеграция и т.н.
Проектите трябва да включват референтни внедрявания и демонстрация, както и
валидиране в най-малко два обширни и допълващи се промишлени сценария за
използване. Акцентът е върху:
• Системи за управление на интегрирана информация за продуктово-процеснопроизводствени системи, които са добре вградени в техния социален,
екологичен и икономически контекст.
• Инструментариуми от усъвършенствани компютъризирани технологии (CAx),
моделиране, симулация и поддръжка на взетите решения, персонализирани за
нови производствени процеси, напр. лазер-базирано и адитивно производство.
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b. Дейности по подкрепа: Пътно картографиране и изграждане на групи от
заинтересовани лица за нови ИКТ концепции в производството, подкрепящи
широкото възприемане на виртуални, интегрирани, мащабируеми, семантични
фабрични модели; сливане на дизайн и производствени модели; както и интегриране
на нови ИКТ за творчество. Стимулиране на сътрудничеството между ЕС и САЩ по
Научните изследвания и иновациите, свързани с моделиране и симулация.
Очакван ефект:
• Повишена производителност по време на фазите на дизайн и повишаване на
работния обем за по-голям капацитет за масова персонализация за големи
предприятия, както и МСП посредством достъп до мащабируеми по заявка
производствени процесни вериги и услуги и чрез договорени стандарти за данни.
• Подобрена рентабилност и точност, надеждност и скорост на симулационни
техники за производствени процеси и/или пълни комплексни продукти.
• Намалено време до производство и оптимизирани вериги за доставка, възможни
благодарение на повишена оперативна съвместимост на инструментите и
интеграция на данни.
• Повишена оперативна съвместимост на интегрирани системи за продуктов и
фабричен дизайн и глобален мониторинг, даващ възможност за нов тип услуги,
свързани с анализа на данни, симулациите и техниките за визуализация във всяка
производствена фаза.
Видове действия:
a. Научно-изследователски и иновативни действия
b. Координация и подкрепа
FoF 9 – 2015: ИКТ иновации за производствени МСП (I4MS)
Специфично предизвикателство: За конкурентоспособността в производството на Европа
е от съществено значение постиженията в областта на ИКТ да бъдат поети от
инженерството и производството в голям мащаб веднага щом те достигнат необходимото
ниво на зрялост.
Обхват: Както Фаза 2 39 от I4MS тази цел адресира възприемането на ИКТ постиженията
в производствената сфера. Акцентът е върху появяващите се иновативни технологии и
процеси, които следва да бъдат персонализирани, интегрирани, тествани и валидирани
преди да бъдат пуснати на пазара. Специален акцент се поставя върху заздравяването на
МСП по веригата на стойността чрез възприемане на нови концепции и бизнес модели,
базирани на сервитизация, за експлоатация на продукта или за употреба в края на
жизнения цикъл.
Подкрепят се два типа иновативни експерименти: Водени от изискванията на
39

Информация за Фаза 1 можете да намерите на http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computing/home-i4ms_en.html
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първоначалните потребители, Приложните експерименти събират на едно място
всички участници от веригата на стойността и експерти, необходими за оборудването на
новите потребители с нови продукти или услуги в техните съответни среди и ги
подпомагат в персонализацията и прилагането им в техните съответни среди. В
Експериментите за оценка на оборудването доставчиците на иновативно хай-тек
оборудване инсталират и оценяват техните прототипи или продукти в среди,
наподобяващи производствените и ги валидират в производствена линия или в
промишлена среда, която е много близо до производствените условия.
Очаква се дейностите да бъдат групирани в по-големи проекти, за да се постигне
критична маса и за по-добра експлоатация на добавената стойност за ЕС. Общите задачи
включват: целево разпространяване; управление на призиви за нови дейности;
експлоатация на сътрудничества по действията.
Действието може да включва финансова подкрепа за трети страни, в съответствие с
условията, изложени в част K от Общите Приложения. Консорциумът ще определи
процеса за селекция на допълнителни потребители и доставчици, които да водят
експериментите, за които ще бъде отпусната финансова подкрепа (обикновено от
порядъка на EUR 50 000 – 150 000 4040 за страна). Максимум 50% от финансирането на
ЕС следва да бъде разпределено за тази цел.
a. Целят се три области на технологии за Иновативни действия::
• Силно гъвкави и почти автономни роботик системи (приложни експерименти).
• Високопроизводителни изчислителни системи с облачно-базирани услуги за
моделиране, симулация и анализи за моделиране на множество взаимосвързани
явления; за интегриране на множество инструменти по процесната верига; за
експлоатиране на динамичната наличност на „големи данни“; за интегриране на
нови мобилни интерфейси за управление на данни и поддръжка на взетите
решения; за постигане на отговор в реално време (приложни експерименти), и
изчерпателно адресиране на сигурността и на въпросите за неприкосновеност на
личните данни на всички нива.
• Интеграция на модули за Кибер-физични системи в производствените процеси и
процесните вериги (приложни или експерименти за оценка) за увеличаване
усъвършенстването и автоматизацията в производствените МСП и за създаване на
нови услуги за добавена стойност, свързани с наблюдението и поддръжката на
процеса.
b. Действия по поддръжка: Следва да се заздрави мрежа от Иновационни
мултипликатори, ефективно използващи инвестиции в научни изследвания и
иновации:
За напредък на европейската иновационна екосистема I4MS: Целта е да се постигне
широко покритие в технологично, приложно, иновационно и географско отношение.
Задачите и услугите следва да включват поддръжка на единичен иновационен портал за
40

В съответствие с Член 23 (7) от Правилата за участие сумите, упоменати в Член 137 от Финансовата
регулация, могат да бъдат надвишавани където е необходимо за постигане на целите на действието.
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новопостъпили; споделяне на най-добри практики и опит; разпространение;
посредничество между потребители и доставчици с оглед отворени призиви; ефективно
използване на следващи инвестиции чрез стимулиране на репликация, чрез
посреднически достъп до рисков капитал и други частни инвестиции и чрез
експлоатиране на регионални фоондове в контекста на европейската стратегия за
“Интелигентна специализация“.
Очакван ефект:
• Привличане на значителен брой нови потребители на модерни ИКТ в
производствения сектор, по-специално МСП и предприятия със средна
капитализация.
• Повече доставчици на иновативни и конкурентни технологии, в частност
МСП, на нивото на ИКТ, както и на ниво производствено оборудване, които могат
да осигурят на производителите ново оборудване, компоненти и инструменти за
подобрено производство и инженерни операции.
• Повече конкурентни европейски доставчици на услуги чрез осигуряване на нови
типове услуги; чрез заздравяване на присъствието им на местния пазар.
• Проучване на нови области на приложение за модерни ИКТ и свободно
производство.
Видове действия:
a. Иновативни действия Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС
между EUR 5 и 8 милиона, би позволило на тази област да бъде адресирана както
трябва. Това обаче не изключва подаването и селекцията на предложения с молба за
други суми.
b. Координация и подкрепа
FoF 10 – 2015: Производство на поръчкови части за персонализирани продукти
Специфично предизвикателство: Производството на персонализирани продукти (напр.
потребителски стоки и медицински устройства) изисква разработката на нови стратегии,
които съвместяват дизайн с производство и включват подходящи методологии за
контрол за осигуряване на малки или големи количества, които да отговарят на
спецификациите. Примерите включват нови поръчкови части или резервни части при
поискване за под-разделения на сектори/продукти или персонализирани за физически
лица както и уникална идентификационна маркировка на продукти. Ще се наложи
разработката на нови производствени процеси и машини, които да бъдат гъвкави на
местно ниво, за да отговорят на специфичните потребителски търсения и на масовата
персонализация където се изисква бързо превключване между различни спецификации.
За да се адресира персонализацията, авангардните производствени процеси (напр.
адитивно производство или електроразрядна механична обработка) трябва да позволяват
обработката на мулти-материали, леки и високо-якостни материали или функционално
степенувани материали, както и способности за по-бързо и гъвкаво преконфигуриране.
За цялото персонализирано производство е необходимо да има бърза реализация от
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

дизайн към производство в една процесна стъпка, както и системи за икономично
производство, пригодени за единични или малки размери.
Обхват: Научно-изследователските дейности трябва да бъдат мултидисиплинарни и да
адресират няколко от следните области:
-

Разработка и интеграция на технологии за авангарден дизайн и производство,
които да могат да трансформират такива нови описания и протоколи на данни за
продукти и услуги в производствени операции и процесна експлоатация.

-

Разработка на нови машини и процеси, интегриращи авангардни материали за
производството на персонализирани части и продукти.

-

Безпроблемна интеграция на данни по процесните и веригите за доставка за бързо
производство и дистрибуция на поръчкови части и продукти.

-

Методологии и инструменти за управлението и поддържането на ефективни
вериги на стойността за бързо производство и доставка на персонализирани
продукти.

Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 4-6.
Окуражава се значително участие от страна на МСП със способности за научни
изследвания и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 6 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Повишена способност за предлагане на продукти/услуги с добавена стойност и за
бързо следване на пазарната динамика посредством бързо производство и доставка на
персонализирани части и продукти.
• Намаление с 50% във времето за реализация за производство на една поръчкова част с
оглед на сегашните стойности при същите изисквания.
•
Намаляване на разходите за производство на персонализирани продукти с 20%,
посредством намаляване на времето за реализация на продуктите и процесната
разработка и на времето за достигане до пазара на персонализираните части и продукти с
30%.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 11 – 2015: Гъвкави производствени системи на база интегрирани инструменти
за бърза преконфигурация на машини и роботи
Специфично предизвикателство: Лесно и бързо преконфигуруеми машини и роботи са от
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съществена важност, за да отговорят на нарастващата нужда от много сложни продукти и
да реагират на бързите промени в пазарното търсене. По-малките размери на серии и
повечето продуктови вариации изискват силно-гъвкав производствен капацитет.
Изискват се нови инструменти за поддръжката на по-бърза и автономна
преконфигурация на производствени системи. През последните години бяха разработени
мощни инструменти, адресиращи самонастройка, корекция и контрол на индивидуални
машини и роботи, производствената система като цяло и връзката със съществуващи
системи за производствено планиране и съставяне на график, но интеграцията и
разгръщането на тези инструменти изискват по-нататъшни научни изследвания и
технологично развитие и демонстрации. Въпреки че акцентът ще бъде върху
демонстрацията на инструментите върху съществуващ производствен капацитет, очакват
се още дейности по научни изследвания и технологично развитие, поддържащи
интеграцията и увеличаването на мащаба.
Обхват: Демонстрационните действия следва да адресират всички от следните области:
-

Интегрирани инструменти за управление на гъвкави производствени системи като
цяло (Системи за управление на производство) и бързите преконфигуруеми
индивидуални машини и роботи, оптимизиране на времето и разходите за
пренастройка.

-

Стандартизация на комуникационни протоколи и структури от данни, които да
отговарят на философията „готови за експлоатация“.

-

Протоколи за взаимовръзка на информацията на производствената система с повисоко ниво на системи за управление на предприятието.

-

Интеграция на автоматичен мониторинг и оптимизация на потреблението на
енергия в производствената система.

-

Демонстрация на интегрирано решение в поне една съществуваща производствена
среда.

По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП със способности за научни
изследвания и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 7 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
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трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Даване на възможност на съществуващите производствени системи да произведат
средно с поне 50% по-малки размери серии и 50% повече продуктови вариации по
икономичен начин, като в резултат производството ще бъде водено от търсенето и
отпадъците ще бъдат значително намалени.
•
Намаление с поне 30% на времето и разходите за настройка и пренастройка за
съществуващите производствени системи, водещо до значително увеличение на
производствения капацитет.
•
Намаление на средната енергийна консумация с 5% посредством оптимизирано
използване на производствения капацитет.
•
Силна подкрепа за стандартизация на комуникативните протоколи, структурите от
данни и свързаност на инструментите.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 12 – 2015: Промишлени технологии за авангардни процеси за свързване и
сглобяване на мулти-материали
Специфично предизвикателство: Мулти-материалният дизайн на компоненти и
структури предоставя възможност за разработка на продукти, които могат да оперират
при по-капризни изисквания на пазара и обществото като повишено съотношение между
здравина-тегло, мулти-функционалност, силно агресивни среди и нисък въглероден
отпечатък. Крайната работна характеристика на продукта може да бъде подобрена чрез
интелигентна употреба на адекватни технологии за свързване, както и включването на
мулти-материален дизайн във веригата за монтаж. Това е от особено значение когато
става дума за високи разходи, оскъдни или опасни материали.
Обхват: Традиционното свързване води до загуба в представянето, което предлагат
материалите в техния краен продукт поради модификациите в състава и качествата или
геометричното изкривяване. Съществува следователно необходимост от разработката на
процеси за подобрено, ново, хибридно свързване и монтаж за специфични комбинации
от дизайни и материали, в комбинация с гъвкави и автоматизирани не-деструктивни
технологии за инспекция, за да се преодолеят споменатите ограничения. Технологиите,
които следва да бъдат разгледани, могат да са заваръчни процеси, свързване с помощта
на лепила, механично свързване или всякакъв друг тип свързване. Новите способности за
интеграция чрез свързване ще включват висока степен на процесна автоматизация и
качествен контрол и ще използват практики за устойчиво производство. Ще бъдат взети
под внимание и ефективността на монтаж и демонтаж, качество на продукта,
рециклиране и разходни цели. Акцентът ще бъде върху демонстрация на технологиите,
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но също така се очакват и дейности по научни изследвания и технологично развитие,
подкрепящи интеграцията и увеличаването на мащаба.
Демонстрационните дейности следва да се фокусират върху всички от следните
приоритети:
-

Процеси по свързване и монтаж, които ще доведат до максимизиране на работата
на свръзките и/или до улесняване на рециклирането, базирани на дълбоко
разбиране на взаимодействието причина-следствие, както и на процесните
взаимодействия между материалите.

-

Осъществяването на техники за цифрова симулация, включително цифрово многомащабно моделиране, което ще доведе до по-добро разбиране на разглежданите
процеси за свръзка както и продуктова разработка по всички нейни различни
фази.

-

Разработката на високо-ефективни, рентабилни и гъвкави решения за състоянието
на повърхността (напр. модификация на повърхността, термични обработки,
избягване на празнини) за осигуряване на максимална ефективност на свръзките.

-

Изпълнението и създаването на надеждни, ефективни и автоматизирани недеструктивни техники за инспекция за оценка на качеството на свръзките, заедно
с мониторинг на място и системи за контрол за критични променливи на
операциите за свързване, които ще гарантират надеждни, стабилни и сигурни
условия за производство в промишлени среди.
Поне един прототип или пилотно изпълнение в пред-промишлена среда с цел
демонстриране на мащабируемостта следва да бъде предоставено преди края на проекта
като проверка на концепцията.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.

Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП със способности за научни
изследвания и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 4 и 7 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
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Прилагането на мулти-материален дизайн към продукти посредством разработените
процеси за свързване и монтаж ще доведе до:
• Поне 20% намаление в консумацията на високоразходни и критични материали.
• Поне 30% подобрение на работата на продуктите, без увеличаване на крайната цена.
• По-високо ниво на автоматизация и по-ниски производствени времена в сравнение с
настоящите технологии.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 13 – 2015: Технологии за повторна употреба и пълна модернизация и
оборудване за устойчиво управление на продуктовия жизнен цикъл
Специфично предизвикателство: За да се повиши конкурентоспособността на
европейската индустрия и да се намали екологичния отпечатък, производствените
промишлености следва да разработят иновативни технологии и подходи за производство
на продукти с добавена стойност с по-малко ресурси и да гарантират устойчив жизнен
цикъл на продуктите на база методи и технологии за повторна употреба и пълна
модернизация.
Ще се наложи разработката на иновативни подходи за възстановяване на продукти, за да
се извлекат полезни компоненти от остарели или неправилно функциониращи модули, за
да се използват повторно полезни функции и/или материали за нови продукти или за да
се удължи живота им. Това ще помогне да се спести време, пари, енергия и ресурси.
Съвременните високо-технологични продукти, възприети в електрониката, медицината и
енергийната промишленост, по настоящем слабо се възстановяват и използват повторно.
Такива материали с ниска заменяемост и ниски нива на рециклиране включват
авангардни материали като композити с дълги и къси влакна, нано-материали и биоматериали, както и по-традиционни материали, които днес не се използват повторно
поради липса на данни за производителността им след преработка.
Този неустойчив сценарий изисква систематични решения, които включват всички
свързани заинтересовани лица във веригата за доставка. От друга страна е
необходимостта от нови подходи за продуктов дизайн (включително опции за края на
експлоатационния период, аспектите за повторна употреба и пълна модернизация) с
разработка на вградена продуктова „интелигентност“ (за мониторинг на застаряването) и
модулност (за подобрена повторна употреба). От друга страна се изискват нови процеси
за пълна модернизация и възстановяване с подобрена ресурсна ефективност или процеси,
които са по-толерантни да заменят материали.
Обхват: Научно-изследователските дейности следва да бъдат мулти-дисциплинарни и да
адресират всички от следните области:
-

Еко-иновативни подходи за продуктов дизайн, които са способни да вземат под
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внимание аспектите за повторна употреба и пълна модернизация за подобрена
продуктова възстановка и поддръжка на резервни части/услуги.
-

Нови концепции за производство и оборудване за повторна употреба и пълна
модернизация с подобрена ресурсна ефективност и срок на услугата.

-

Нови технологии и решения за автоматизация за ефективен демонтаж/сепарация и
възстановяване на авангардните материали.

-

Създаване и валидиране на нови бизнес модели за подобряване на икономическата
целесъобразност на затворени жизнени цикли, които използват системните
подходи за управление на продуктовия жизнен цикъл.

Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Тази тема е особено подходяща за сътрудничество на международно ниво, по-специално
по схемата за Интелигентните производствени системи (ИПС). 41 Окуражават се
проектови партньорства, които включват независими организации от регионите на
ИПС42. За да получи един проект етикета ИПС, той трябва да включва независими
организации от поне два различни региона на ИПС.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 6 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху областите на приложение на проектите да бъде следното:
• Значително намаление на консумацията на енергия в производствените дейности до
2020.
• Значително намаление на невъзобновяемите материали посредством комбинация от
замяна, повторна употреба, пълна модернизация и рециклиране на материали.
•

Намаление с поне 20% на емисиите на парникови газове от производствените
дейности.

• Намаление на образуването на отпадъци с поне 10%.
• Даване на възможност за производството на еко-продукти.
• Повишаване с над 20% на производствените нива.
•

Ясно нагледно пояснение на възможностите за създаването на нови сигурни и

устойчиви работни места.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
41

ИПС (Интелигентни производствени системи) е програма за индустриални и глобални съвместни научни
изследвания и развитие, стартирала през 1995 като единствената в света рамка за многостранно
сътрудничество в областта на научните изследвания и технологично развитие: www.ims.org
42
Настоящите региони-членки на ИПС са ЕС, САЩ, Мексико и ЕАСТ Норвегия.
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Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
FoF 14 – 2015: Интегриран дизайн и управление на производствените машини и
процеси
Специфично предизвикателство: Качеството на производство до голяма степен зависи от
условията на околната среда и параметрите на процеса. Изчислителните модели,
способни да симулират процеса от машината до елемента, могат да бъдат използвани не
само за прогнозиране на качеството на производство и производителността, но също да
компенсират износването или частичната повреда посредством управление на база
модел. Иновативните машини и процеси все повече зависят от подходите на база модел,
в това число елементи за мониторинг и контрол през целия жизнен цикъл на машината.
Нужни са нови интегрирани подходи за методи за симулация, инструменти, както и по
йерархичните слоеве на модела, изискващи крос-дисциплинарно сътрудничество между
(предимно МСП) машинни дизайнери, доставчици на промишлени компоненти,
разработчици на инженерен софтуер, както и използване на опита в процесите на
производителите.
Обхват: Научните изследвания и технологичното развитие и иновационните дейности
следва да имат за цел разработването и тестването на подходящи подходи на база модели
за производствени машини и демонстрирането на мощността на подходите, водени от
модела за машинна иновация посредством:
-

Разработката на интегрирани и точни модели и алгоритми за симулация за
моделно-базирано управление на производствените машини на основата на кросдисциплинарни входящи данни и действителни параметри за машинния жизнен
цикъл.

-

Стратегии за програмиране на инструменти, които са лесни за употреба и могат
бързо да бъдат модифицирани или повторно адаптирани от работниците върху
машината.

-

Демонстрация на надеждността на моделно-базираните машини с оглед на
производствената точност/качество, възможност за поддръжка и възвращаемост
на инвестициите през жизнения цикъл (напр. чрез индустриално мащабируем
модел за демонстрация).

Дейностите се очаква да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарения от ЕС между EUR 3 и 6 милиона
биха позволили на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
трябва. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•

Подобрена системна адаптивност и намаление на разходите на жизнения цикъл 30%
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за производствена система и процес.
•
Нови концепции за възможност за поддръжка на база предсказуема „(само-)
поддръжка“ с машинна надеждност, подобрена с 10% (MTBF- средно време между
откази) и намалени разходи за поддръжка с 20%.

•
По отношение на екологично въздействие: Намалени отпадъци и енергийна
ефективност, подобрени с 30%.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
ЛБПТ Призив за FOF – Фабрики на бъдещето

Х2020-FoF-2014/2015
Условия за този призив
Дата на публикуване:
Краен срок(ове): 44 45
Идентификатор на теми
FoF 1-2014
FoF 2-2014
FoF 3-2014
FoF 4-2014
FoF 5-2014
FoF 6-2014
FoF 7-2014

11 декември 2013 43
в 17.00.00 Брюкселско време на следните дати
Краен срок
20/03/2014

43

Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след
предвидената дата за публикация.
44
Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца.
45
Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за
2015
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FoF 8-2015
FoF 9-2015
FoF 10-2015
FoF 11-2015
FoF 12-2015
FoF 13-2015
FoF 14-2015

09/12/2014

Цялостен указателен бюджет: EUR 116.00 милиона от бюджета за 2014, 46 от които EUR
34.00 милиона от частта ЛБПТ-ИКТ и 82.00 EUR милиона от частта ЛБПТ-NMP+B; и
EUR 145.00 милиона от бюджета за 2015, 47 от които EUR 68.00 милиона от частта ЛБПТИКТ и 77.00 EUR милиона от частта ЛБПТ-NMP+B.

Всички
едностепенни

2014

2015

Идентификатор на теми

EUR милиона

EUR милиона

FoF 1.a-2014
FoF 1.b-2014

32.00
2.00

FoF 2-2014
FoF 3-2014
FoF 4-2014
FoF 5-2014
FoF 6-2014
FoF 7-2014

82.00

FoF 8.a-2015
FoF 8.b-2015
FoF 9.a-2015
FoF 9.b-2015
FoF 10-2015
FoF 11-2015
FoF 12-2015
FoF 13-2015
FoF 14-2015

31.00
1.00
35.00
1.00
77.00

46

При наличност на бюджетни кредит, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
временни суми от една дванадесета.
47
Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
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Условия за право на участие и допустимост:
Прилагат се стандартните условия за право на участие, описани в части B и C от Общите
Приложения към работната Програма със следните изключения.
Предложенията за Научни изследвания и Иновации и за Иновативни действия следва да
включват схема за първоначална експлоатация и бизнес планове, които ще бъдат
разработени по-нататък в предложения проект.
За теми FoF 4, 6, 11, 12, тези първоначално планове могат да адресират частни фондове
или да оценят сътрудничества и възможно натрупващо финансиране със съответни
национални/регионални научно-изследователски и иновативни програми и/или
Европейски структурни и Иновационни фондове, свързани със стратегии за
интелигентна специализация. За тази цел могат да бъдат полезни 48 инструментите,
предоставени от Платформата за интелигентна специализация, Eye@RIS3 49. Резултатите
от тези дейности, както и прогнозираните по-нататъшни дейности в това отношение,
следва да бъдат описани във финалния доклад на проекта.
Критерии за оценка:
Прилагат се стандартните критерии за оценка, описани в част H от Общите Приложения
към Работната Програма със следните изключения:

Прагът за критериите Превъзходство и Въздействие ще бъде 4. Цялостният праг,
приложим към сбора на трите индивидуални резултата, ще бъде 12.
В случай на равни цялостни резултати в класацията, приоритетният ред на
предложенията ще бъде определен в съответствие с част H от Общите Приложения, с
изключение на това, че предложенията ще бъдат класирани на база индивидуални
оценки за критерия Въздействие преди критерия Превъзходство.
Теми FoF 6, 11, 12:
Критериите за оценка се прилагат както следва:
1. Превъзходство
•
•
•
•
•

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

48

Съответните Управителни органи могат да бъдат открити на
http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm
49
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
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2. Въздействие 50
Степента, до която изходящите данни от проекта биха допринесли на европейско и/или
международно ниво за:
• Очакваните ефекти, изложени в работната програма по съответната тема;
• Стабилност на бизнес казусите и бизнес плановете и ангажираност към първа
експлоатация/производство;
• Доказателство за пазарния потенциал и за предимството на конкурентната
технология, които ще бъдат придобити чрез пилотната линия;
• Потенциал за създаване на работни места в Европа;
• Ефективност на предложените мерки за съобщаване на проекта и
разпространяване на резултатите от него, в това число и подходящо управление на
Правата за Интелектуална собственост;
• Принос, където е уместно, към стандартите и уменията и образователното
обучение.
3. Качество и ефективност на изпълнението
• Съгласуваност и ефективност на работния план, включително целесъобразност на
разпространението на задачи и ресурси;
• Покриване на веригата на стойността (ОНТ, доставчици на материали, оборудване
и технология и крайни потребители);
• Компетенции, опит и допълване на отделните участници, както и на консорциума
като цяло;*
• Целесъобразност на структурите и процедури за управление, включително
управление на риска.
Оперативен капацитет (критерий за селекция)
* Като отделна стъпка в оценяването, експертните оценители трябва да посочат дали
членовете на консорциума притежават поне минимума компетенции, необходими за
извършване на предложената работа.
Процедура по оценяване: Пълната процедура по оценяване е описана в съответните
указания, асоциирани с този призив.
- Указателно разписание за оценка на споразумението за безвъзмездна помощ51 :
Информация за резултата от
оценката (Единична фаза)
Максимум 5 месеца от крайната
дата за подаване
50

Указателна дата за подписване на
споразуменията за безвъзмездна помощ
Максимум 3 месеца от датата за
информиране на кандидатите

Резултатът за критерия „въздействие“ ще бъде умножен по 1.5.

51

Ако публикуването на предложението се отложи, датите от тази таблица следва да бъдат
променени съответно.
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Споразумения за консорциум: Подписването на Споразумения за консорциум ще е
задължително преди подписването на Споразумението за безвъзмездна помощ за всички
Научно-изследователски и иновативни и всички Иновативни действия.

Призив за EeB – Енергийно-ефективни сгради
Х2020 – EeB – 2014/2015
На стойност поне 1.3 трилиона евро от годишния оборот (2010), Европейският
строителен сектор и разширената му верига на стойността (напр. производители на
материали и оборудване, строителни фирми и компании в сферата на услугите) е найголемият европейски (9.6% БВП) и промишлен работодател (30.7% от заетостта в
промишлеността) в областта на една дейност. В допълнение, застроената среда оказва
влияние върху живота и работата на всички граждани на ЕС: Строителният сектор също
има решаващо влияние върху околната среда на ЕС и енергийните политики, тъй като
сградите потребяват 40% от цялостната консумация на енергия в ЕС и генерират
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36% от парниковите газове в Европа, докато скоростта на замяна на съществуващите
фондове е много ниска (1-2% годишно).
Строителният сектор е поел по критичния път за декарбонизация на европейската
икономика до 2050. За да постигне на тази цел, той трябва да намали емисиите си на CO2
с 90% и консумацията си на енергия с 50%. Това е уникална възможност за устойчив
бизнес растеж при условие, че продуктите и свързаните с тях услуги за новите и
реконструираните сгради, са на достъпни цени с трайно качество, в съответствие с
няколко настоящи и бъдещи европейски директиви. Но въпреки всичко, заедно с
крайните срокове за 2050, такива Директиви поставят допълнителни ограничения върху
сектор, който е пряко повлиян от продължаващата финансова и икономическа криза, като
се вземе под внимание, че, въпреки големите европейски компании, този сектор е силно
фрагментиран с наличието на повече от 95% МСП.
Целта на Инициативата Публично-частно партньорство (ПЧП) за Енергийно ефективни
сгради е да ръководи създаването на високо-технологична строителна промишленост,
която да превърне енергийната ефективност в устойчив бизнес, насърчавайки
конкурентоспособността на ЕС в строителния сектор на глобално ниво.

Този призив ще допълва призива за Енергийна ефективност на Енергийното обществено
предизвикателство като спомага за доставката, осъществяването и оптимизирането на
строителството и областните концепции, които имат технически, икономически и
обществен потенциал радикално да намалят консумацията на енергия и да редуцират
емисиите на CO2 във връзка с нови сгради, както и в обновяването на съществуващи
сгради. Тази нова инициатива би следвало да има голяма възвращаемост, тъй като ще
увеличи пазара за енергийно-ефективни, чисти и достъпни сгради. Приоритет в научните
изследвания ще бъде даден на предоставянето на нови строителни технологии,
материали и компоненти за пестене и генериране на енергия, системи за съхранение на
термална енергия, авангардни изолационни системи, системи за топлоразпределение,
осветление, прозорци и остъкляване, системи за генериране на енергия на база
възобновяеми източници. Сред приоритетите още се включват инструменти за надеждна
симулация и прогнозиране, включително методи за оценка, които обединяват
икономически, социални и екологични въпроси, в това число тези за комфорт и
безопасност. С днешна дата строителната промишленост не е успяла ефективно да
интегрира базовите технологии в своите дейности, за да постигне устойчива,
дългосрочна конкурентоспособност и такава интеграция също следва да бъде
насърчавана.
Дейностите, подкрепяни под ПЧП за EeB се очаква да допринесат за лидерството на ЕС в
промишлеността и големите обществени предизвикателства.
Участието на публичните органи може да бъде актив за някои проекти, тъй като
публичните органи притежават голяма част от сградния фонд на европейско ниво.
Поканени са предложения по следните теми:
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EeB 1 – 2014: Материали за ограждащи конструкции
Специфично предизвикателство: Когато се подобрява нивото на енергийната
ефективност на сградите в експлоатация, вложената енергия в материалите представлява
все по-голям процент от изразходваната енергия в целия жизнен цикъл на сградата.
Същото се отнася и до CO2. Следователно, необходима е разработката на нови,
устойчиви строителни материали с по-ниска вложена енергия и по-ниски емисии на CO2.

Новите подходи в материалознанието и производствените технологии биха помогнали за
минимизиране на вложената енергия на основните строителни материали като бетон,
стъкло, гипс, керамика и стомана използвани в конструкционни, ограждащи и други
строителни компоненти на енергийно-ефективните сгради. В същото време съществува
необходимост от компоненти с подобрени изолационни и херметически свойства (които
се влияят от строителни допуски), стремящи се към постигане на цялостната цел за
намаляване на консумацията на енергия и емисиите на CO2 по време на целия жизнен
цикъл. По-висока изолация може да бъде постигната чрез подобряване на насипните и
повърхностни свойства в комбинация с нови хоросани, мазилки и покрития.
Обхват: Предложенията следва да адресират разработването на нови материали и/или за
строителни ограждащи компоненти с намалена вложена енергия, по-ниски емисии на
CO2 и подобрени изолационни качества по време на експлоатация. Новите компоненти
могат също да допринесат за подобряване на качеството на въздуха в затворени
помещения чрез намаляване на емисиите на ЛОС (летливи органични съединения) и/или
или авангардни качества, които имат за цел да абсорбират и биоразградят вътрешните
замърсители. Предложените решения следва да отиват доста отвъд технологичния
напредък и да вземат под внимание крайните експлоатационни свойства на новите
материали и на съответните строителни компоненти.
Следните фактори също трябва да бъдат взети под внимание: подобрена издръжливост за
по-дълга продължителност на употреба, намалена поддръжка и в последствие по-ниски
разходи, зачитане на принципите за устойчивост (устойчивостта на всяко разработено
решение следва да бъде оценена чрез проучвания за оценка на жизнения цикъл,
извършени според Справочника за международната система от данни на база жизнения
цикъл- ILCD Handbook); прилагане към ново строителство и реновирани сгради;
олекотени конструкции и лекота на инсталация; реалистични решения на разумна цена;
повишен комфорт и намаляване на шума. Могат да бъдат адресирани също
рециклирането/повторната употреба на материали. Аспектите на стандартизацията могат
да бъдат взети под внимание, по-специално във връзка с работата, извършена в CEN/TC
350.
В рамките на проекта следва да бъде предоставена проверка на концепцията по
отношение на един (или повече) компонент(и), съдържащи новите разработени
материали, като се изключат комерсиално използваеми прототипи (2006/C323/01), но с
убедителна демонстрация на мащабируемост спрямо промишлените нужди. Преди края
на проекта трябва да се предоставят справочници за приложенията, инсталацията и
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обучението по новите решения. Участието на публичните власти също може да бъде
актив за предложенията, тъй като публичните власти притежават голяма част от сградния
фонд на европейско ниво.
За да се максимизира тяхното въздействие, очаква се финансираните проекти да се
групират помежду си, за да се улесни сплотеността на научните изследвания,
интеграцията и напредъка на дневния ред на ПЧП за EeB.
Очаква се дейностите да акцентират върху Ниво на технологична готовност 6 и повече.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.

Очаквано въздействие: В сравнение с техничните достижения на материалите и
компонентите, новоразработените материали трябва да донесат:
• Намаление с поне 30% на вложената енергия и CO2 на ниво компонент;
• Подобрение с поне 20% на изолационните качества;
• Намаление с поне 15% на общите разходи, в сравнение със съществуващите решения;
•

Демонстрация на поне 5% намаление на изразходената енергия по време на целия
жизнен цикъл на сградата;

•

Подобрение на качеството на информация от производителите на продукти за
улесняване на по-добър процес по вземане на решения;

•
Заздравяване на конкурентостта на европейския строителен сектор в областта на
„зелените“ строителни технологии.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
EeB 2 – 2014: Адаптивни ограждащи повърхности, интегрирани в проекти за
строително възстановяване
Специфично предизвикателство: Обновяването на съществуващия сграден фонд изисква
новаторски стратегии, за да се изпълнят целите за намалена консумация на енергия и
емисии на парникови газове. Един от най-важните компоненти, който трябва да се
адресира с иновативен подход, е ограждащата конструкция, който трябва да се развие поскоро в един активен, а не пасивен елемент, който изпълнява повече функции от това
просто да разделя външното от вътрешното пространство посредством изолация.
Концепцията за адаптивни ограждащи повърхности е двойна. От една страна, тя е
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проектирана да побере по-нататъшни модификации (като бъдещо обновяване или
технологични или технологични ъпгрейди). От друга страна ограждащата повърхност
може да се адаптира към динамична и сложна среда чрез измерване и обработка на
информация от множество източници (напр. условия на вътрешна и външна околна
среда, обитаване, поведение на потребители и действие на ограждащата повърхност), за
да се отговори на инструкциите на обитателя на сградата и на развиващите се условия на
околната среда в подходящо време и степен.
Обхват: Предложенията следва да адресират революционни решения за подобрение на
функционалните покривни и фасадни характеристики, за да се даде възможост на
ограждащите конструкции да се адаптират към една динамична, непостоянна и сложна
среда по време на техния жизнен цикъл. Очаква се например научните изследвания да
покриват авангардни материали или технологии за генериране и съхранение на енергия;
интелигентни и функционални изолационни материали; покрития с близко до
инфрачервената област на спектъра отражение и хладни покрития; адаптивни
иновативни заводски решения; стратегии за подобрено качество на въздуха, контрол на
влагата, вентилационен контрол и оползотворяване на енергията; повишени акустични
качества; подобрена пожароустойчивост; автоматични щори или подвижни сенници с
взаимосвързаните въпроси за лятното прегряване, въздухонепроницаемост и използване
на естествена светлина; интегриране на иновативни системи от датчици за контрол и
оптимизиране на действието на ограждащите повърхности в реално време; или
авангардни системи за строителен контрол за управление на активните ограждащи
повърхности.
В допълнение, заявителите също следва да се стремят да включат в адаптивните
ограждащи повърхности качества, които биха улеснили бъдещото обновяване или
преобразуването на цялата или част от сградата (като насърчават креативността и
активната роля на архитектите и инженерите на фаза дизайн), като:
-

Адаптивност към различни форми като се вземат предвид допуските, условията на
фасадата, стабилността на съществуващите фасади, ориентацията на сградите и
общите условия на сградата по време на жизнения и цикъл;

-

Преобразуване на стаи или сгради за нова употреба;
Възможност за интегриране на нови решения (перспективни технологии) и
системи, покриващи целия цикъл – от дизайн на компонента до структурните
аспекти и тяхната инсталация;

-

Само-адаптация, която в важна по отношение на настоящата метеорологична
ситуация и състоянието на натоварване на сградите, както и промяна на моделите
за използване (включително нови ползватели или фамилни вместо единични
ползватели).

-

Интеграцията на активните ограждащи повърхности със системи за строителен
контрол за предоставяне на контрол в реално време на ограждащата повърхност
според действителните условия на околната среда и/или енергопотребление.

Следва да се предостави ясно доказателство за техническата и икономическа
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целесъобразност чрез валидиране и демонстриране на предложените адаптивни
ограждащи повърхности в реални проекти за модернизация.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Намаление в цялостната (първична) консумация на енергия с фактор 2 до 4 по
отношение на стойностите преди инсталацията на адаптивните ограждащи повърхности.
•

Подобрена вътрешна среда.

•

Демонстрация на потенциала за репродуциране в проучвания на реални казуси.

•

Предоставяне на решения с възвращаемост на инвестициите под 7 години.

•

Валидиране на навлизането на пазара на активни строителни елементи.

Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
EeB 3 – 2014: Разработка на нови техники за самоинспекция и мерки за проверка на
качеството за ефективни строителни процеси
Специфично предизвикателство: Днешната наличност на по-добри енергийно-ефективни
строителни компоненти (ограждащи повърхности, прозорци, оборудване и т.н.) изисква
тези ползи да не бъдат изгубени поради липса на знания или лошо изпълнение по време
на строителните процеси, което може да окаже влияние на окончателното изпълнение на
сградата. Критичните компоненти за енергийна ефективност наистина са доказали, че
имат значително въздействие върху сградите. С днешните високи цени на енергията,
едно по-правилно разбиране на критичните компоненти за енергийна ефективност, е
съществено важно по отношение на спестявания и комфорт. В допълнение, строителният
сектор се характеризира със сегментиран подход, който включва разнообразни умения и
експертиза с различна роля и отговорност. По време на строителството всеки участник
по строителната верига на стойността трябва да се увери, че неговия принос отговаря на
качествена рамка, колективно определена на ниво проект. Самоинспекцията и
проверките на качеството се прилагат, за да гарантират окончателното термично,
акустично и енергийно изпълнение на сградата, което ще бъде количествено определено
по време на въвеждането в експлоатация. Това означава, че качественият контрол е от
първостепенна важност, за да гарантира, че енергийната ефективност на фаза въвеждане
в експлоатация ще отговаря на предвидената такава на ниво проект.
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Обхват: Акцентът на научните изследвания е върху новите техники за самоинспекция и
мерките за проверка на качеството за ефективни производствени процеси, възможни
благодарение на преносими и солидни системи, които могат лесно да бъдат управлявани
на строителната площадка. Трябва се се обърне внимание по-специално на методи за
енергийна самоинспекция, например за избягване наличието на термомостове или за да
се осигури и контролира добра въздухо-непроницаемост в нискоенергийни или ‚пасивни‘
сгради. Възможността за измерване на коефициентите на топлопроводност на големи
площи с помощта на безконтактни решения би позволила измерване на съответствието с
проекта по време на ремонтни дейности. Техниките, които следва да се разработят,
трябва да могат да избягват или да намаляват икономическите или времеви отклонения
на строителните процеси.
Предложените решение за предпочитане трябва да бъдат рентабилни и лесни за
употреба, като се вземе под внимание, че ще бъдат прилагани на място от работниците,
които не са непременно високо-квалифицирани. Решенията трябва да бъдат валидирани в
подходяща строителна среда.
Подробностите относно изпълнението, предоставени на мястото на строителната
площадка, са от първостепенна важност за подобряване на цялостното качество. Тези
подробности по изпълнението следва да вземат под внимание особеностите на
строителния проект, но също така и правилата за инсталация, определени от
производителите на строителни компоненти, за да се избегне всякакво погрешно
тълкуване на строителната площадка и следователно, да допринесе до запълване на
празнината между проекта и строителната дейност. Научните изследвания трябва да
обърнат внимание на някои особености на работните среди в строителния сектор, като
географска дисперсия и хетерогенност на подизпълнителите.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с възможности на научни
изследвания и развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.

Очакван ефект:
•
Да се гарантира окончателната термична, звуко-изолационна и енергийна
ефективност на сградите докато в същото време се повиши ефективността, надеждността
и производителността на производствените процеси.
•
Да се осигурят иновативни техники за измерване приноса на всеки критичен
компонент към топлоизолацията, въздухонепроницаемостта и инженерното оборудване
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на сградите в енергийно-ефективното строителство.
•
Да се предоставят насоки, методологии на работниците и да се допринесе за
дейностите по стандартизация.
• Намаление с поне 50% от несъответствието на енергийните характеристики между
проектната фаза и фазата на влизане в експлоатация в следствие на строителните
процеси.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
EeB 4 – 2014: Подкрепа за усилване въздействието на проектите на ПЧП за EeB
Специфично предизвикателство: Разпространението, експлоатацията и трансфера на
проектните резултати са съществено важни дейности по време на жизнения цикъл на
проекта и след това, за да се гарантират очакваните ефекти от проектите. Групиране на
проектните дейности, според целите и адресираните теми, както и тяхното
взаимосвързване със съществуващите дейности за трансфер на технологии, са ефективни
начини за стимулиране на пазарната реализация на резултатите от проектите и за
експлоатация на сътрудничествата. Съществува потребност още от адекватен
мониторинг на такива дейности по време на жизнения цикъл на проектите и след това, за
да се гарантира ефективно осъществяване на програмно ниво.
Обхват: Координационните дейности следва да имат за цел групирането на
съществуващите дейности под ПЧП за EeB. Инициативата, която се очаква да продължи
2 години, ще изисква тясно сътрудничество със съответните промишлени асоциации и
програми за трансфер на технологии.
Дейностите могат да включват:
• Преглед на последните технологични развития, публикации, международни научни
изследвания и технологично развитие и иновационни програми в рамките на сферата на
клъстера
• Работилници с международни експерти от най-висок ранг от различни дисциплини с
цел разработката на бъдещите приоритети на EeB в рамките на сферата на клъстера.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 250 000 и 500
000, би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
Очаква се въздействието върху областите на приложение на проектите да бъде следното:
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• Ускоряване на промишлената експлоатация и пазарното усвояване на резултатите от
проектите на ПЧП за EeB.
• Стимулиране на мрежи и съюзи за по-нататъшни научни изследвания и технологично
развитие и промишлени иновации в адресираните области на технологии и приложения,
включително разработката и практическото приложение на клъстеринг модела.
• Допълнителна добавена стойност отвъд първоначалния обхват на проектите на ПЧП
за EeB посредством експлоатиране на сътрудничества и споделяне на най-добри
практики. Повишено обществено присъствие и информираност относно дейностите на
ПЧП за EeB.
• По-ефективно изпълнение на дейностите от общ интерес като тренинг и обучение,
управление на правата за интелектуална собственост и стандартизация.
•

Предвиждане на бизнес тенденции и пазарни перспективи.

Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
EeB 5 – 2015: Иновативни инструменти за проектиране за ремонт на ниво сграда и
областно ниво
Специфично предизвикателство: Разработката на устойчиви решения за ремонт на сгради
и тяхната подходяща интеграция на областно ниво изисква големи иновации на
инструментите за проектиране, строителните методи и управленските практики, в това
число и социално-икономически аспекти и иновативни инструменти за финансиране.
Сградите не бива да бъдат повече реновирани индивидуално, а като част от една
глобална енергийна система, където взаимодействието с тяхната околна среда може да
бъде предвидено и симулирано, както и да се вземат под внимание взаимодействията
между живущите и клиентите. Инструментите за проектиране следва също да подкрепят
оценката на различни алтернативи за модернизация.
Предизвикателство е да се гарантира оперативна съвместимост между инструменти от
различни области и в различни мащаби. Но което е по-важно, събирането и управлението
на познания в областта на въпросите по обновяване на сгради, следва да бъдат
разработени и изпълнени, за да се предложат решения, адаптирани към съвместна мултидисциплинарна работа по обновяване.
Обхват: Научно-изследователските дейности следва да акцентират върху дизайна на
ниво сгради и областно ниво като се вземат предвид прилежащите системи като
централно отопление/охлаждане и децентрализирано производство на топлинна енергия
и други взаимодействия с околната среда като се дава приоритет на местните
възобновяеми източници. Проектите трябва да насърчават и да създават интегриран
подход в подкрепа на иновациите като предоставят на участници холистични методи и
инструменти. Технологиите за енергийна ефективност следва да станат елементи на
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базите данни от дизайни, които позволяват на заинтересованата страна да избере найподходящия подход за подобряване на работата като се възползват напълно от
географски групираните набори от данни. Фазите на проектиране, свързани със
съществуващите сгради и като се вземе под внимание последващата поддръжка и
експлоатация, ще бъдат считани за приоритетни. В това отношение съществува
необходимост от по-нататъшни научни изследвания на оперативната информация, които
могат да бъдат използвани в проектни модели. Дизайн на база знания също може да бъде
използван, за да предостави входящи данни за системите за управление.
Проектите още трябва да покриват действия за валидиране на техническо ниво, които
прилагат инструментите в проекти за обновяване; и на обществено ниво, т.е. валидиране
с обитателите на сградите. За последното предимство би било ангажираност в
организации в рамките на Подход за Интегрирана реализация на строителни проекти,
подкрепящ колективен проектен подход.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 4 и 7 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
• По-ефективно обновяване на ниво сграда и областно ниво.
•
Оптимизиран дизайн на интегрирани енергийно-ефективни сгради, предвид
различните физически размери по обединен и холистичен начин (енергия, комфорт,
качество на въздуха, акустика и т.н.), позволяващ на участниците да правят валидирани и
количествени избори относно обновяването на ниво сграда и областно ниво на базата на
количествени цели за изпълнение в съответствие с регулацията и очакванията
ограниченията за комфорт, ориентирани към потребителя.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
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Приложения.
EeB 6 – 2015: Интегрирани решения за съхранение на топлинна енергия за сградни
приложения
Специфично предизвикателство: Съхранението играе ключова роля в синхронизирането
на търсенето и предлагането на енергия, в краткосрочен и дългосрочен (сезонен) план.
Трансформирането на нашия съществуващ сграден фонд в много ниско-енергийни
сгради и почти нулево енергийни и плюс-енергийни сгради изисква ефективна
интеграция и пълно използване на потенциалния добив на енергия от възобновяеми
източници. Топлоакумулацията е ключов приоритет за такава стъпка, особено като се
вземе предвид енергийното обновяване на съществуващия фонд, където са необходими
компактни решения на ниво сгради.

Обхват: Предложенията следва да адресират авангардни решения, необходими за
намаляване на топлинните загуби, намаляване на спадовете в налягането и да подобрят
топлообмена в и между материала за съхранение и топлоносителя. Като се има предвид
системен подход, иновации са необходими на различни нива. Необходими са материали
за съхранение с висока енергийна плътност по отношение на дългосрочна мултициклична стабилност на регулируеми температурни нива. Тези авангардни материали за
енергийно съхранение следва да позволяват на регенеративните температури в диапазон
под 100oC да дадат възможност за по-висока ефективност на съхранение на топлинната
енергия от поне 6 пъти плътността на енергийно съхранение на водата. По-нататък,
допълнителна иновация може да имаме за компонентите на реактора за съхранение, поспециално топлообменника. По отношение на цялостната система за съхранение,
необходимо е модерно управление на енергията, в това число интелигентни алгоритми за
(раз)зареждане при различни температури, както и опростено и стабилно контролно
оборудване. Тези решения за съхранение следва да са резултат от материални иновации,
които са безопасни и екологични.
Очаква се малкомащабна демонстрация на техническата (като компактността е важното
гранично условие) и икономическа целесъобразност на такива системи за съхранение на
нивото на компоненти и системи във връзка с отоплението и охлаждането на
помещенията и/или системи за битова гореща вода на единична сграда, валидиране на
системен подход в системната интеграция и мащабируемост в оперативни условия,
близки до реалните.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 4-6.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
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Очакван ефект:
• Осигуряване на авангардни решения за съхранение на топлинна енергия.
• Демонстрация на решения, които имат стабилно дългосрочно представяне в мултициклична сезонна употреба от поне 20 години.
•
Валидиране в случай на материали за съхранение на енергия с възможност за
изпомпване, енергийна плътност сравнима с най-добрите системи за твърдо гориво.
•
Доставка на компактни системи с потенциал да се поберат в ограниченото
пространство на единична сграда в съществуващия сграден фонд. Обемът на материала
за съхранение за едно жилище не бива да надхвърля 2.5 m3.
• Решенията следва да покажат потенциал за редуциране на нетната консумация на
енергия на сграда с поне 15% и да имат период на възвращаемост на инвестиции пократък от 10 години.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.

EeB 7 – 2015: Нови инструменти и методологии за запълване на празнината между
прогнозираната и действителна енергийна ефективност на ниво сгради и
комплекси от сгради
Специфично предизвикателство: Мониторингът на реалното потребление на енергия в
енергийно-ефективни сгради често показва големи различия по отношение на
прогнозираното качество на работата. Ситуацията е дори още по-неблагоприятна когато
става въпрос за група от взаимодействащи си сгради. Следователно затова е важно да се
уловят реалните сложности на енергийната ефективност на конкретните сгради и
области. В допълнение следва да бъдат адресирани ефективните методологии за
правилното разбиране на поведението на потребителите.
Обхват: На ниво сграда научните изследвания акцентират върху разработването на
методологии и инструменти за мониторинг и оценка на конкретната енергийна
ефективност на сградата, като се вземат под внимание конкретните фактори като
поведение на потребителите, работата на комплексните енергийни системи и прогнозата
за времето, и да могат да се предвидят точно енергийните натоварвания на сградите и
потреблението на енергия през целия жизнен цикъл. Новите методи и инструменти могат
да включват диагностика на енергийната ефективност за профилактична техническа
поддръжка (свързана с различни строителни типологии и термични характеристики), за
да предоставят необходимата точност за правилната оценка на технологиите за
модернизация и да подкрепят процеса по вземане на решения по време на различните
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фази от живота на сградите. Трябва да бъдат адресирани също ефективния мониторинг и
управление на енергийните потоци за намаляване консумацията на енергия и за да се
гарантира, че сградата се използва по начин, по който отговаря на проектния замисъл.
Следва да бъдат разработени общи показатели, технологии за измерване и методи за
анализ на данни за мониторинг на поведението на сградата по време на експлоатация.
Необходим е холистичен „отворен“ подход към строителния контрол и системите за
мониторинг, интегриращ всички възможни съществуващи подходи и инфраструктура за
мониторинг. Адресирани трябва да бъдат и фазите за пускане в експлоатация,
приключване на работата и поддръжка. Необходими са също висококачествени,
надеждни и ненатрапчиви (в това число и безжични) методологии за събиране на данни.
Друг аспект, на който следва да се обърне внимание е положителното въздействие върху
здравето и безопасността (напр. хигиенични аспекти на вентилация или системи за
битова гореща вода), като и удобство.
На ниво комплекси от сгради акцентът ще бъде върху оптимизация в реално време на
търсенето и предлагането на енергия като се използват интелигентни системи за
управление на енергия с цел намаляване на разликата между пиковото потребление на
енергия и минималното нощно потребление.
Трябва да бъдат демонстрирани рентабилни и оперативно съвместими решения за
комплекси от сгради, състоящи се от поне 3 различни сгради при реални условия на
работа. Могат да бъдат разгледани автономни захранващи системи на областно ниво.
Ролята на участници като компании за енергийни услуги, управители на обекти и трети
страни за сертифициране на производителността следва да бъде взета под внимание във
връзка с бъдещи изисквания за договори за енергийна ефективност и класиране на сгради
от гледна точка на жизнения цикъл.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 4 и 7 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
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Очакван ефект:
• Значително намаление на разликата между реално и прогнозно енергийно поведение
в сграда или комплекс от сгради, след демонстрацията на целесъобразността на новите
инструменти и методи за измерване и анализ на реалната енергийна ефективност на
сградата.
•
Разликата е сведена до стойност, която съответства на договорите за енергийна
ефективност.
•

Предоставяне на решения с висок потенциал за възпроизвеждане.

Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
EeB 8 – 2015: Интегриран подход към модернизиране на жилищни сгради
Специфично предизвикателство: Европа е изправена пред предизвикателството за
цялостно възстановяване на жилищните сгради (в това число и сгради с историческа
стойност) докато в същото време се намалят разходите по обновяване. Днес в Европа,
енергията от изкопаеми горива се използва главно в жилищните сгради за две цели,
които са отопление и производство на битова гореща вода. Такъв голям жилищен фонд
се нуждае от иновативни, ефективни и рентабилни решения за модернизиране, които да
отговорят на планираните стандарти за близка до нулата енергийна консумация. Освен
това, поради настоящата икономическа криза, инвестиционните възможности за сградно
модернизиране са ограничени и обществените стимули следват тенденция към
намаляване. В резултат на това съществува необходимост от революционни решения,
които да комбинират достъпност по целия жизнен цикъл, намалена поддръжка и повисока производителна надеждност с намалена консумация на енергия.
Обхват: Трябва да се разработят системни подходи, които да съвместяват найобещаващите рентабилни технологии и материали. Решенията могат да включват
например, енергийно потребление чрез иновативни термопомпени системи; комбинация
от възобновяеми източници на енергия на ниво сграда; експлоатация на оползотворяване
на топлината за вода и въздух, както и ИКТ, които позволяват на системата да се
адаптира към поведението на крайния потребител без да се изгубва контрола върху
цялостната ефективност на системата.

В комбинация и сътрудничество с усилията, адресиращи подобренията в ограждащите
повърхности за радикално намаление на топлинните нужди на сградите, трябва да бъде
разработен системен подход, свързан с отопление и Битова гореща вода (БГВ), като се
има предвид, че през идните години БВГ ще бъде топлинната нужда от първостепенно
значение в жилищните сгради. Рискът от прегряване също следва да бъде анализиран
заедно с цялото решение за реставрация.
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Под внимание трябва да бъдат взети областния мащаб, както и взаимодействията между
сградите и топлинните и електроенергийни мрежи (т.е. въздействието върху търсенето на
енергия). Съществува необходимост от енергийни решения с висока степен на гъвкавост
спрямо електропреносната мрежа чрез реализиране на пълния потенциал на ИКТ и
решения на системата за контрол. Интеграцията на (компактно) съхранение на топлинна
енергия следва да изиграе ключова роля като измества търсенето от пиковите периоди
към други или чрез използване на пълния потенциал на възобновяемите източници.
Подходът следва да се основава на методология, обединяваща моделиране симулация,
виртуална реалност с цел идентифициране на оптималните рентабилни решения.
Адресирани трябва да бъдат въпросите за стандартизация за улесняване интеграцията на
системните компоненти.
Енергийната ефективност следва да бъде адресирана чрез подходяща системна
интеграция и инсталация, напр. посредством сътрудничество между технологии, които
вече са били доказани в малък мащаб и се нуждаят от демонстрация в по-голям такъв.
Финансовите модели следва също да бъдат валидирани, за да се гарантира
целесъобразността на репликацията на пълното енергийно-ефективно възстановяване на
жилищните сгради в Европа, където настоящата икономическа криза поражда важни
социално-икономически бариери.
Необходим е висок потенциал за репликация докато се вземат под внимание въпросите
на веригата за доставки. Следва да се разгледат поне два демонстрационни обекта в две
различни климатични условия, за да се гарантира, че технологиите са колкото е
възможно по-широко приложими. Въздействието на областно ниво трябва да се вземе
под внимание когато се определя цялостния подход и следва да бъде отразено в
селекцията на моделите за демонстрация.
В допълнение, за да се гарантира целесъобразността на бизнес моделите, препоръчва се
участието на собствениците на сградите (частни или публични организации).
Ангажираността на потребителите в процесите по обновление изисква специално
внимание, по-специално когато е необходима пълна модернизация. Обществените и
поведенческите аспекти са критични фактори за успеха на проекта. Паралелно с това се
приветстват нови слабо инвазивни техники и оползотворяването на инструменти и
технологии, които ускоряват строителните процеси с висококачествени стандарти.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
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Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 4 и 7 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Демонстриране на иновативни решения за модернизация като реални сценарии,
доближаващи стандарти за нетно нулево потребление на енергия.
• Намаление с поне 60% в енергийната консумация в сравнение със стойностите преди
обновлението докато в същото време се гарантира ценова достъпност.
• Демонстриране на висок потенциал за репродуциране.
• Възвращаемостта на инвестициите трябва да бъде под 7 години в случай на основна
модернизация.
• Появата на ново поколение от квалифицирани работници и изпълнители от МСП в
строителния сектор, които са наясно с необходимостта от системен подход към
енергийната ефективност, трябва да бъде поощрявана чрез предложените дейности.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
ЛБПТ Призив за EEB – Енергийно-ефективни сгради
Условия за този призив
Дата на публикуване:

11 декември 2013 52

Х2020-EeB-2014/2015
Краен срок(ове): 53 54

Идентификатор на теми

в 17.00.00 брюкселско време на следните дати
Краен срок

Краен срок

52

Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след
предвидената дата за публикация.
53
Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца.
54
Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за
2015.
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EeB 1-2014
EeB 2-2014
EeB 3-2014
EeB 4-2014
EeB 5-2015
EeB 6-2015
EeB 7-2015
EeB 8-2015

20/03/2014

09/12/2014

Цялостен указателен бюджет: EUR 49.50 милиона от бюджета за 2014 55, и EUR 64.00
милиона от бюджета за 2015 56

55

При наличност на бюджетния кредит, предоставен в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
временни суми от една дванадесета.
56
Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
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Всички
едностепенни

2014

2015

Определяне на темата

EUR милиона

EUR милиона

EeB 1-2014
EeB 2-2014
EeB 3-2014
EeB 4-2014

49.50

EeB 5-2015
EeB 6-2015
EeB 7-2015
EeB 8-2015

64.00

Условия за право на участие и допустимост:
Прилагат се стандартните условия за право на участие, описани в част Н от Общите
Приложения към работната Програма със следните изключения.
Предложенията за Научни изследвания и Иновации и за Иновативни действия следва да
включват схема за първоначална експлоатация и бизнес планове, които ще бъдат
разработени по-нататък в предложения проект.
За теми EeB 5, 7, 8, тези първоначални планове могат да адресират частни фондове или
да оценят сътрудничества и възможно натрупващо финансиране със съответни
национални/регионални научно-изследователски и иновативни програми и/или
Европейски структурни и Иновационни фондове, свързани със стратегии за
интелигентна специализация. За тази цел могат да бъдат полезни 57 инструментите,
предоставени от Платформата за интелигентна специализация, Eye@RIS3 58. Резултатите
от тези дейности, както и прогнозираните по-нататъшни дейности в това отношение,
следва да бъдат описани във финалния доклад на проекта.

Критерии за оценка:
Прагът за критериите Превъзходство и Въздействие ще бъде 4. Цялостният праг,
приложим към сбора на трите индивидуални резултата, ще бъде 12.
В случай на равни цялостни резултати в класацията, приоритетният ред на
предложенията ще бъде определен в съответствие с част H от Общите Приложения, с
изключение на това, че предложенията ще бъдат класирани на база индивидуални
оценки за критерия Въздействие преди критерия Превъзходство.
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Съответните Управителни органи могат да бъдат открити на
http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm
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Процедура по оценяване: Пълната процедура по оценяване е описана в съответното
ръководство, свързано с този призив.
- Указателна таблица за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ 59:
Информация за резултата от
оценката (Единична фаза)
Максимум 5 месеца от
крайната дата за подаване

Указателна дата за подписване на
споразуменията за безвъзмездна
помощ
Максимум 3 месеца от датата за
информиране на кандидатите

Споразумения за консорциум: Подписването на Споразумения за консорциум ще е
задължително преди подписването на Споразумението за безвъзмездна помощ за всички
Научно-изследователски и иновативни и всички Иновативни действия.

Призив за SPIRE – Ресурсна и енергийна
ефективност в устойчивата преработвателна
промишленост

Х2020 – SPIRE -2014-2015

59

Ако публикуването на предложението се отложи, датите от тази таблица следва да бъдат променени
съответно.
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Позицията на европейската преработваща промишленост е уникална, тъй като тя
представлява икономическите корени на европейската икономика (чрез трансформиране
на суровините в междинни продукти и продукти за крайния потребител). По този начин
тя стои в основата на повечето промишлени вериги на стойността чрез дискретно
производство в напр. автомобилните и жилищните сектори. Публично-частното
партньорство (ПЧП) за SPIRE събира на едно място цимент, керамика, химикали,
инженерство, минерали и руди, цветни метали, стоманения и воден сектор, някои от
които са водещи сектори в света, действащи от Европа. Всички тези сектори завият до
голяма степен от ресурси (енергия, суровини и вода) за техните производствени и
преработващи технологии и всички те имат ясен и належащ интерес да подобрят
ефикасността и конкурентоспособността, което в действителност води до прилагането на
много европейски политики. Секторите в ПЧП за SPIRE представляват ключова част от
производствената база в Европа (EU27), в това число повече от 450,000 единични
предприятия. Те имат над 6.8 милиона служители, генериращи повече от 1,600 милиарда
€ оборот. По този начин представляват 20% от общата европейска промишленост, по
отношение на заетост и оборот.
Ресурсите все повече намаляват, а ресурсната ефективност се превръща във все по-важен
фактор в промишлеността. Това важи в особена степен за ресурсно и ефективно
интензивните промишлености като преработващите индустрии. Общата цел е да се
оптимизира промишлената преработка като се намали консумацията на енергия и
ресурси и се минимизира отпадъка.
Конкретните цели са:
- Намаляване на интензивността на изкопаемата енергия до 30% от сегашните нива
до 2030г.
-

Намаление до 20% на интензивността на невъзобновяемите, първични суровини в
сравнение със сегашните нива до 2030г.

-

Намаление на емисиите на парникови газове с 20% под нивата за 1999г. до 2020г.,
с по-нататъшно намаление до 40% до 2030г.

Важна част от хоризонталните дейности в SPIRE са обучението и бизнес моделите.
Очаква се интеграция на подходящ тренинг/обучение, както и разпознаване на
подходящи бизнес модели за осигуряване на последваща пазарна реализация и
потенциални бариери за транс-секторен трансфер на технологии.
Канят се предложения по следните теми:
SPIRE 1 – 2014: Интегриран процесен контрол
Специфично предизвикателство: Процесният контрол на промишлените операции играе
важна роля в осигуряването на висококачествени стандарти и оптимални операции по
отношение на използването на ресурси и икономическа целесъобразност. Технологичен
напредък в тази област, който би позволил измервателни характеристики на
технологични потоци и крайни продукти, точно и в реално време, би бил огромна стъпка
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към по-надеждни или биологично устойчиви промишлени операции. Тези технологични
данни в реално време (напр. химичен състав или данни за биологично замърсяване) биха
позволили прилагането на концепции за управление на процеса с обратна връзка в
„близко до реално време“, които правят възможно управлението на промишлени процеси
да бъде оптимално в икономически и екологичен аспект докато в същото време
осигуряват високо ниво на сигурност. За добиването на данни за процеса в реално време
основополагаща ще бъде разработката на надеждни бързи измервания на място. Тези
измервания могат лесно да бъдат интегрирани в концепции за управление на процеса с
обратна връзка, като по този начин осигуряват най-високата стойност и управление на
процеса в близко до реалното време за промишлени операции и помощни инструменти
за вземане на решения, улеснени например от интегрирани бази от данни, покриващи
измервателни и изчислителни данни. Разработването на тези нови интегрирани методи за
управление на процеса в „близко до реалното време“ е особено важно като се вземат
предвид наскоро въведените засилени и модулни производствени концепции, напр.
представянето на по-малки части от оборудването в непрекъсната експлоатация или
интеграция на стъпките на процеса, които поставят нови предизвикателства за анализите
на процеса по отношение на размер и скорост на анализа.
Обхват:
Очаква се новите технологии, подходящи за интегрирано управление на процеса в
„близко до реалното време“ да въведат значителни новости по отношение на сензорните
технологии, обработката на данни и извличане на данните, по-специално:
-

Предоставяне на динамична информация относно продуктовите характеристики,
поточните характеристики и условията на процеса.

-

Предоставяне на данни с пространствено разрешение за процеса.

-

Оптимизиране на управлението на данни за процесите.

-

Сензори за усилена процесна технология.

- Бързи измервания на място (вместо такива за извличане).
Здравина и надеждност, осигуряващи минимални оперативни разходи и разходи за
поддръжка.
Подадените предложения по тази тема следва да адресират няколко аспекта, които се
считат за особено важни в тази област, като:
-

Транс-секторно приложение на технология за анализ на процеса (PAT) и техники
за продуктово измерване (PPMT) в управление на процес с обратна връзка с
възможност за измервания на място.

-

Интеграционни методологии в рамките на голям брой производствени условия.

-

Умножаване броя на сензорите.

-

Разработване на нови концепции и модели за софтуерни сензори и перцепция за
подобрено управление на процеса за използване на данни от PAT за измерването
на характеристики и качество на процесните потоци и крайните продукти.

-

Миниатюризиран модерен контрол на база PAT- и PPMT-за усилени процеси.
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-

Сензори за еднократна употреба в пакетен режим и в непрекъснати процеси.

-

Стратегии за управление за гъвкави процеси или сензори за еднократна употреба с
използването на интегрирани и валидирани данни от PAT.

-

Управление на жизнения цикъл на процеса и продукта.

Подадените предложения по тази тема се очаква да демонстрират предложените
технологии и системи за управление в съответните промишлени среди, за да докажат
тяхната техническа осъществимост и икономическа целесъобразност.

Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 3-5.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитет за научни изследвания и
технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Подобрени способности за валидно, надеждно измерване в реално време на
характеристиките и качеството на процесните потоци и крайните продукти за
съществуващи и по-гъвкави концепции за технологичния процес.
•
По-устойчива експлоатация на заводите поради широкото използване на цялата
налична информация от валидираните измервания на PAT и PPMT за управление на база
модел.
•

Подобрен мониторинг и управление на заводи с непрекъснат процес на действие.

• Подобрена подкрепа за операторите, водеща до по сигурен, по-надежден и устойчив
технологичен процес, подобряващ ефективността на процеса.
•
По-добри технологични операции по отношение на ресурсна и енергийна
ефективност.
•

Значително намаление на емисиите на парникови газове.

•
Заздравяване на конкурентоспособността на европейската индустрия в областта на
PAT технологиите и контролните решения, както и по отношение на икономически
устойчивите промишлени процеси.
•
Запазване на създаването на работни места за европейските измервателни и
звтоматизирани и преработвателни индустрии.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
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Приложения.
SPIRE 2 – 2014: Адаптивни промишлени процеси, позволяващи използването на
възобновяеми енергийни източници като гъвкава изходна суровина за химически и
енергийни приложения
Специфично предизвикателство: Използването на биомаса, остатъци и отходни газове
като изходни суровини/ суровини в промишлеността за производството на зелени
химически строителни блокове и енергия се очаква да нарасне значително през идните
години. Това ще играе съществена роля в създаването на по-устойчива и нисковъглеродна промишлненост. От друга страна обаче, повишената употреба на биомаса,
остатъци и отходни газове като изходни суровини/суровини в промишлеността поставя
редица предизвикателства, които трябва да будат адресирани като сезонна и
фрагментирана наличност, кратки периоди за събиране на реколтата, екологични
предизвикателства, променлива наличност и/или качество на доставката и предполагаема
конкурентност с доставката на животинска или човешка храна. В допълнение, важно е да
се разработи високо-технологично оборудване като се използват нови техники и да се
оцени използването на биомаса и остатъци като изходни суровини за съвместно изгаряне
в промишлени процеси за откриване на потенциални оперативни проблеми. Промяната
на пазара и създаването на нови връзки във веригите на стойността ще бъде
допълнително предизвикателство в бъдещите производствени системи на база транссекторна интеграция. Тези предизвикателства трябва да бъдат преодолени, за да се даде
възможност за повишено използване на биомаса, остатъци и отходни газове в
промишлеността.
Нови подходи са показали, че малки мобилни и гъвкави единици с химическа обработка
и възможности за усилване на процеса, биха могли да предоставят няколко предимства в
сравнение с фиксирани съоръжения като работа в разпределен начин и мобилност към
различни местоположения, предоставящи по-висока гъвкавост. Това би предоставило
удобни бизнес възможности, по-специално за процеси, представляващи променлива
доставка на фураж, фрагментирана наличност на изходни суровини и/или необходимост
от мобилност към различни местоположения за максимизиране на времето за използване.
Обхват: Проектите следва да разработят нови процеси или подобрени подходи за
повишаване на стойността, които биха предоставили ефективно превръщане на
биомасата, остатъците и отходните газове (или предварителна обработка на биомасата за
по-нататъшно рафиниране) докато в същото време разработват изцяло интегрирана
система и свързаното с нея оборудване за даунстрийм употреба. Тези процеси следва да
позволяват повишено оползотворяване на възобновяеми източници на енергия (където е
икономически и технически благоприятно спрямо други потенциални приложения) като
изходни суровини за производството на химикали (включително и междинни продукти)
и/или горива като част от интегриран подход за оптимизиране на ресурсната и енергийна
ефективност. Такива процеси следва да бъдат представени с подход за опаковане в
контейнери, който е гъвкав и мащабируем и позволява (предварителна) обработка на
биомаса, остатъци и отходни газове в места, които са близки до доставката. Тези
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предложени решения следва да могат да се справят със сезонните и дори всекидневни
колебания на възобновяемия източник, който се използва. В това отношение елементът
трябва също да може да обработва изходните суровини от различни източници, за да
гарантира нивото на доставката.
Предложените решения следва да предоставят икономически изгодни алтернативи на
настоящата практика в обработката на биомаса и да демонстрират бизнес приложимост.
Освен това новите иновативни технологии и подходи се очаква да заменят настоящите
изкопаеми горива с възобновяеми източници на енергия като изходни суровини.
Необходими са анализи на Оценка на жизнения цикъл (LCA) и Разходи за жизнен цикъл
(LCC) за предложените процеси, за да се докаже устойчивостта на решенията.
Желателно е да се разработи и демонстрира много-секторна и с възможност за
възпроизвеждане методология за повишаване на интеграцията на възобновяемите
източници на енергия в промишлената преработка. Очакват се големи количества
биомаса, остатъци и отходни газове да бъдат използвани по-нататък в енергийно
интензивни индустрии, повишавайки ефикасността в използването на тези ресурси.
Очакват се значителни дейности по демонстрация във връзка с разработката на
оборудване, адаптирано към решения.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 6 и 10
милиона, би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
•
Икономически проложими решения и технологии, които позволяват намаление в
интензивността на изкопаемите горива с поне 30% в сравнение с настоящите практики
(за вече оптимални процеси спестяванията могат да дойдат още от намалението на
изкопаемата енергия за транспортиране на изходни суровини). Това би следвало да
доведе до повишена употреба на възобновяеми източници на енергия като изходни
суровини за производството на химикали (и/или междинни продукти) и/или горива като
част от интегриран подход за оптимизиране на енергийната ефективност с доказана
устойчивост като се вземат предвид проблемите на околната среда и конкуренцията с
храна. Освен това се очаква решенията да допринесат за намалението на емисиите на
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парникови газове.
• Разработените технологии следва да се интегрират добре в настоящия промишлен
ландшафт, предоставяйки завършени продукти и/или междинни продукти и строителни
блокове, които могат да бъдат преработени във вече съществуващи индустрии.
•
Те също биха могли да покажат директно или косвено въздействие върху селски
райони, идващо от повишената употреба на биомаса и остатъци в локален мащаб.
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
SPIRE 3 – 2014: Подобрена даунстрийм обработка на смеси в преработващите
промишлености
Специфично предизвикателство: Сегашните операции за отделяне и фракциониране на
твърди, газообразни и течни смеси представлява средно 20-70% от цялостните
капиталови и оперативни разходи за повечето от съвременните заводи в преработващата
промишленост. Тези операции са също и много енергоемки, тъй като на тях се падат до
45% от цялата използвана енергия за процеса, например, от химическата промишленост
и индустрията за рафиниране на суровини. Основни подобрения в тези процеси, водещи
до по-ефективни и рентабилни решения, са от първостепенно значение за постигането на
по-устойчива европейска промишленост.
В това отношение хибридни технологии, комбиниращи различни техники като
дестилация, мембранно проникване, адсорбция, екстракция и др., вече се прилагат
успешно в редица промишлени процеси. Те могат да предоставят рентабилно решение за
постигане на основни подобрения в операциите по отделяне и фракциониране, водещи до
намаляване на отпадъците, намаляващи емисиите на парникови газове и подобряване на
енергийната ефективност.
За да се реализира пълния потенциал на тези технологии се изискват по-нататъшни
научни изследвания и по-дълбоко разбиране по отношение на хибридните техники за
отделяне (напр. дестилация, екстракция, сушене, кристализация и реактивно разделяне),
по-специално водещи до по-добро разбиране за това как различните компоненти си
взаимодействат помежду си. Това би могло да улесни преминаването от пакетна към
непрекъсната обработка в следващото поколение заводи, като се увеличава добива,
чистотата и качеството на продуктите докато в същото време се подобрява
производителността.
За да се позволи разгръщането на иновативните технологии за високо-ефективно
отделяне и фракциониране в промишлеността, може да са необходими също и нови
подходи за дизайн и увеличаване на мащаба на цялостните производствени процеси. Ако
е възможно, тези иновативни подходи следва да обръщат внимание на първичния процес
и на даунстийм отделянето като на единичен, интегриран процес.
Целта е да се предоставят иновативни решения за даунстрийм преработка, напредък в
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интеграцията на различни техники за отделяне в сложни хибридни единици и да се
предоставят инструменти за дизайн на такива единици.
Обхват: Предложенията следва да предоставят доказателство за икономическа и
индустриална осъществимост за новите технологии. Предложените решения следва също
да имат потенциал за интеграция в настоящия промишлен сценарий и трябва да бъдат
подходящи за различни сектори в преработващата промишленост. Следите важни
аспекти трябва да бъдат взети под внимание:
-

Съвместимост с непрекъснати процеси и подкрепа за преминаването от пакетна
обработка към по-ефективни и надеждни непрекъснати операции (където е
уместно).

-

Намаление на производствените разходи и времето за достигане до пазара чрез
предоставяне на инструменти за дизайн и оптимизация на елементите на
преработка и отделяне.

-

Значително подобрение в ресурсната и енергийна ефективност.

-

Значително намаление в емисиите на парникови газове.

-

Подобрение в безопасността на работната среда.

Очаква се проектите да извършат демонстрационни дейности в промишлени среди с цел
предоставяне на промишлено значение и приложимост на предложените технологии,
ясно показващи потенциалната интеграция в съвременните заводи.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 6 и 10
милиона, би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
•
Нови и рентабилни технологии за отделяне и фракциониране, приложими в
преработващата индустрия.
•
Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност за преработващите
промишлености с поне 20%, водеща в същото време до значително понижаване в
емисиите на парникови газове.
•

Заздравяване на конкурентоспособността на европейската индустрия с
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разработването на технически опит, както и на икономически устойчиви промишлени
процеси, водещи до по-кратко време за достигане до процеса/пазара и по-висок
производствен капацитет.
Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
SPIRE 4 – 2014: Методологии, инструменти и показатели за транс-секторна оценка
на устойчивостта на решенията за енергийна ресурсна ефикасност в
преработвателната промишленост
Специфично предизвикателство: Иновативните технологии за ресурсна и енергийна
ефективност изискват последователна оценка на устойчивостта във всички сектори по
веригите на стойността. Съществува необходимост от увеличаване на европейската база
от познания по отношение на прилаганите инструменти, методологии и показатели за
оценка на устойчивостта и за преодоляване на трудностите за транс-секторна реализация
и по-нататъшно развитие е преработвателната индустрия.
Обхват: Действието за поддръжка следва са включва проучване в множество сектори в
преработвателните индустрии като се вземат под внимание всички аспекти за оценка на
устойчивостта по целите жизнени цикли на продуктите с оглед на ресурсната и
енергийна ефективност. Резултатът от изследването следва да включва:
-

Сравнителен преглед на използваните методологии, инструменти, показатели и
практики, използвани в момента в различни сектори,

-

Подбор на най-подходящите решения въз основа на демонстрираната им
устойчивост и способността им да предоставят опростени и лесни за предаване
данни,

-

Преглед на свързаните възможности, както и на пречките за по-нататъшно
развитие на транс-секторното репродуциране/трансфер на тези подходи,

-

Определения на необходимите стъпки за ускоряване на по-нататъшната
реализация на показателите за ресурсна ефективност по веригите на стойността, и

-

Препоръки за най-подходящите инструменти за управление и вземане на решения
в условията на научните лаборатории, заводите, фирмите и на секторно и мултисекторно ниво.
Изследването трябва да позволява персонализацията и разработването на инструменти,
специфични за сектора, например такива свързани с граници на системата и включващи
технически аспекти за всяка промишленост.
Стратегиите следва да предлагат работа с партньори по веригата на стойността,
публични власти и крайни потребители, за да посрещнат очакванията по отношение на
съответната оценка на устойчивостта (напр. стандарти, етикетиране) и да създадат широк
обхват от опции за повишаване нивата на информираност и познания за устойчивостта.
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Изследването трябва да създаде препоръки като входящи данни за по-нататъшни проекти
за научни изследвания и развитие в сферата на оценката на устойчивостта.
Следва да се адресира сътрудничество с органи за стандартизация.
Методологията трябва да адресира също така и необходимостта компаниите да действат
в среди бедни на данни.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 250 000 и 500
000, би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Разпознаване на най-добрите практики в различни сектори за показатели за
екологична, социална и икономическа устойчивост за улесняване на транс-секторното
разгръщане.
•
Разпознаване на научно-изследователските нужди в тази област за постигане на
комплект от показатели за екологична, социална и икономическа устойчивост,
подходяща за преработвателната индустрия.
• Идентификация по различните сектори на преработвателната индустрия на комплект
от инструменти за управление и вземане на решения в условията на лаборатории, заводи,
фирми и на секторно и мулти-секторно ниво на преработвателната индустрия.
Вид дейност: Координация и подкрепа
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
SPIRE 5 – 2015: Нови адаптивни методологии за каталитичен реактор за Усилване
на процеса
Специфично предизвикателство: Намалението в броя на стъпките и единични операции в
промишлените процеси е ключов фактор в постигането на усилване на процеса,
подобряването на ефикасността в използването на ресурси и намаляването на
въздействието върху околната среда. Непрекъснатите мащабируеми процеси, които
използват усилено оборудване, са ключови за постигането на гъвкаво и
децентрализирано производство при висока процесна производителност.
Обхват: Проектите следва да разработят нови адаптивни реакторни концепции за
намаляване броя на стъпките в процеса и единичните операции за индустриалните
процеси чрез реконструкцията и сливането на критичните реакторни стъпки и
последващите процесни стъпки като отделяне и довършителни операции или чрез даване
възможност за нови оперативни „прозорци“, които не са достъпни при използването на
традиционното оборудване. Проектите следва да включват дизайна на съответното
реактивно оборудване в тясно сътрудничество с инженерния сектор и сектора за
производство на оборудване в преработвателните индустрии.
Целевите сфери на приложение включват нови адаптивни каталитични схеми или
реактори и процеси, позволяващи работа при високо налягане и/или температури за
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значително повишена обемна производителност.

Трябва да се изследва интеграцията и оптимизацията във връзка с пълната оценка на
организацията на производството. Въздействието на новите процесни решения следва да
бъде доказано посредством процесно моделиране и оценка и количествено определени
по отношение на намаляване на интензивността на използване на ресурсите, както и
намаление на емисиите. В зависимост от мащаба на промишлените процеси, включени в
проекта, от полза би било да се вземе предвид тяхното приложение в рамките на модулна
и контейнерна организация.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 3-5.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
• Намаление с поне 15% в интензивността на използване на енергийни и материални
ресурси в процеса за съответни голямо-мащабни промишлени процеси.
•
Намаление с поне 15% в емисиите в сравнение с настоящите технически
достижения. Значителни подобрения в гъвкавостта и производителността на
индустриалните процеси.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
SPIRE 6 – 2015: Системи за енергийно и ресурсно управление за подобрена
ефективност в преработвателните индустрии
Специфично предизвикателство: Производствената устойчивост е значително подобрена
в екологичен, икономически и социален аспект посредством споделяне на ресурси (напр.
заводи, енергия, вода, остатъци и рециклирани материали) чрез интеграцията на
множество производствени единици на една компания или множество компании на общ
промишлен производствен обект. Необходимо е обаче едно по-общо транс-секторно
взаимодействие за голямо въздействие в рамките на преработващата промишленост.
Това може да отнеме много време докато бъде постигнато и целта е да се проправи път за
бъдещи транс-секторни взаимодействия и възможности в разработката на холистични
измервания и дейности.
В момента лошото взаимно разбиране на процесите възпрепятства разработката на
технически и не-технически взаимодействия и обмен, които са важни за това
индустрията да посрещне предизвикателствата както подобава.
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Обхват: Проектите следва да позволят внедряването на широк спектър от технологии,
обхващащи обширна гама от дисциплини като фундаментална наука и промишлена
експлоатация и управление. Интегрирането в единна управленска система на всички
тези екологични, енергийни и икономически фактори е ключово за подобрението в
ефикасността на преработвателните индустрии.
Предложените научни изследвания следва да акцентират върху следните области:
-

Следва да се разработят инструменти за анализ и оптимизация за гъвкаво
използване на енергията и интеграция на материалния поток, целящи холистичен
подход за управление на ресурсите в преработвателните индустрии, подходящи за
малък и голям мащаб в един гъвкав подход. За улесняването на правилното
разпространение и употреба се очаква да бъде разработен софтуер, базиран на
стандарти, за измерване критичните проблеми с екологичния отпечатък и
съответните данни, използвани в дневния ред на заводите/клъстерите.

-

Бърз трансфер от лабораторен мащаб и концептуален дизайн към тестване в
демонстрационни обекти като се използват реалистични промишлени потоци и
процесни условия. Пилотните тестове следва да акцентират върху интегрирани
решения и инструменти, адаптирани към специфичните условия в реалните
производствени елементи. Това би улеснило бъдещи промишлени симбиози
между различни сектори чрез интегриране на енергийни и материални потоци в
рамките на съществуващи промишлени зони.

-

Нови подходи, които извършват оптимизация с намаляване на разходите на
търсенето и предлагането на енергия и ресурси, за да се намалят остатъците и
разходите в интензивните индустрии като се вземат под внимание
икономическите ограничения и тези на устойчивостта.

Внедряването на прототипи и пилотни линии в реални промишлени среди представлява
ясна добавена стойност. Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на
технологична готовност 4-6. Окуражава се значително участие от страна на МСП с
капацитети за научни изследвания и технологично развитие.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 3 и 6 милиона,
би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано както
подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за други
суми.
Очакван ефект:
•
Холистичните системи за енергийно и ресурсно управление следва да улесняват
значителни печалби в устойчивата преработка по отношение на няколко параметъра
(ресурсна ефективност, енергийна ефективност и характеристика на емисиите).
•
Оптимизиране на взаимозависимостите и идентификация на технологичните
компоненти, които дават възможност за голям напредък по отношение на икономически
ефективно намаление на използването на ресурси, което преодолява трудното междуwww.cbcromaniabulgaria.eu
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фирмено сътрудничество.
Оптимизирането на търсенето и предлагането на енергия и ресурси в избраните области
следва да намали цялостните разходи в енергийно-интензивните индустрии с поне 15%
като се вземат предвид икономическите фактори и тези за устойчивостта.
Вид дейност: Научно-изследователски и иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
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SPIRE 7 – 2015: Технологии за оползотворяване на метали и други минерали
Специфично предизвикателство: Металите и другите минерали като цветни и черни
метали, керамика, стъкло, цимент и химикали се използват в многобройни приложения в
много промишлени сектори. Тяхното търсене, по-специално на онези, използвани в
специализирани приложения, ще нарасне в идните години. Поради тяхната нарастваща
важност или икономическа стойност, ключов въпрос е този за разработването на процеси
за ефективно и ефикасно оплозотворяване на тези материали от първични източници или
от отпадъчни потоци на сегашните промишлени процеси. Новите интегрирани процеси
за оползотворяване следва да доведат до повишена ресурсна ефективност и устойчивост
за европейската индустрия, позволяващи оползотворяването на значителни количества
метали и други материали дори от потоци с ниска концентрация. Това следва да понижи
зависимостта от внос на тези материали, опазвайки Европа от възможен недостиг на
доставка и намалявайки производствените разходи и екологичните въздействия.
Съществува необходимост от основни подобрения в процесите по отделяне за
постигането на ефективно и рентабилно оползотворяване от различни потоци в
преработвателните промишлености.
Обхват: Нови подходи, комбиниращи няколко съществуващи техники (напр. утаяване,
адсорбция, екстракция, физическа и биологическа обработка и отделяне) или нови
алтернативни решения биха могли да предоставят рентабилен начин за постигане на
основни подобрения в ефикасността на операциите по оползотворяване на метали и
други минерали, водещи до намаляване на отпадъците и минимизиране на екологичното
въздействие на промишлените дейности.
Предложените решения следва също да имат потенциал за интеграция в сегашния
промишлен сценарий и трябва да бъдат подходящи за различни сектори в
преработвателната промишленост. От съществена важност е да се вземе предвид
съвместимостта на технологиите със съществуващите в момента заводи като се вземе
под внимание капиталово-интензивния характер на някои от ангажираните промишлени
сектори.
Демонстрационните дейности следва да акцентират върху следните области на научни
изследвания:
-

Иновативни технологии за обработка на минерали и метали от твърди,
газообразни и/или течни отпадъчни потоци.

-

Разработването на нови подходи за дизайн и увеличаване на мащаба на
индустриалните процеси. По-специално тези иновативни подходи следва да
разглеждат първични процес и даунстрийм отделянето като един общ, интегриран
процес, насочен към проекти, които максимизират не само производителността,
но и ресурсната ефективност.

-

Предложените решения следва да бъдат лесно интегрирани в сега съществуващите
заводи/технологии като се вземе предвид капиталово-интензивния характер на
някои свързани промишлени сектори, предоставяйки инструменти за дизайн на
такива единици и тяхната интеграция в първичните процеси.
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Избраните проекти по тази тема се очаква да извършат демонстрационни дейности в
промишлени среди, насочени към доказване на промишлената значимост и приложимост
на предложените технологии.
Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.

Окуражава се значително участие от страна на МСП с капацитети за научни изследвания
и технологично развитие.
По тази тема предложенията следва да включват схема на първоначална експлоатация и
бизнес планове. Където е възможно заявителите трябва активно да търсят
сътрудничества, включително възможности за натрупващо се финансиране, със
съответни национални / регионални програми за научни изследвания и иновации и/или
европейски структурни и инвестиционни фондове във връзка с интелигентни стратегии
за специализация. По време на проекта би следвало да бъдат разработени
експлоатационни планове, схеми на финансови споразумения и всякакви действия по
проследяване на процеса.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 6 и 10
милиона, би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
•
Доказателство за икономическа и промишлена приложимост на предложените
технологии в преработвателните индустрии и показване на реалния потенциал за
намаляване на зависимостта от вносна продукция. Освен това се очаква технологиите да
допринесат за намаляване на емисиите на парников газ.
• Оценка на жизнения цикъл и разходите за разработените технологии.
•
Значително въздействие върху ресурсната ефективност на промишлените сектори,
водещо до 40% увеличение в оползотворяването на материалите, които са подходящи за
повторна обработка в сравнение с традиционните процеси.
• Засилени устойчиви промишлени процеси, по-кратко време за достигане до пазара и
по-висок производствен капацитет.
•

Транс-секторни познания и технологичен трансфер.

Вид дейност: Иновативни действия.
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
SPIRE 8 – 2015: Обработка на твърди частици за интензивна технология на процеса
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Специфично предизвикателство: Децентрализираните подходи в самите заводи и
модулните подходи към малко- и средно-мащабно производство ще играят значителна
роля в бъдещата преработвателна индустрия. Употребата, обаче, на високо-интензивно
миниатюризирано оборудване е до голяма степен ограничено до системи газ/течност и
течност/течност докато повечето прилагани процеси в химическата и фармацевтичната
промишленост, както и в индустриите за преработка на стомана, стъкло, цимент, цветни
метали или минерали, включват твърди частици като реагенти, катализатори, междинни
или вторични продукти. Ако тези продукти бъдат прехвърлени към интензивно
оборудване за преработка, има вероятност да се появят трудности, свързани с наличието
на твърди частици като запушвания или блокажи. Здрави и устойчиви решения на тези
проблеми почти не са налични. Това затруднява промишлената реализация на процесите,
включващи обработка на твърди частици.

Друго предизвикателство от нарастваща важност за тези индустрии идва от все повзискателните очаквания на потребителите по отношение на продуктовите
характеристики. Тези нужди следва да бъдат посрещнати чрез разработване на бързи и
гъвкави процеси, които дават възможност за дизайн и разработване на създадени по
поръчка продукти докато в същото време времето за достигане до пазара е възможно
най-кратко. Едно възможно решение е да се надгради над непрекъснатите процеси, което
може значително да намали времето за разработка, както и усилията за увеличаване на
мащаба.
Обхват: Следва да бъдат разработени методи за обработка на твърди частици в
непрекъснати производствени единици. Това може да бъде постигнато или чрез
миниатюризиране на сега наличните устройства или – до голяма степен – чрез напълно
нови подходи към преработването на твърди частици. Проектите следва да прилагат
холистичен подход към съответните процеси, в които твърдите частици са неделима
част. Цялостното проектиране на процеса следва да се вземе предвид, а не само
основните процеси за обработка на твърди частици, по-специално операциите за
даунстрийм преработка като рециклиране на катализатори, изолиране на твърди частици,
обработка на отпадъци или предотвратяване на отпадъци. Това може да бъде
реализирано посредством гъвкаво, напр. модулно и бързо проектиране на процеса. Такъв
подход би насърчил регионалното производство. Трябва да бъдат включени казуси по
няколко от следните аспекта:
-

Измерване на твърди частици

-

Авангардни аналитични системи

-

Транспортиране на твърди частици

-

Управление на агломерация

-

Намаляване на запушванията

-

Концепции за почистване, напр. Почистване на място

-

Отделяне на твърди частици и рециклиране
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-

Регулаторни изисквания

Очаква се дейностите да акцентират върху Нива на технологична готовност 5-7.
Комисията счита, че предложения с молба за дарение от ЕС между EUR 6 и 10
милиона, би позволило на това специфично предизвикателство да бъде адресирано
както подобава. Това обаче не изключва подаване и селекция на предложения с молба за
други суми.
Очакван ефект:
• Нови, ефективни и рентабилни производствени концепции, реализирани в търговски
налични модули за процесно усилено оборудване или съответно за процесно оборудване.
•
Иновативни модули, позволяващи преработката на твърди частици в средно- или
малко-мащабни производствени единици (особено внимание да бъде отделено на
секторите SPIRE).
•
Подобряване на химическите приложения, достъпни чрез процесно усилени
реакционни системи чрез проектиране на цялостния процес с акцент върху операции за
преработка на твърди частици (даунстрийм).
•
По-кратко време за преработка/достигане до пазара и по-висок производствен
капацитет.
• Транс-секторен технологичен трансфер
Вид дейност: Иновативни действия
Условията, свързани с тази тема, са предоставени в края на този призив и в Общите
Приложения.
ЛБПТ Призив за SPIRE – Устойчиви преработващи индустрии
Условия за този призив
11 декември 2013 60

Дата на публикуване:

Х2020-SPIRE-2014/2015
Краен срок(ове): 61 62

Идентификатор на теми

в 17.00.00 Брюкселско време на следните дати
Краен срок

Краен срок

60

Отговорният за този призив Генерален директор може да го публикува до един месец преди или след
предвидената дата за публикация.
61
Отговорният Генерален директор може да отложи тази дата до два месеца.
62
Крайните срокове, дадени в скоби, са указателни и подлежат на допълнително решение за финансиране за
2015.
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SPIRE 1-2014
SPIRE 2-2014
SPIRE 3-2014
SPIRE 4-2014
SPIRE 5-2015
SPIRE 6-2015
SPIRE 7-2015
SPIRE 8-2015

20/03/2014

09/12/2014

Цялостен указателен бюджет: EUR 60.30 милиона от бюджета за 2014 63 и EUR 77.00
милиона от бюджета за 2015 64
Всички едностепенни
Topic identifier

2014
EUR Милиона

SPIRE 1-2014
SPIRE 2-2014
SPIRE 3-2014
SPIRE 4-2014
SPIRE 5-2015
SPIRE 6-2015
SPIRE 7-2015
SPIRE 8-2015

60.30

2015
EUR Милиона

77.00

Условия за право на участие и допустимост:
Прилагат се стандартните условия за право на участие, описани в части B и C от Общите
Приложения към работната Програма със следните изключения:
Предложенията за Научни изследвания и Иновации и за Иновативни действия следва да
включват схема за първоначална експлоатация и бизнес планове, които ще бъдат
разработени по-нататък в предложения проект.
За теми SPIRE 2, 3, 7 , тези първоначално планове могат да адресират частни фондове
или да оценят сътрудничества и възможно натрупващо финансиране със съответни
национални/регионални научно-изследователски и иновативни програми и/или
Европейски структурни и Иновационни фондове, свързани със стратегии за
интелигентна специализация. За тази цел могат да бъдат полезни 65 инструментите,
63

При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
временни суми от една дванадесета.
64
Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
65

Съответните Управителни органи могат да бъдат намерени на
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предоставени от Платформата за интелигентна специализация, Eye@RIS3 66. Резултатите
от тези дейности, както и прогнозираните по-нататъшни дейности в това отношение,
следва да бъдат описани във финалния доклад на проекта.
Критерии за оценка:
Прилагат се стандартните критерии за оценка, описани в част H от Общите приложения
към Работната програма със следните изключения:
Прагът за критериите Превъзходство и Въздействие ще бъде 4. Цялостният праг,
приложим към сумата на трите индивидуални резултати, ще бъде 12.
В случай на равни цялостни резултати в класацията, приоритетният ред на
предложенията ще бъде определен в съответствие с част H от Общите Приложения, с
изключение на това, че предложенията ще бъдат класирани на база индивидуални
оценки за критерия Въздействие преди критерия Превъзходство.
Теми SPIRE 2, 7, 8:
Критериите за оценка се прилагат както следва:
1.Превъзходство
• Яснота и значимост на целите;
• Стабилност на концепцията, включително транс-дисциплинарни съображения;
• Достоверност на предложения подход;
• Готовност на технологията за въвеждане на пилотната схема;
• Напредък отвъд степента на техническо развитие в производството.
2.Въздействие 67
Степента, до която изходните данни от проекта биха допринесли на европейско и/или
международно ниво за:
• Очакваните ефекти, изредени в работната програма под съответната тема;
• Издържаност на бизнес казусите и бизнес плановете, както и на ангажираността
към първата експлоатация/производство;
• Доказателство за пазарния потенциал и за предимството на конкурентната
технология, което ще бъде добито чрез пилотната линия;
• Потенциал за създаване на работни места в Европа;
• Ефективност на предложените мерки за съобщаване на проекта и
разпространяване на резултатите от проекта, включително подходящо управление
http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm
66
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
67
Резултатът от критерия „въздействие“ ще бъде умножен по 1.5.
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на правата за Интелектуална собственост;
• Принос, където е уместно, към стандарти и умения и образователно обучение
3. Качество и ефективност на изпълнението
• Съгласуваност и ефективност на работния план, включително целесъобразност на
разпространението на задачи и ресурси;
• Покриване на веригата на стойността (ОНТ, доставчици на материали, оборудване
и технология и крайни потребители);
• Компетенции, опит и допълване на отделните участници, както и на консорциума
като цяло;*
• Целесъобразност на структурите и процедури за управление, включително
управление на риска.
Оперативен капацитет (критерий за селекция)
* Като отделна стъпка в оценяването, експертните оценители трябва да посочат дали
членовете на консорциума притежават поне минимума компетенции, необходими за
извършване на предложената работа.
Процедура по оценяване: Пълната процедура по оценяване е описана в съответните
указания, асоциирани с този призив.
- Указателно разписание за оценка и споразумение за безвъзмездна помощ 68:
Информация за резултата от
оценката (Единична фаза)
Максимум 5 месеца от
крайната дата за подаване

Указателна дата за подписване на
споразуменията за безвъзмездна
помощ
Максимум 3 месеца от датата за
информиране на кандидатите

Споразумения за консорциум: Подписването на споразуменията за консорциум ще бъде
задължително преди подписването на Споразумението за безвъзмездна помощ за всички
Научно-изследователски и Иновативни и всички Иновативни действия.
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Ако публикуването на предложението се отложи, датите от тази таблица следва да бъдат променени
съответно.
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Призив за SILC II – Нисковъглеродна устойчива промишленост II
Под внимание се взема призив, свързан с инициативата за Нисковъглеродна устойчива
промишленост SILC II, която ще
бъде подготвена посредством специална
работилиница през 2014 и ще бъде потвърдена с по-късно решение с участието на
Програмната Комисия.

Бърза писта към иновации – Пилотна схема
Трябва да се отбележи, че следната информация се предоставя на този етап само, за да
улесни запознаването с тази тема. Комисията своевременно ще предостави пълни
подробности заедно с обявление на съответните призиви на Бързата писта към Темата за
иновации.
Главните аспекти на тази тема са следните:
По тази пилотна схема Бърза писта към иновации (FTI) се канят предложения за
Иновативни действия, свързани с всякакви технологични сфери на базата на постоянно
отворен призив (с първа контролна дата през 2015) и възходяща логика на задвижване.
Всяко юридическо лице има право на участие и предложенията могат да се подават по
всяко време. Комисията следва да въведе три контролни дати на година за оценяване на
предложенията. Времето между контролна дата и подписване на споразумение за
безвъзмездна помощ или уведомяване относно решението за безвъзмездна помощ не
бива да надхвърля шест месеца. В едно действие не могат да участват повече от 5
юридически лица. Сумата на безвъзмездната помощ не бива да надхвърля EUR 3
милиона.
Предложенията ще бъдат класирани според въздействието, качеството и ефективността
на изпълнение и превъзходство, като на критерия въздействие ще бъде давана по-голяма
тежест. Фактори като степен на зависимост от фактора време и международната
конкурентна ситуация следва да бъдат вземани под особено внимание когато се оценява
въздействието на предложение, за да се даде възможност за гъвкавост според различните
особености в рамките на различните области на приложеното научно изследване.

Други действия (неподлежащи на призиви за предложения)
1.

Външна експертиза

Това действие ще подкрепи:
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• Използването на назначени независими експерти за оценяването на проектните
предложения и, където е уместно, за мониторинг на текущите проекти.
• Създаването на групи от независими експерти за съвет или подкрепа на дизайна и
изпълнението на научно-изследователската политика на ЕС.

Вид дейност: Експертни договори
Указателен бюджет: EUR 2 200 000 от бюджета за 2014 и EUR 2 200 000 от бюджета за
2015 (от които EUR 200 000 от бюджета за 2014 и EUR 200 000 от бюджета за 2015 за
призива за Биотехнологии)
2. Изследвания и други услуги
2.1 Призиви за търгове, водещи до рамкови договори (самите те неизползващи
бюджет)
a) Технически асистенти по проекти (PTAs)
Външна помощ за подробно, навременно, инициативно и научно-компетентно
проследяване от Комисията на научно-изследователските и иновативни проекти в
областите на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенствано
производство и преработка.
Вид дейност: Обществена поръчка; един рамков договор с продължителност от 4 години
в помощ на проекти Хоризонт 2020 заедно с до три рамкови договора с продължителност
от 4 години за завършване на подкрепата към проектите FP7.
Времева рамка: Първата половина на 2014
Указателен бюджет: натрупаният бюджет, разпределен за всички конкретни договори,
сключени за целия срок на рамковите договори (4 години) няма да надхвърля EUR 14 000
000 за рамковия договор за помощ към проекти Хоризонт 2020 и няма да надхвърля EUR
2 500 000 за рамковия договор(и) за подкрепа към проекти FP7.
b) Консултанти по експлоатационна стратегия и иновации (ESIC)
Външно съдействие за идентифициране и справяне с възможни и действителни пречки за
бъдещата и непосредствена експлоатация на планираните или вече постигнати
резулатати от проектите (това включва Семинари по експлоатационна стратегия,
подкрепа за стандартизация, подкрепа за разработване на бизнес планове и съдействие за
патентоване).
Вид дейност: Обществена поръчка; един рамков договор с продължителност до 4 години.
Времева рамка: Първата половина на 2014
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Указателен бюджет: натрупаният бюджет, разпределен за всички конкретни договори,
сключени за целия срок на рамковите договори (4 години) няма да надхвърля EUR 4 000
000.
2.2 Разпределение на бюджета през 2014 и 2015 за договори и други услуги a)
Технически асистенти по проекти (PTAs)
Външна помощ за подробно, навременно, инициативно и научно-компетентно
проследяване от Комисията на научно-изследователските и иновативни проекти в
областите на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваното
производство и преработка.

Вид дейност: Обществена поръчка; за помощ към проекти Хоризонт 2020, до 3
конкретни договора със срок до 4½ години през 2014 и до 6 конкретни договора до 4
години през 2015 (всички приключващи не по-късно от 6 месеца след края на съответния
рамков договор); за подкрепа към проекти FP7: 3 конкретни договора със срок до 4½
години (всички приключващи не по-късно от 6 месеца след края на съответния рамков
договор).
Времева рамка: От третото тримесечие на 2014, на интервали, съответстващи на
решенията за селекция на проекти.
Указателен бюджет: EUR 3 650 000 от бюджета за 2014 и EUR 3 350 000 от бюджета за
2015.
b) Консултанти по експлоатационна стратегия и иновации (ESIC)
Външно съдействие за идентифициране и справяне с възможни и действителни пречки за
бъдещата и непосредствена експлоатация на планираните или вече постигнати
резулатати от проектите (това включва Семинари по експлоатационна стратегия,
подкрепа за стандартизация, подкрепа за разработване на бизнес планове и съдействие за
патентоване).
Вид дейност: Обществена поръчка; до 12 конкретни договора с продължителност до 6
месеца. Времева рамка: Приблизително един на всеки два месеца.
Указателен бюджет: EUR 500 000 от бюджета за 2014 и EUR 1 000 000 от бюджета за
2015.
c) Предоставяне на данни за мониторинг на нанотехнологии
Предоставяне на систематичен и актуален глобален, национален и секторен мониторинг
и информация за нанотехнологии (наноматериали, нано-междинни продукти, продукти,
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обезпечени от нанотехнологиите), вземане под внимание на всички фактори, влияещи на
веригите на стойността и пазара, в частност безопасността, регулаторните и обществени
аспекти. Това ще включва оценка на въздействието на политическите мерки в областта
на нанотехнологиите и планове за действие.
Вид дейност: Обществена поръчка; до 3 конкретни договора с продължителност до 12
месеца (с прилагане на съществуващ рамков договор).
Времева рамка: Второ и трето тримесечие на 2014.
Указателен бюджет: EUR 1 000 000 от бюджета за 2014
d) Нови пазарни възможности посредством пестеливи иновации
Пестелива (инклузивна) иновация представлява процесът на намаляване на сложността и
разходите за стока чрез премахване на несъществените характеристики на напр.
автомобил или телефон, която има и потенциала за адресиране на нови пазари. Това
може също да включва и преконструиране на традиционни технологии чрез
преразглеждане на научната база на технологиите и ноу-хау, разработено през вековете.
Главните базови технологии като авангардни материали и усъвършенствано

производство могат да изиграят важна роля. Анализът на потенциала на пестеливата
иновация във контекста на високите технологии ще адресира контекста на
нововъзникващите икономики, както и кохезионните региони и нишите „без
излишества“ в индустриализираните общества. Потенциалът за конкурентоспособност и
създаване на работни места следва да бъде оценен.
Вид дейност: Обществена поръчка; до 2 договора с продължителност до 12 месеца.
Времева рамка: Второ и трето тримесечие на 2014.
Указателен бюджет: EUR 200 000 от бюджета за 2014
e) Секретариат за Интелигентни производствени системи
Частта ЛГБТ към Хоризонт 2020 ще подкрепи секретариата за ИПС за сумата от EUR
150 000 през 2014 и EUR 150 000 през 2015. Вид дейност: Абонаментни срокове: 2014 и
2015.
Указателен бюджет: EUR 150 000 от бюджета за 2014 и EUR 150 000 от бюджета за 2015.

3.

Поощрителна награда

a) Поощрителна награда за разработката на нови материали и материало-базирани
творчески решения чрез ъпстрийм сътрудничество между специалистите по
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материалознание и конструкторите на материали 69
Поощрителните награди стимулират нови и иновативни решения за справяне със
съществуващите и появяващи се обществени предизвикателства, които иначе рядко са
обект на обичайни субсидии и бизнес процеси в предприятията. Награди в ключовата
област на материалите и творческите индустрии за засилване на ъпстрийм
сътрудничеството между специалистите по материзлоьнание и конструкторите на
материали, ще бъдат раздадени на базата на конкурс веднага след постигането на
предварително определена, амбициозна, но изпълнима цел. Конкретните правила на
конкурса зависят от резултата от текущо проучване за разработката и дизайна на
поощрителна награда в ключовата област на материалите и творческите индустрии в
Хоризонт 2020. Конкретните правила на конкурса ще бъдат публикувани през 2015.
Вид дейност: Поощрителни награди
Дата на публикуване на конкурса: 2015
Указателен бюджет: EUR 4 000 000 от бюджета за 2015
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Точният подход към процедурите на конкурса е процес на разработка.
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Бюджет
Призиви

2014 70 Бюджет
EUR милиона 71

2015 72 Бюджет
EUR милиона

Призив Х2020-NMP 2014/2015

230.70

254.00

Нанотехнологии, Авангардни материали и от 08.020201
производство
Призив Х2020-BIOTEC-2014/15

51.70

Биотехнологии

от 08.020201

Призив Х2020-FoF-2014/2015

82.00 73

Фабрики на бъдещето

от 08.020201

Призив Х2020-EeB-2014/2015

49.50

Енергийно-ефективни сгради

от 08.020201

Призив Х2020-SPIRE-2014/2015

60.30

Устойчива преработвателна
промишленост (SPIRE)
Принос от тази част за призив ‘Х2020WASTE-2014/2015’ (по част 12 от
работната програма)

от 08.020201

Принос от тази част към призив ‘Х2020ICT-2014/2015’ (по част 5i от работната
програма)

9.00

Други действия

32.00
77.00 74
64.00

77.00

5.00
от 08.020201

от 08.020201
2014 75 Бюджет
EUR милиона 76

2015 77 Бюджет
EUR милиона
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При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
временни суми от една дванадесета.
71
Данните за бюджета, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая.
72
Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
73
Към което EUR 34 милиона от част ИКТ от Лидерство в базовите и промишлени технологии (бюджетна
линия 09.040201) ще бъдат добавени, възлизащи общо на EUR 116.00 милиона за този призив.
74
Към което EUR 68 милиона от част ИКТ от Лидерство в базовите и промишлени технологии (бюджетна
линия 09.040201) ще бъдат добавени, възлизащи общо на EUR 145.00 милиона за този призив.
75
При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
временни суми от една дванадесета.
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Експерти (експертни оценители,
експертни групи, съветници)

2.20

Обществена поръчка – Технически
асистенти по проекти и консултанти по
експлоатационна стратегия и иновации

4.15

Обществена поръчка – Мониторинг и
изследвания на нанотехнологиите

1.20

Абонамент – ИПС

0.15

2.20

от 08.020201

4.35

от 08.020201

от 08.020201
0.15

от 08.020201
Поощрителна награда

-

4.00

Хоризонтални дейности (08.020201)

2014 78 Бюджет
EUR милиона 79

2015 80 Бюджет
EUR милиона

Дейности по разпространение

0.43

(вж. Част 17 от работната програма)

от 08.020201

Корпоративна комуникация

0.23

(вж.Част 17 от работната програма)

от 08.020201

Приблизителен общ бюджет

496.56

514.70

76

Данните за бюджета, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая.
Бюджетните суми сна указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
78
При наличност на бюджетни кредити, предоставени в проектобюджета за 2014 след приемане на бюджета
за 2014 от бюджетния орган или в случай, че бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
временни суми от една дванадесета.
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Данните за бюджета, дадени в тази таблица, са закръглени до два знака след десетичната запетая.
80
Бюджетните суми са указателни и ще подлежат на допълнително решение за финансиране, за да покрият
сумите, разпределени за 2015.
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