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ХОРИЗОНТ 2020
Работна програма 2014 – 2015
11. Интелигентен, екологосъобразен и
интегриран транспорт

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

(Решение на Европейската Комисия C (2013)8631 от 10 декември
2013 г.)
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ВЪВЕДЕНИЕ
Специфичната цел на Транспортно предизвикателство „Интелигентен, зелен и
интегриран транспорт“ е „да се постигне европейска транспортна система, която
използва ефективно ресурсите, благоприятна е за климата и околната среда и е
безопасна и безпрепятствена за ползата на всички граждани, икономиката и
обществото“.
Специфичната програма е структурирана в четири широки дейностни линии,
насочени към:
а) Транспорт, който използва ресурсите ефективно и който е съобразен с
околната среда. Целта е да се сведе до минимум въздействието на
транспортната система върху климата и околната среда (включително шума и
замърсяването на въздуха) чрез подобряване на нейната ефективност при
използването на природните ресурси, както и чрез намаляване на нейната
зависимостта от изкопаемите горива.
б) По-добра мобилност, по-малко задръствания, повече безопасност и
сигурност. Целта е съгласуване на нарастващите нужди за мобилност с
повишено безпрепятствено функциониране на транспорта, чрез иновативни
решения за безпрепятствени, всеобхватни, достъпни, безопасни, сигурни и
устойчиви транспортни системи.
в) Глобално лидерство на европейската транспортна индустрия. Целта е да се
засили конкурентоспособността и работата на европейските транспортни
производствени индустрии и свързаните с тях услуги, включително логистичните
процеси и задържане на европейското лидерство в различни области (например
аеронавтиката).
г) Социално-икономически и поведенчески изследвания и дейности
перспективна насоченост за разработване на политики. Целта е да
подпомогне по-доброто разработване на политики, което е необходимо за да
насърчават иновациите и да се посрещат предизвикателствата, породени
транспортните и обществените нужди, свързани с това.

с
се
се
от

Тези дейности са посочени в настоящата Работна програма чрез три
Покани за представяне на предложения:
1. Мобилност за растеж
2. Зелени превозни средства
3. Покана за малък бизнес и ускорени иновации за транспорт
Всяка покана за представяне на предложения съдържа поставяне на условията и
описание на темите. Всяка покана завършва с раздел, в който са посочени
условията за поканата (срокове, бюджети, критерии за допустимост и т.н.).
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В допълнение към трите покани за представяне на предложения, ще бъдат
извършвани други действия чрез покани за търгове или чрез други инструменти
(вж. раздел „Други дейности“). Тези действия са част от плика Транспортно
предизвикателство и допълват съдържанието на трите покани.
Новост в Хоризонт 2020 е Пилотният проект за свободен достъп до
научноизследователски данни, който има за цел да подобри и оптимизира
достъпа и повторното използване на научноизследователски данни, генерирани
от проекти. Докато някои части и области от Работната програма са изрично
посочени като участващи в Пилотния проект за свободен достъп до
научноизследователски данни, индивидуални дейности, финансирани по други
части и области на Хоризонт 2020, могат да изберат да участват в пилотния
проект на доброволни начала. Необходимо е използването на План за управление
на данните, за проекти, участващи в Пилотния проект за свободен достъп до
научноизследователски данни. Допълнителни насоки за Пилотния проект за
свободен достъп до научноизследователски данни се предоставят в Портала за
участниците.

ПОКАНА „МОБИЛНОСТ ЗА РАСТЕЖ“
Х2020-МР-2014/2015
Транспортът е на прага на нова ера на „интелигентна мобилност“, където
инфраструктурата, транспортните средства, пътниците и товарите ще бъдат все
по-свързани помежду си, за да се постигне оптимизирана мобилност от врата до
врата, по-голяма сигурност, по-малко въздействие върху околната среда и пониски оперативни разходи. За да се постигне ефективност на системно ниво, са
необходими целенасочени усилия за разработване и валидиране на нови
решения, които могат да бъдат разгърнати бързо, особено по отношение на
коридори и в градските райони. Те ще се занимаят с транспортните средства и
инфраструктурата и ще ги интегрират в една удобна за потребителя европейска
транспортна система на интелигентно свързана мобилност и логистика. Научни
изследвания и иновации в областта на оборудването и системите за превозни
средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове, ще ги направи поинтелигентни, по-автоматизирани, по-чисти и по-тихи и същевременно ще
намали използването на изкопаеми горива. Научните изследвания и иновациите
в областта на интелигентните инфраструктурни решения са необходими за
разгръщане на иновативни системи за управление на трафика и информацията,
модерни пътнически услуги, ефективна логистика, технологии за конструиране и
поддръжка.
За тази покана е определен задълбочен и обстоен план за научни изследвания и
иновации, като се вземат предвид другите покани и инициативи, в които се
засяга Транспортното предизвикателство, т.е. покани за „Зелени превозни
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средства“, „Малък бизнес и ускорени иновации за транспорт“, „Син растеж“,
„Интелигентни градове и общности“, и Съвместни предприятия (в различна
степен на подготовка) „Чисто небе 2“, „SESAR“, „Shift2Rail“ и „Горивни клетки и
водород 2“. Освен това, европейската Глобална навигационна спътникова
система (ГНСС) ще предостави нови възможности за локализиране и насоки на
превозните средства. Тя е предназначена за създаване на полезни
взаимодействия с всички тези инициативи, както и с други части на Хоризонт
2020, а именно Информационните и комуникационните технологии (ИКТ), Енергия
и Космос. Специално внимание е посветено на иновационни аспекти, които не са
обхванати в други части на Транспортното предизвикателство, както и на
Малките и средни предприятия.
Както е посочено в Специфичната програма, „дейностите [виж Въведение,
подточки а до г] ще бъдат организирани по такъв начин, че да се даде
възможност за интегриран и специфичен за режима подход, както това е
уместно“. Следователно, съдържанието на покана „Мобилност за растеж“ е
организирано, както следва:
Области, които адресират специфични за режима предизвикателства (технически
и социално-икономически)
1. Авиация
2. Железопътен транспорт
3. Автомобилен транспорт
4. Воден транспорт
Области, които адресират специфични за транспортната интеграция
предизвикателства (технически и социално-икономически)
5. Градска мобилност
6. Логистика
7. Интелигентни транспортни системи
8. Инфраструктура
Области, насочени към междусекторни въпроси
9. Социално-икономически и поведенчески изследвания и дейности с
перспективна насоченост за разработване на политики

1. АВИАЦИЯ
Авиацията, която обхваща аеронавтиката и въздушния транспорт, е от
жизненоважно значение за нашето общество и икономика. Тя осигурява
мобилност на пътници и товари, създаване на връзки между гражданите и
регионите на Европа и извън нея. Авиацията генерира около 2% от БВП на ЕС и
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осигурява 3,7 млн. преки и косвени работни места. Европейската космическа
индустрия е високотехнологичен сектор, в който работят висококвалифицирани
лица и доставя технологично разпростиране към други промишлени сектори. Тя
е постигнала значителен напредък през последните десетилетия, предоставяйки
на Европа водеща позиция в световен мащаб. Въпреки това, в настоящия
контекст на глобализацията, тази позиция се оспорва. Авиацията оказва
въздействие и върху околната среда и гражданите на ЕС, поради своите емисии
(CO2, NOх, фини прахови частици, инверсионни следи) и шума, на които е
изложено населението. През следващите години се очаква световният въздушен
транспорт да продължи да нараства с 4 до 5% всяка година. Ето защо ние трябва
да се възползваме от всички възможности, свързани с този растеж, като
същевременно намаляваме отрицателните въздействия.
Поради всички тези причини е важно и спешно да се действа на равнище ЕС,
чрез действия за научни изследвания и иновации, които по-специално
допринасят за изпълнение на амбициозните цели, определени на европейската
авиация в нейната нова визия „Флайтпат 2050“. Отговорът на равнище ЕС
включва принос от публично-частни партньорства като Чисто небе и SESAR,
допълвани от Дейности за научни изследвания и иновации, Действия за
координация и подкрепа и други действия, които са предмет на настоящата
Работна програма. Съвместното предприятие Чисто небе и неговата приемна
програма целят предимно намаляване на въздействието върху околната среда
чрез интеграция и валидиране на съществуващите технологии до Ниво на
технологична готовност 6 (НТГ; моля вижте част Ж от Общите приложения). За
тази цел, то също така ще включва вида на работата, която е извършена за
Интегрираните проекти по Седма рамкова програма. Съвместното предприятие
SESAR разработва решения за по-безпрепятствено, ефективно и икономически
ефективно управление на въздушния трафик, включително услугите на
европейската ГНСС, и покрива целия диапазон на НТГ от 1 до 6.
Тази първа Работна програма следователно се отнася предимно за средни и
дългосрочни изследователски и иновационни дейности с възходящ подход за
иновативни технологии, които не са обхванати от Чисто небе и са извън обхвата
на SESAR, и покани за тяхното пълно развитие в диапазон НТГ от 1 - 6.
Предложените теми са в съответствие със Специфичната програма на Хоризонт
2020 и Стратегическия план за научни изследвания и иновации (СПНИИ) на
Консултативния съвет за научни изследвания по аеронавтика в Европа (КСНИАЕ):
-

Подобряване на конкурентоспособността на Европейската авиация чрез
ефективност на разходите и иновации

-

Повишаване на екологичните характеристики на авиацията

-

Ориентирана към потребителя, непрекъсната авиационна мобилност

-

Координирани изследователски и иновационни дейности, за най-високо
ниво на безопасност в европейската авиация
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Докато горните Теми се поддават на еволюционен подход към научните
изследвания и иновациите, тази Работна програма също оставя място за пореволюционен подход с тема за „Напредничави иновации за европейската
авиация“, която има за цел да докаже концепции и технологии в диапазона НТГ
1-2. Освен това, предлагат се действия за подобряване на уменията и базата от
знания на европейската авиация, за подпомагане на нейната изследователска и
иновационна политика и за създаване на трайни връзки с целеви партньори за
международно сътрудничество.
Обърнете
внимание,
че
авиационната
сигурност
е
разгледана
в
предизвикателството „Сигурни общества“ и че изследване с широко приложение
на материали и производствени техники е включено в частта от Хоризонт 2020
„Лидерство в базовите и промишлени технологии“ съответно по НМП и Заводи на
бъдещето. Рециклирането на материали и подмяната на критични суровини
обикновено се разглеждат от обществено предизвикателство „Действия във
връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини“. Редица действия,
свързани с производството на алтернативни горива за авиацията, ще бъдат
открити в рамките на предизвикателство „Сигурна, чиста и ефективна енергия“
и нови високо-рискови изследвания от по-интердисциплинарен характер ще се
разглеждат в Бъдещите и нововъзникващите технологии (БНТ), в рамките на част
Отлична наука от Хоризонт 2020.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.1.1-2014. – Подобряване на конкурентоспособността на
Европейската авиация чрез ефективност на разходите и иновации
Специфично предизвикателство: Авиационният сектор допринася с 2% към БНП
на ЕС. Той е също така важен източник на работни места, създаващ пряко 1,7
милиона работни места (сред които 480 000 работни места в аеронавтиката) и
подпомагащ други 2 милиона косвени работни места. Секторът на аеронавтиката
сам генерира оборот от 70 милиарда евро а изнася 60% от продукцията си. С 12%
от оборота си, инвестирани в научни изследвания и иновации, космическата
индустрия е един от най-интензивните изследователски сектори и е един от
световните лидери по отношение на производството, заетостта и износа. Дългият
жизнен цикъл на самолетите изисква дългосрочни инвестиции с високи рискове.
За да запази лидерството си и работните места, европейската авиационна
индустрия трябва да има капацитета да доставя най-добрите продукти и услуги
по начин, който е ефективен откъм време и разходи, и да предлага нови и
иновативни продукти, моторни превозни средства и услуги с подобрени
екологични показатели.
Обхват: Що се отнася до самолети, научни изследвания и иновации, действията
могат да са насочени към развитието на технологии и методологии, които имат
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потенциал да се спестят разходи и време през целия жизнен цикъл на самолета
(проектиране, производство, поддръжка, основен ремонт, поправка и
преоборудване), включително за аспектите на сертифициране. Действията за
научни изследвания и иновации биха могли също така да са насочени към
интегрирането на допълнителни функции (напр. наблюдение, задействане) или
материали в структурните компоненти на самолета, по-широкото използване на
автоматизация и изкуствен интелект в системите за контрол, което позволява
гъвкавост и нови възможности или осигуряване допълнителни услуги на
пътниците на борда на самолета или на летището.
Що се отнася до операции на въздушния транспорт, действията за научни
изследвания и иновации могат да са насочени към ефективност на разходите за
наземните операции, както и иновативни подходи, които могат да намалят
нуждите или да ускорят темпото на обучение на персонала.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи по-големи или по-малки суми.
Очакван ефект: Действията ще демонстрират по количествен начин своя
потенциал да развият напълно Нивото на технологична готовност (НТГ; моля
вижте част Ж на Общите приложения), в диапазон 1-6, на технологии и
концепции, които могат да дадат значителен принос за постигане на следните
цели от високо ниво до 2050 г. с референтна година 2000 г.:
• В цяла Европа авиационната индустрия е силно конкурентна и запазва водещ
модерен дизайн, производство и възможности за интеграция на системи и
свързаните с тях работни места, благодарение на значително намалените
разходи за развойна дейност (включително намаляване на разходите за
сертифициране с 50%).
Действията също така ще предоставят специални показатели за измерване на
очаквания напредък по отношение например на намаляване на производствените
или сертификационни разходи и времето, в сравнение със ситуацията преди
началото на дейността и след въвеждане на нейните резултати. Що се отнася до
новаторски продукти и услуги, потенциалните пазари ще бъдат идентифицирани
заедно със съответния потенциален обем / стойност.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.2-2015 Повишаване на ефективността при използване на
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

ресурсите в авиацията
Специфично предизвикателство: Авиацията оказва важно влияние върху
околната среда и гражданите на ЕС, в резултат на емисиите, като например
парниковите газове (CO2), замърсители (NOх), прахови частици (например черен
въглерод), инверсионни следи, перести облаци и шум, като някои от тях биха
могли да повлияят на здравето на населението, което е изложено на тях.
Самолетостроенето също използва различни материали и химикали. Ако не се
предприемат действия, въздействието на авиацията върху околната среда в
Европа се очаква да нарасне значително, поради очакваното увеличение на
въздушния транспортен трафик с 5% всяка година. Докато Чисто небе и
потенциалната й програма наследник се отнасят до намаляване на въздействието
върху околната среда на самолети с целево влизане в експлоатация през 2025 г.,
има нужда да се работи върху значителни подобрения на въздухоплавателните
средства, които ще влязат в експлоатация след 2025 г.
Обхват: Предложените действия за научни изследвания и иновации могат да са
насочени към намаляване на емисиите и шума при източника, т.е. ускоряване на
развитието на зелените технологии за въздухоплавателното средство и неговите
двигатели, включително въздействието при използването на алтернативни и поустойчиви енергийни източници, които не се използват в момента.
Научните изследвания и иновациите биха могли също така да се насочат към
нови подходи за по-екологичен цялостен жизнен цикъл на въздухоплавателното
средство, което изисква включването на загриженост за околната среда във
всички последователни фази: проектиране, производство, монтаж, поддръжка,
основен ремонт, поправка, модернизация, рециклиране и изхвърляне.
И накрая, научните изследвания и иновациите, може да са насочени към позелени наземни операции, технологии и процедури, включително интегрирането
на по-големи количества устойчиви горива и по-добро използване на енергия от
терминала.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи по-големи или по-малки суми.
Очакван ефект: Действията ще демонстрират по количествен начин своя
потенциал да развият напълно Нивото на технологична готовност (НТГ; моля
вижте част Ж на Общите приложения), в диапазон 1-6, на технологии и
концепции, които могат да дадат значителен принос за постигане на една или
няколко от следните цели от високо ниво:
•

Намаляване на CO2 със 75%, NOх и частиците с 90% (на пътник и на
километър), възприемания шум с 65% през 2050 г. (базисна година 2000),
намаляване на емисиите на локалните атмосферни замърсители.
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•

Принос за намаляване на въздействието на операциите на въздушния
транспорт на Европа върху околната среда.

•

Производство до 2050 г. на конкурентни въздушни превозни средства,
които са проектирани и произведени за по-ефикасно използване на
ресурсите и са рециклируеми.

Дейностите също ще предоставят специални показатели за измерване на
очаквания напредък по отношение например на намаляване на CO2, NOx, шум,
критериите за устойчивост и т.н., в сравнение със ситуацията преди началото на
дейността и след въвеждане на нейните резултати.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.3-2014 Ориентирана
авиационна мобилност

към

потребителя,

непрекъсната

Специфично предизвикателство: Европейската система за въздушен транспорт
играе съществена роля в създаването на връзки между хората и обмена на
бизнес, отдих и култура в Европа и в целия свят. През 2010 г. тя бе способна да
транспортира над 750 милиона пътници в рамките на въздушното пространство
на ЕС, разчитайки на 450 летища. Тя осъществява също и около 22% от
търговията на ЕС с останалата част на света в стойностно изражение. В днешни
дни, типичната продължителност на вътрешно-европейски полети е кратка, но
общото време, прекарано в пътуване от врата до врата може да бъде значително
съкратено и достъпността може да бъде подобрена. В случай на прекъсване,
реакцията на системата за въздушен транспорт все още не е задоволителна.
Предизвикателството е да се повиши ефективността за време, непрекъснатост,
надеждност и достъпност на Европейската система за въздушен транспорт.
Обхват: Предложените действия за научни изследвания и иновации могат да са
насочени към продукти и услуги, които могат да подобрят обслужването на
клиентите, за да се намали продължителността на пътуването на пътниците във
въздушния транспорт и да им се предоставя интегрирана и всеобхватна
информация, така че да се вземат информирани решения при избиране,
модифициране или преконфигуриране на пътуването им. Те също биха могли да
се насочат към подобряване на достъпа до летища и самолети, включително и за
пътниците с намалена мобилност, както и методи и системи, които да бъдат
въведени в действие при сериозно затруднение, например вулканичен облак,
което позволява едно организирано и ефективно пренасочване на пътници,
използвайки по най-добрия начин всички видове транспорт.
Научните изследвания и иновациите може да се насочат към оптимизиране на
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наземните операции, което може да намали времето за пътуване, да повиши
предвидимостта, сведе до минимум оперативното време на летището и
максимизира товарните потоци.
Съвместното предприятие SESAR се обръща към Дейности за научни изследвания
и иновации, насочени към повишаване на капацитета на Системата за управление
на въздушното движение и процеси, които са зависими от банкомати на
летището, включително за целите на интермодалност. Следователно такива
действия са изключени от настоящата покана.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
3 и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи по-големи или по-малки суми.
Очакван ефект: Действията ще демонстрират по количествен начин своя
потенциал да развият напълно Нивото на технологична готовност (НТГ; моля
вижте част Ж на Общите приложения), в диапазон 1-6, на технологии и
концепции, които могат да дадат значителен принос за постигане на една или
няколко от следните цели от високо ниво до 2050 г:
• 90% от пътуванията с въздушен транспорт в Европа да могат да бъдат
извършвани в рамките на 4 часа от врата до врата.
• Пътниците да могат да вземат информирани решения.
• Въздушният транспорт да бъде добре свързан с други видове транспорт.
Действията също ще предоставят специални показатели за измерване на
очаквания напредък по отношение например на намаляване на времето за
пътуване, увеличаване на капацитета на летищата и т.н., в сравнение със
ситуацията преди началото на дейността и след нейното приключване. Що се
отнася до новаторски продукти и услуги, потенциалните пазари ще бъдат
идентифицирани заедно със съответния потенциален обем / стойност.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.4-2014. Координирани изследователски и иновационни
дейности, за най-високо ниво на безопасност на европейската
авиация
Специфично предизвикателство: Безопасността е заложена в авиационния дизайн
и операциите, което прави въздушния транспорт най-безопасния вид транспорт.
В Европа, процентът на произшествията, включващи смъртни случаи с пътници, е
от порядъка на 1,6 произшествия на един милион полети (Европейска агенция за
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авиационна безопасност1, 2011 г.). Независимо от това, съществуващите рискове
(например качеството на въздуха в кабината) и нови рискове (например
произтичащи от интегрирането на нови технологии, нови операции или
нововъзникващи потенциални опасности) трябва да се наблюдават активно и да
бъдат намалявани; необходими са непрекъснати усилия, за да поддържа
отличната репутация, която Европа е постигнала през последните 60 години.
Освен това, авиационната общност се стреми към по-нататъшно намаляване на
броя на пътнотранспортните произшествия с една степен, като по-нататъшен
значителен напредък ще бъде постигнат само ако безопасността се отнесе на
системно ниво. Ето защо са необходими действия, като се използва интегриран
подход към безопасността.
Обхват: Предложенията ще включват действия за научни изследвания и иновации
в целевите области на авиационната безопасност. Предложените действия за
научни изследвания и иновации следва да бъдат част от по-широка пътна карта
за безопасността, установена на ниво система, която идентифицира и
приоритизира практически действия, които да бъдат предприети през
следващите седем години. Тя трябва да бъде в съответствие с другите пътни
карти (напр. тематична програма на Европейска партньорска група за авиационни
изследвания, План за стратегически изследвания и иновации (ПСИИ) на
Консултативен съвет за научни изследвания по аеронавтика в Европа (КСНИАЕ).
Трябва да се осигури координация с ключови европейски организации, които
имат мандат в областта на авиационната безопасност (напр. ЕААБ,
ЕВРОКОНТРОЛ) и ключови европейски инициативи (напр. КСНИАЕ Работна група 4
за „Безопасност и сигурност“, OPTICS Координираща дейност на изследванията
за безопасност).
Предложенията трябва също да покажат, че дейностите за научни изследвания и
иновации, които изискват финансиране от ЕС, ще бъдат допълнени от други
дейности за научни изследвания и иновации в областта на безопасността,
извършени от партньорите по предложението, с най-малко еквивалентен размер
от гледна точка на изчисляваните ресурси (напр. събрани усилия в човекомесеци) във времевата рамка на срока, който съвпада с този на проекта. Трябва
да се представи методология, за да се оцени този лостов ефект по време на
проекта и в неговия край. Предложението трябва да опише как ще се установяват
връзки с други дейности за научни изследвания и иновации от страна на
партньорите и как проектът ще допринесе за координирането им.
Съставът на консорциума трябва да отразява откритост и факта, че партньорите
са подбрани с оглед на естеството на предложените действия. Цялостното
управление на инициативата може да бъде проектирано за по-дълъг период от
срока на проекта, с потенциал да бъде разширен до други дейности след първия
преглед на концепцията. Когато това е уместно, действията могат да включват
работа в мрежа с проекти от водещи лица от трети страни, за да се наберат
1

Европейска агенция за авиационна безопасност
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средства и за глобално въздействие (например от САЩ и Канада).
Предложенията трябва да демонстрират по количествен начин своя потенциал да
развият напълно Нивото на технологична готовност (НТГ; моля вижте част Ж на
Общите приложения), в диапазон 1-6 на технологии и концепции: Предложенията
също ще предоставят специални показатели за измерване на очаквания напредък
по отношение на намаляване на броя на злополуките, в сравнение със
ситуацията преди началото на дейността и след въвеждане на нейните
резултати. Също така трябва да се осигури показател за оценяването на степента
на лостовия ефект, като резултат от съгласуването на изследванията, базиращи
се както на финансираната от ЕС част, така и на частта от работата, която
разчита на вътрешни ресурси на партньори.
Очакван ефект: Дейностите ще допринесат за достигане до 2050 г. на по-малко
от една злополука на 10 милиона пътнически полета и 80% намаляване на
честотата на злополуките в сравнение с 2000 г. за специфични операции, където
метеорологичните рискове се оценяват и намаляват в една система, която
включва всички видове въздушни превозни средства, пилотни и безпилотни, при
запазване на ефективността на разходите и времето. Също така се очаква, че
предложението ще събере критична маса в пан-европейски мащаб, за
преодоляване на пропуските, дублирането и разпокъсаността, за създаване на
лостов ефект, подобряване на последователността и ефективността на научните
изследвания за авиационна безопасност в Европа и ще подобри развитието на
бъдещите норми за безопасност, операциите и технологиите.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.5-2014 Иновационни постижения за Европейската авиация
Специфично предизвикателство: Голям брой много амбициозни цели са
поставени от сектора в Хоризонт 2050 г. в Стратегическия план за научни
изследвания и иновации (СПНИИ) на Консултативния съвет за научни
изследвания по аеронавтика в Европа (КСНИАЕ). Много от тези цели няма да
бъдат постигнати само чрез еволюционен подход. Необходими са напредничави
иновации, т.е. нови решения, които се опират на смущения по отношение на
текущите подходи.
Обхват: Предложените дейности за научни изследвания и иновации могат да са
насочени към превозните средства, както и към системата за въздушен
транспорт. По отношение на превозните средства, дейностите за научни
изследвания и иновации могат да са насочени към нови технологии и концепции,
които не се използват в момента в аеронавтиката, или които още не са
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комбинирани с авиационния сектор. Това могат да бъдат, например, радикално
нови подходи за задвижване, за използването на енергия, нови видове превозни
средства, и т.н.
По отношение на системата за въздушен транспорт, предложените дейности за
научни изследвания и иновации могат да разглеждат радикално нови идеи за
начина, по който се третират превозни средства, пътници и товари на летищата,
за вида на работа и обслужване на използваното оборудване, за начина, по който
са организирани летищата и свързването към други видове транспорт, за начина
на споделяне, използване и предаване на информацията от наземната част на
летището.
Предложенията следва да са насочени към демонстриране на валидността на
технологиите и концепциите, следвайки солиден технически и научен подход.
Изпълнението следва да се оценява предимно количествено срещу съответните
критерии, като например икономическа жизнеспособност, времева ефикасност,
безопасност, потенциал да се справи с еволюцията на наредбите, удобство на
пътниците, социална приемливост, и т.н. Като се има предвид, че голяма част от
замърсяването на въздуха на летищата е причинено от работа и обслужване,
трябва да се вземат предвид аспектите за опазването на околната среда и
енергийната устойчивост. Дейностите трябва да оценяват в края на проекта
потенциала на технологиите, които следва да се развиват на по-нататъшни нива
на технологична подготвеност и бариерите, които биха могли да предотвратят
подобно развитие.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
2 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейностите ще демонстрират своя потенциал за пълно развитие
на Нивото на технологична готовност (НТГ; моля вижте част Ж на Общите
приложения), в диапазон 1-2, за да се подготви почвата за бъдещи високоиновативни революционни продукти и услуги за европейската авиация, които ще
допринесат за намаляване на въздействието върху околната среда, повишаване
на конкурентоспособността, мобилността и нивата на безопасност. Дейностите
също ще предоставят специални показатели за оценяване на потенциалните
подобрения, които тази иновативна технология / концепцията е способна да
въведе, като се използват реалистични хипотези и сценарии.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.6-2014. Повишаване на научната база и уменията в
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Европейската авиация

2

Специфично предизвикателство: Авиационният сектор в Европа трябва да има
достъп до висококвалифицирана работна ръка, която може да разчита на силна
научна база от знания, за да бъде в състояние правилно да отговори на
предизвикателствата на околната среда и конкурентоспособността, изправени
пред секторите на въздушния транспорт и аеронавтиката. Трябва да бъдат
разгледани две специфични области:
1. Да се анализират и определят променящите се нужди от умения в сектора и да
се предлагат промени в образованието на авиационни инженери, както и да се
привличат повече млади хора към авиационни кариери.
2. Да се намали фрагментацията в разпространението на научни и технически
познания в Европа и повишаване на тяхното глобално въздействие.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени изцяло към една от следните две
области:
1. Що се отнася до образованието на авиационните инженери в Европа, обхватът
на дейността се свежда до идентифицирането на нуждите от умения в сектора,
предлагането на подобрения, включително по въпросите свързани с пола и
допълнително допринасяне за хармонизиране на съдържанието на учебните
програми за авиационни инженери за създаването на единна общоевропейска
система. Дейността следва също да разработва и споделя материали и да
организира събития, които да привличат младите хора към обучение, което води
до авиационни кариера. Инициативата трябва да се основава на съществуващите
механизми и асоциации. Консорциумът трябва да включва представители на
авиационния сектор, научноизследователски сдружения и образователни
институции, така че предложените решения да могат да спечелят признание и
подкрепа от тези различни заинтересовани страни.
2. Що се отнася до разпространението на научни и технически познания,
обхватът на действие се свежда до създаване на общоевропейски
координационен механизъм, събиращ представителна група от асоциации,
работещи в областта на авиацията, за хармонизиране и рационализиране на
конференции, събития и публикации. Дейността ще допринесе за повишаване на
въздействието и достъпността до публикации, свързани с европейската авиация
и по-специално на тези, издадени от проекти, финансирани от ЕС. Дейностите
трябва да се стремят да се самоиздържат след края на проекта.
Очакван ефект:
2

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
изключена от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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Относно област 1, предложените дейности ще демонстрират своя капацитет да
допринасят за повишаване на привлекателността, качеството, съгласуваността и
адекватността на учебните програми, за подобряване на методите на
преподаване и профила на инженери, отговарящи на променящите се и
нарастващи нужди на сектора. Потенциалното въздействие трябва да се изрази в
контекста на броя инженери, които могат да се възползват от подобренията и
спестяване на време / работна ръка, в сравнение с допълнителното време,
необходимо на младите инженери да се адаптират / обучат в сегашната
ситуация, преди да могат да започнат да работят.
Относно област 2, предложените действия ще допринесат за повишаване на
въздействието и видимостта на европейски конференции и събития, за
оптимизиране на броя и годишния календар на събитията и за подобряване на
фактора въздействие на научните публикации, тяхната наличност и достъпа до
тях, по-специално за тези, създадени по проекти, финансирани от ЕС.
Въздействието трябва да се изразява по отношение на: времето, което може да
бъде спестено за учени / изследователи, когато участват в конференции,
произтичащи от един оптимизиран календар на събитията, времето, което би
могло да бъде спестено от търсенето на информация, като резултат от
централизиран и структуриран път към хранилище за публикации и
потенциалната полза от фактора въздействие, която е резултат от организиран
подход към издания, базирани в ЕС. Ползата от атрактивността на европейската
система за разпространение на научните резултати (сравнено със САЩ или други
региони на света) трябва да се оценява в качествено отношение.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.7-2014. Подпомагане
на3 Европейската политика за
авиационни изследвания и иновации
Специфично предизвикателство: Стратегическият план за научни изследвания и
иновации (СПНИИ) на Консултативния съвет за научни изследвания по
аеронавтика в Европа (КСНИАЕ) идентифицира известен брой области, в които е
нужно подпомагане: Следните две области изискват спешни действия:
1. Пътуването от врата до врата, включващо въздушен транспорт, в момента
далеч не е безпрепятствено и следователно, въз основа на анализа на
3

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
изключена от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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съществуващата система, трябва да бъдат проучени и предложени концептуални
основи на новаторска система.
2. Сертифицирането, което е ключов елемент за гарантиране на безопасността на
системата за въздушен транспорт, може да отнема време и струва скъпо; освен
това, трябва да бъдат намерени нови подходи за сертифициране, за въвеждане
на новите технологии, които никога преди това не са използвани. Следователно
трябва да се предвидят и изследват иновативни подходи към този процес.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени изцяло към една от следните две
области:
1. Що се отнася до безпрепятственото пътуване от врата до врата, включващо
въздушния транспорт, предложените действия трябва да изследват профила на
клиентите и да разбират по-добре техните очаквания, нужди и изисквания, чрез
събиране на данни и анализ на действащата европейска система за въздушен
транспорт и нейните връзки от гледна точка на потребителя. Сегашната
ефективност на транспортните потоци следва да се оценява и да бъдат
разработени показатели за определяне на основните области за подобряване
(информация за пътниците, обработката на багажа, предвидимостта и т.н.) ,
както и на факторите и параметрите за избор, като например инфраструктура,
свързаност, нивото на доходите, регионални аспекти и т.н., които влияят на
поведението на пътуване. Въз основа на това, дейността трябва след това да
разработи концепция за система, която е в състояние да осигурява услуга от
врата до врата на клиентите, да установи общите линии на архитектурата на тази
система, да оцени осъществимостта и икономическата приложимост на
концепцията (анализ на разходите и ползите) и да предложи ключови показатели
за изпълнение.
2. Що се отнася до сертифицирането, предложените дейности трябва да имат за
цел преглед на понастоящем съществуващите подходи (включително извън
Европа) и да определят кои нови инструменти и нови методи биха могли да
бъдат използвани за ускоряване на процеса на сертифициране (например
алтернативни средства за съответствие, адаптивност към нови концепции и
технологии), намаляване на разходите за него, като същевременно се гарантира
желаното ниво на безопасност. Дейността изисква участието на основните
заинтересовани страни, които имат правомощия и капацитет да въздействат
върху процеса на сертифициране, по-специално ЕААБ (не е задължително да се
изисква тези заинтересовани страни да са участници към Предложението).
Очакван ефект: Предложените действия ще проправят пътя за бъдещи действия
за научни изследвания и иновации, допринасящи за постигане на следните
високи цели от високо равнище за времевия период до 2050 г.:
1. 90% от пътниците в Европа да могат да извършват пътуването си в рамките на
4 часа от врата до врата. За да се гарантира неговото въздействие,
предложението трябва да даде индикация относно методите и източниците на
данни, които са планирани да бъдат използвани за изучаване на клиентските
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профили и транспортните потоци и за оценка на статистическата
представителност. То трябва също така да представи разумен план за
разпространение и да покаже, че резултатите ще бъдат съобщени на съответните
заинтересовани лица и по-специално на потенциалните партньори, които биха
били необходими, за да се започнат първите действия за научни изследвания и
иновации.
2. Процесът на сертифициране е ефективен откъм време, неговите разходи са
намалени с 50% (с препратка към 2000 година), като същевременно се гарантират
необходимите нива на безопасност и придобиване на глобално приемане. С цел
да се гарантира неговото въздействие, предложението трябва да показва, че
резултатите ще бъдат съобщени на съответните заинтересовани лица и че
механизмът на разпространение е в състояние да печели одобрение и
ангажираност на високо ниво.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.1.8-2014-2015.
4
аеронавтиката

Международно

сътрудничество

в

Специфично предизвикателство: С цел набиране на средства, намаляване на
рисковете и установяване на дългосрочни взаимоотношения, европейският
авиационен сектор следва да идентифицира теми от общ интерес и взаимна
изгода с други региони по света, по-специално когато те се отнасят за
предизвикателства пред обществото като световна система за безопасност на
въздушния транспорт, общи стандарти (включително за екологични аспекти) и
печеливши ситуации за технологично развитие и за двете страни. Аеронавтиката
има по своята същност и все по-международен характер, тъй като почти всички
текущи програми за въздухоплавателни средства включват участници от много
различни страни. Отношения с редица страни са вече инициирани5 с различни
нива на зрялост и опит, призовавайки за специални подходи, които са
съобразени с различните ситуации. Следните две области изискват спешни
4

Първата област (Координация и дейности за подпомагане) на тази дейност, която е пряко насочена към
подпомагане на насърчаването на последователно и ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва
от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на
Комисията.
5

Седмата рамкова програма за действия за подпомагане с Канада (CANNAPE), Бразилия - Латинска
Америка (Coopair-LA), Япония (SUNJET), Китай (Aerochina-EU), Южна Африка (AeroAfrica-EU), Украйна
(AeroUkraine) и Съединените американски щати (CooperateUS) плюс меморандум между ЕС и САЩ за
сътрудничество в научните изследвания на гражданската авиация и мултинационален форум за авиационни
изследвания (IFARs).
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действия в следващите години:
1. Установяване или задълбочаване на връзките със страните, надграждане на
преди това установено сътрудничество, когато това е уместно, с цел да се
идентифицират теми от общ интерес и взаимна изгода.
2. Извършване на съвместни дейности за научни изследвания и иновации в
областта на теми от общ интерес, включващи съответното финансиране от двете
страни.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени изцяло към една от следните две
области, първата от които е открита през 2014 г. а втората област се открива през
2015 г.:
1. Създаване на платформа за комуникация между ЕС и Япония, включително
заинтересованите страни за научни изследвания и иновации (промишленост,
научноизследователски институции и академичните среди) и финансиращи
органи на авиационни научни изследвания и иновации за поддържане на обща
пътна карта за научноизследователска дейност и иновации. Това може да
включва организирането на семинари и краткосрочни изследвания за
идентифициране на предпочитаните области от общ интерес и печеливши
ситуации за двете страни, бариери и решения за подобряване на
сътрудничеството в научните изследвания и технологичното развитие, както и
препоръки за бъдещи действия. Предложенията трябва да демонстрират добро
познаване на изследователските механизми в ЕС и Япония, както и да вземат
предвид текущи и минали инициативи за сътрудничество.
2. Предложените дейности за научни изследвания и иновации трябва да са
свързани с темите от общ интерес между Европа и международните партньори6.
Това може да включва съвместно разработване на технологии, които могат да
повишат безопасността, да намалят въздействието на авиацията върху околната
среда (например иновативна конфигурация на въздухоплавателно средство,
намаляване на челното съпротивление, екологични авиационни двигатели,
разбиране на въздействието на авиацията върху околната среда и климата),
напълно развити, нови материали и производствени процеси за компоненти и
структури на аеронавтиката (например композитни материали) и разработване на
цифрови
и
експериментални
инструменти
за
конструкцията
на
въздухоплавателни средства (например усъвършенствани измервателни техники,
използване на суперкомпютри за мащабни мултидисциплинарни приложения,
физика на моделиране на потока).
Очакван ефект:
Що се отнася до област 1, дейността ще допринесе за задълбочаване и
6

Започната е дискусия с Русия, Япония, Канада и Китай; тези дейности са предстоящи споразумения между
ЕС и международните партньори и съдържанието на дейностите ще се уточнява допълнително в зависимост
от уговорките, които в момента са определени в тях.
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разширяване на сътрудничеството с Япония и поддържане на обща пътна карта
за научноизследователска дейност и иновации. Дейностите могат да оценяват
тяхното въздействие чрез оценяване на обема / финансирането на дейности за
научни изследвания и иновации, които могат да бъдат предприети в
сътрудничество между ЕС и Япония.
По отношение на област 2, дейностите ще демонстрират своя потенциал да
развият напълно нивото на готовност на технологии и концепции, да определят
как резултатите от проекта ще бъдат от взаимна полза и ще направят оценка на
лостовия
ефект,
резултат
от
координираното
финансиране
на
научноизследователска дейност и иновации от ЕС и международния партньор
(Русия , Япония, Канада и Китай).
Вид дейност: 1) 2014:
Изследвания и
иновационни дейности

Дейности за координация и подпомагане; 2) 2015:

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

2. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
За да реализира своя потенциал да играе значителна роля в посрещане на
бъдещите транспортни нужди, като в същото време се адаптира към все поограничени публични финанси, железопътният сектор ще трябва да напредва
радикално по отношение на услуги, разходи, оперативна съвместимост,
капацитет, намаляване на шума и конкурентоспособност, както и да продължава
развитието на своите предимства по отношение на въглеродния отпечатък.
Изправено срещу толкова трудно предизвикателство, изработването на
правилната иновативна стратегия ще изисква крачка, далеч отвъд самата
технология. Новаторски бизнес, организационни и логистични решения, както и
нови партньорства с доставчици на услуги и доставчици на технологии от понапредналите сектори, се считат за съществени в подкрепата на нови икономии
от мащаба и така необходимото търсене на върхови постижения от железопътния
транспорт. Целта ще бъде бързо отстраняване на слабостите, които пречат на
железопътните услуги и дейности и ангажиране с редица основни промени в
железопътните услуги и операции.
Предложения, представени по темите по-долу, могат да бъдат проектирани като
подготовка за бързо и гладко стартиране на мащабни инициативи, както бе
обявено в съобщението на Комисията относно „Публично-частните партньорства
в Хоризонт 2020: мощен инструмент за постигане на иновации и растеж в
Европа“. В този контекст, обхватът на предложенията може да включва оценка
на приложимостта на конкретни решения или приложения, доказване на
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

концепции, бързо създаване на прототипи или всякаква уместна работа,
благоприятна за създаване на прототипи на продукт или процес в дадена
оперативна среда - срв. разработване на икономическа обосновка, определянето
на технически, оперативни или служебни изисквания, които дават възможност за
планиране или дейности по стандартизация, разработване на критични
технологии или създаването на стратегии за валидиране / сертификация.
Избраните предложения ще допринесат за това целите на инициативата да бъдат
изпълнени в рамките на публично-частно партньорство, като те по-късно ще
бъдат интегрирани в дейността на това партньорство.
Приканваме към предложения по следните теми:

MР.2.1-2014 I²I – Интелигентна инфраструктура
Специфично предизвикателство: Като се има предвид очаквания ръст в
търсенето на транспортни услуги и на все по-нарастващите очаквания на
клиентите по отношение на качеството на обслужването, налице е необходимост
от промяна в производителността на инфраструктурните активи. Тези активи ще
трябва да се управляват по един по-цялостен и интелигентен начин, като се
използват изчистени експлоатационни практики и интелигентни технологии,
които в крайна сметка могат да допринесат за подобряване на надеждността и
отзивчивостта на клиентското обслужване и цялата икономика на железопътния
транспорт.
Обхват: Научноизследователските и иновационни дейности трябва да се развиват
в рамките на следващите три допълнителни работни потока:
• Интелигентна, рентабилна, с голям капацитет, лесна за употреба
железопътна инфраструктура: предложенията трябва да бъдат насочени към
идентифициране
на
съответните
предизвикателства,
свързани
с
инфраструктурата и разработване на решения, които да доведат до намаляване
на инвестициите и текущите оперативни разходи, подобряване на надеждността
и достъпността на железопътните операции и увеличаване на привлекателността
и използваемостта за всички пътнически категории (включително лицата с
намалена подвижност), като същевременно се гарантира спазването на строгите
стандарти за безопасност. Инфраструктурни изисквания, произтичащи от нови
решения за интелигентни железопътни услуги (вж. МР.2.2), следва да бъдат
надлежно взети под внимание.
• I2M - Интелигентно управление на мобилността: предложенията следва да
се съсредоточат върху развитието на интелигентни, автоматизирани и гъвкави
диспечерски системи за железопътен трафик, подпомагащи един интегриран
подход за оптимизиране на железопътната архитектура и оперативните системи
на ниво мрежа, маршрут и индивидуален влак (включително взаимодействия с

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

прекачвания). Те трябва да съгласуват бизнес и оперативни изисквания (а
именно за обслужване на клиенти, капацитет, скорост, измерване на времето,
енергия, управление на активи) с поле на действие в реално време и мониторинг
на състоянието на активите, както и интелигентно планиране на трафика
(включително трансгранично), за да се доставят нормални или почти нормални
услуги при всякакви обстоятелства, с изключение на изключителни такива.
Трябва да се обърне особено внимание на събирането в реално време на данни и
анализи от влаковете и инфраструктурата за целите на целенасочен предсказуем
и адаптивен контрол на трафика и за свеждане до минимум на смущения, с
оглед да се гарантира минимално въздействие върху предоставяните услуги.
Интерфейсите и съвместимостта между различните железопътни режими
(светлинни / градски и основни линии / междурегионални линии), както и с
други транспортни режими, трябва да бъдат гарантирани, включително по
отношение на информационните системи. Трябва да се осигури пълна
съвместимост с Европейската система за управление на железопътния трафик
(ЕСУЖТ).
• Енергиен мениджмънт: работата трябва да разглежда новаторски подходи за
подобряване на ефективността на използването на енергия в областта на
железопътните системи, обхващаща превозни средства, инфраструктура и
функциониране в рамките на перспективата на цялата система. Това ще означава
по-специално развитието на интелигентни идеи в проектирането и управлението
на енергийни системи за железопътни приложения, които трябва да бъдат
реализирани от цялостна перспектива - от идеята до изпълнението, през фази за
проектиране, доставка, производство, строителство, експлоатация и поддръжка.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
16 и 18 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейностите за научни изследвания и иновации се очаква да
доведат до показателно нарастване на използването на капацитета в диапазона
70-90%, както и намаляване на текущите разходи за железопътни операции в
диапазон от 25-45%. Част от по-ниските оперативни разходи ще е в резултат от
намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на захранването (~ 25%),
намаляване на загубите от пренос и разпределение (~ 20%) и увеличение на
надеждността на работата (~ 20%). Това трябва да се разглежда успоредно с
потенциални икономии от инвестиционни разходи за доставка на големи
инфраструктурни проекти и свързаните с тях системи чрез приемането на
стегнат дизайн и стратегии за изпълнение (това може да възлиза на до 30% от
общите разходи).
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
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МР.2.2-2014. Интелигентни услуги в железопътния транспорт
Специфично предизвикателство: Налице са две основни специфични
предизвикателства по отношение на безпрепятственото пътуване и логистичните
услуги.
1. Безпрепятствено мултимодално пътуване: Предизвикателството се състои
в това да се подобри пътуването на пътника в железопътния транспорт чрез
концентриране върху решения, които да отговорят на нуждите на клиентите по
всяко време, интермодални пътувания от врата до врата до всякакви точки,
обхващащи различни видове транспорт, включително фактори като планиране на
пътуванията, транзакции по закупуване на билети чрез „обслужване на едно
гише“ и правене на резервации, спътник по маршрута, повторно настаняване в
реално време.
2. Логистични услуги: Предизвикателството се състои от две части:
- Да придобие нов, ориентиран към услугите профил за железопътни товарни
услуги, базиран на отлични постижения при навременна доставка на конкурентни
цени, като преплита своите операции с други видове транспорт, насочвайки се
към реалните потребности на клиентелата, като същевременно въвежда
иновативни услуги с добавена стойност.
- Да увеличи производителността, чрез решаване на текущи оперативни и
системни слабости и ограничения, включително въпросите за оперативна
съвместимост, както и намирането на икономически ефективни решения на тези
проблеми. Насърчаване на прехвърлянето на технологии от други сектори в
товарния железопътен транспорт ще бъде от решаващо значение за въвеждането
на тези иновационни стратегии.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към едно от двете основни
предизвикателства, посочени по-горе.
Що
се
отнася
до
Безпрепятственото
мултимодално
пътуване,
научноизследователските и иновационни дейности трябва да се стремят към
измисляне и прототипиране на
онлайн, мобилни, пакети от интегрирани
съоръжения, предоставящи съвсем ново преживяване на пътника по време на
пътуването (а именно планиране и резервация на удобни мултимодални
пътувания и услуги, включително информация, свързана със специфичните
нужди на лица с намалена подвижност, както и за въздействието на
потребителски избор върху околната среда), лесно достъпни права,
утвърждаване и контрол за всички видове транспорт, помощ по трасето,
включително повторно настаняване. Целият процес трябва да бъде допълнително
подкрепен с необходимите бизнес анализи, предоставящи съответната обратна
връзка за пътнически данни, с цел осигуряване на по-стабилни и отговорни
транспортни операции. Разработките трябва да се развиват на базата на солидни
бизнес модели, които да гарантират икономическите аспекти на тези електронни
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услуги в дългосрочен план.
Що се отнася до Логистичните услуги, предложенията следва да са насочени
към справяне с ключовите предизвикателства на товарите чрез систематичен
подход „отгоре-надолу“, който проследява работните показатели, които трябва
да бъдат постигнати - от гледна точка на географски достъп (т.е. приложимост
на решенията в европейски мащаб) или на пазарна сегментация (напр. влаков
товар / интермодален / товар на вагон или стоково базирани сегменти) - и да
определи оптималната комбинация от бизнес, оперативни и технологични
решения, които са необходими за тяхната доставка. С оглед на значителната
финансова нестабилност в сектора, трябва да се даде приоритет на онези
аспекти, които увеличават потенциалната печалба в краткосрочен план и
изискват само умерена инвестиция.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от
около 12 милиона евро за първото предизвикателство (Безпрепятствено
мултимодално пътуване) и около 6 милиона евро за второто предизвикателство
(Логистични услуги) ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
Що се отнася до Безпрепятственото пътуване, дейностите ще имат за цел да
увеличат атрактивността на железопътния транспорт чрез профил на нова услуга
за железопътен транспорт, фокусиран върху клиентите, като им предоставя
интегрирани решения от край до край за техните нужди при пътуване - от помощ
за извършване на операциите до помощ за маршрута.
Що се отнася до Логистичните услуги, дейностите в крайна сметка ще бъдат
насочени към достигане на ниво от 98% за навременни доставки, с подобрен
капацитет на товароносимост, поставяйки железопътния транспорт сред „найдобрите в класа“ на логистичните оператори и гарантирайки мултимодални
операции. Тази първостепенна цел ще предполага постигане на значителни
печалби от диверсификация на товарния бизнес, реинженеринг на
производствените процеси към по-икономична, по-фокусирана към услугата
позиция, която може да доставя значително по-високи нива на производителност
(например удвояване както на приходите за един служител, така и товарните
курсове за един вагон, намаление до 50% на времето на прекъсване на работата
и двустранно увеличение на коефициента на натоварване на влаковете /
вагоните).
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.2.3-2014. Нова генерация подвижен железопътен състав
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Специфично предизвикателство:
Комбинация от все по-променящите се
изисквания на клиентите към железопътните пътнически превозни средства по
отношение на качеството на обслужване, енергийните разходи, по-строгите
стандарти за емисиите, както и увеличаването на напрежението върху
икономиката на железопътната експлоатация, генерира нова вълна от
предизвикателства пред развитието на железопътните превозни средства - поспециално налагането на предоставяне на подобрена функционалност, комфорт,
безопасност, оперативна ефективност, оперативна съвместимост и намалени
разходи за целия жизнен цикъл. Съчетаването на тези изисквания ще предполага
отклонение от традиционния, поетапен подход към развитието на превозното
средство, към един изцяло нов начин на мислене за разработване на продукта.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху подходи за иновативна
система, които водят в по-дългосрочен план до разработване и демонстриране
на ново поколение железопътни превозни средства и пътнически влакове,
характеризиращи се със значителни подобрения откъм надеждност на продукта,
рентабилност, леснота на употреба, безопасност и сигурност, въздействия върху
околната среда, леснота на производство и оперативна съвместимост. Това ще
изисква не само разработване и интеграция на технологии с по-успешно
представяне за критични структурни компоненти и приложения за проследяване,
команден контрол и среда на кабината (например нови материали, интелигентни
енергийни и безжични технологии), но също и проектантски и производствени
решения (напр. модулни, „готови търговски продукти“ или адаптивни понятия),
които най-добре могат да допринесат за производството на чиста и по-ефективна
и безопасна експлоатация на такива превозни средства. Предложенията следва
да вземат предвид и разработването на иновативни решения за удължаване на
живота на превозното средство или опростяване на преоборудването, като се
осигури оперативна съвместимост чрез по-добра Електромагнитна съвместимост
(EMC) между железопътните превозни средства и електрически инсталации на
мрежата.
Трябва да се обърне внимание на развитието на иновативни, модулни и
адаптивни решения за удобни и атрактивни влакови интериори като неразделна
част от концепцията за целия пътнически влак. По-специално, те трябва да се
съсредоточат върху постигането на уникално преживяване на пътника,
улесняване на достъпността, особено за лица с намалена подвижност, бързо
качване на пътниците на влака, както и други услуги във влака с добавена
стойност.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
14 и 16 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Основната цел ще бъде да се предостави намаление до 40% на
разходите за целия жизнен цикъл на продуктите на подвижния състав,
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увеличаване на капацитета на пътническите влакове с до 15%, намаляване на
времето за престой чрез повишена надеждност (до 50%), намаляване на
потребление на енергия (до 30%) и подобряване на екологичните показатели,
като същевременно се предоставя по-добро представяне от гледна точка на
цялостното качество на услугите, безопасността и престоя на клиентите в
областта на железопътния транспорт.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

3. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Тази важна част от работната програма разглежда научните изследвания и
иновациите за автомобилен транспорт, който е допълнение към покана „Зелени
превозни средства“. Тя включва дейности в областта на двигателите с вътрешно
горене на базата на конвенционалните горива (които не са включени в обхвата на
покана Зелени превозни средства), в подкрепа на политиката по отношение на
качеството
на
въздуха,
безопасността
на
автомобилния
транспорт,
производствените технологии (от идеен проект до производство) и нови
концепции за превозни средства за автомобилен и градски транспорт. Темите за
„Зелена превозни средства“ са насочени към прилагането на нови видове
енергии за автомобилния транспорт и подобряването на енергийната
ефективност на пътните превозни средства и техните задвижващи системи.
Докато „Зелени превозни средства“ е насочена предимно към новаторски
изследвания, които ще доведат до постепенна промяна в използване на
енергията в автомобилния транспорт, темите в този раздел също така се
насочват към необходимите постепенни подобрения в автомобилния транспорт
(например напредък при конвенционалните двигатели с вътрешно горене и
безопасност), които ще подпомогнат постигането на краткосрочни до
средносрочни цели на политиката на ЕС.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.3.1-2014.
емисиите

Технологии

за

ниско

ниво

на

Специфично предизвикателство: Нарастващият трафик на движението по
пътищата в Европа води до вредни последици за околната среда и общественото
здраве до ниво, което се превръща в неустойчиво, като същевременно има голям
принос за изменението на климата, въпреки все по-строгите стандарти за
емисии. Следователно предизвикателството се състои в това да се разработи
ново поколение на транспортните технологии, което може да спазва по-строги
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ограничения след Евро 6, като едновременно с това спазва бъдещото
законодателство за CO2 емисии и качеството на въздуха със значително по-малко
шум. В същото време, с прогресивното намаляване на емисиите на частици
поради въвеждането на филтри за твърди частици, приносът от износване на
спирачните компоненти за влошаване на качеството на въздуха се увеличава като
относителна стойност и затова е важно да се задълбочи разбирането за здравния
риск, в резултат на това и да се намерят начини за намаляване на тези емисии,
заедно с тези от отпадните газове от двигателя.
Обхват: Предложенията за научноизследователски и демонстрационни дейности
трябва да са насочени към една или повече от следните области:
• Бъдещи нехибридни двигатели с искрово запалване за леки автомобили и леки
товарни превозни средства и системите им за намаляване на замърсяването от
бензин и био-базирани течни горива, с фокус върху оптималната комбинация от
иновативен двигател и технологии и моделиране за последваща обработка,
чувствително наблюдение на емисиите на борда и тестване за подобряване на
дизайна и възможността за контрол.
• Бъдещи дизелови нехибридни двигатели за леки и лекотоварни автомобили,
които също се фокусират върху комбинацията на най-подходящия двигател и
технологии и моделиране за последваща обработка и чувствително наблюдение
на емисиите на борда и тестване за подобряване на цялостния дизайн и
възможността за контрол.
• Изготвяне на оценка на жизнения цикъл на предложените комбинации от
технологии за количествено определяне на въздействието им върху околната
среда по цялата верига от началото до края, ако тя не е вече обхваната от
съществуващите изследвания в областта.
•
Спирачни системи със слабо въздействие върху околната среда, като
едновременно с това се намаляват емисиите на микро- и наночастици,
подобрявайки измерването и разбирането на техните ефекти върху здравето и
околната среда.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
4 и 10 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: По-чисти, по-ефикасни дейности в автомобилния транспорт чрез
напредък в задвижващите системи и спирачни концепции, укрепване на
водещата роля на европейската промишленост в областта на автомобилния
сектор. Демонстрационни превозни средства, включващи нови технологии за
двигателите, трябва да докажат чрез независими тестове действителни емисии
при шофиране поне под предстоящите ограничения на Евро 6, като в подългосрочен план се цели създаването на единен бъдещ стандарт за „Превозни
средства със супер ниски емисии“ с цели за емисии, които са значително поwww.cbcromaniabulgaria.eu
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ниски от Евро 6. Това ще спомогне за преодоляване на прехода към превозни
средства с нулеви емисии в градските агломерации. Изследването ще провери
осъществимостта на тези по-строги ограничения и ще предостави доказателства,
с оглед на разработването на европейски стандарти за емисиите след 2017
година. В същото време те трябва да демонстрират подобрение с 15% при
използване на бензин и 5% при използване на дизелово гориво, в сравнение с
най-добрите автомобили на пазара през 2013 година. За спирачки, където няма
приложимо настоящо законодателство, трябва да се покаже поне 50% намаление
на емисиите на частици. По този начин проектът може да допринесе за
подобряване на качеството на въздуха в градовете в средносрочен план и да
засили конкурентоспособността на автомобилната промишленост на ЕС в този
значително нарастващ пазарен сегмент.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.3.2-2014. Съвременна концепция за автобус с по-висока
ефективност
Специфично предизвикателство: Предизвикателството се състои в това да се
увеличи модалният дял от обществения пътнически транспорт, по-специално
автобусния, а също и в подпомагане на комбинирания транспорт. Освен това,
икономическата ситуация в днешни дни подчертава важността да се проучват
решения за всички сегменти на пазара на обществените автобуси, които могат да
подобрят привлекателността чрез новаторски решения за повишаване на
ефективността на системата. В частност, потреблението на енергия от помощни
средства в един автобус, представлява значителна част от общото потребление,
което оказва силно въздействие върху енергийната ефективност.
Обхват: Трябва да бъдат разработени и тествани ключови иновативни решения в
реални
оперативни
сценарии
със
съвместното
сътрудничество
на
промишлеността и властите / операторите, които приемат системния подход.
Това ще доведе до изследователски и демонстрационни дейности за превозното
средство и неговите интерфейси с транспортната система, насочени към всички
аспекти по-долу:
• Тестване на стратегии за енергийно и топлинно управление на автобуси, поспециално на спомагателните функции, като например климатичните системи на
електрифицираните превозни средства, които не отделят топлина от двигателя,
като се изключва развитието на задвижваща система. Тези стратегии следва да
се основават на реални измервания на приноса на спомагателните устройства за
емисиите при автобуси.
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• Специфични технологии за помощ при шофиране за насърчаване на стил на
шофиране, който се стреми да подобрява както разхода на гориво, така и
комфорта на пътниците.
• Нови решения за екстериорния и интериорния дизайн и оборудването на
автобуси (седалки, качване на пътниците / слизане, възможност за
приспособяване и капацитет и т.н.)
• Инструменти и приложения за ефективното въвеждане на ИТ стандарти в
съществуващ сценарий на оперативна работа на един автобус, по-специално за
това, което се отнася до съвместното съществуване на различни ИТ решения в
един и същ автобусен парк.
• Интерфейс на системата: интелигентен гараж / поддържане на автобусни
паркове (напр. стандартни ИТ решения за прогнозна поддръжка);
инфраструктура (напр. управление на пътното пространство, автобусни спирки и
елементи от градската среда, които да работят като оптимизиран интерфейс с
автобуса).
Силната ангажираност на веригата за доставки, по-специално малките и средни
предприятия, е много подходяща.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
8 и 10 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Подобряване на обществения транспорт в Европа чрез попривлекателни автобуси, които да допринесат за укрепване на водещата роля на
европейската промишленост в сектора, по-специално чрез разработването на
стандартни компоненти от производителите на автобуси и чрез демонстриране на
най-малко 30% намаление на енергията, необходима за климатичен контрол при
ограниченията за Емисии при реално шофиране, определени от установените
процедури на Евро VI.
Вид дейност: Иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.3.3-2014. Глобална
конкурентоспособност за
управление на доставките в автомобилния сектор
Специфично предизвикателство: Пазарната среда за европейския автомобилен
сектор се характеризира със слаб икономически растеж, ограничени инвестиции
и спад в продажбите на нови автомобили в напълно развитите пазари.
Ускореното въвеждане на електрифицирани и други алтернативно задвижвани
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превозни средства поставя допълнително предизвикателство за европейската
автомобилна индустрия, по-специално за отнасящата се към това верига за
доставки. Като последствие от това, стратегиите за производство и доставка
трябва да обмислят комбинация от нови продукти, съчетани с иновативни услуги,
способни да отговорят на нуждите на клиентите по гъвкав начин. В областта на
електрифицираните превозни средства, това изисква конкретни проекти, както и
въвеждането на нови технологии и иновационни услуги за превозните средства
(напр. електрически батерии, електронни компоненти и системи, интеграция на
контейнери за компресиран природен газ и H2 и компоненти за доставка) в
производствените вериги които трябва да бъдат съчетани с иновативни
производствени методи и процеси, за да станат достъпни и конкурентоспособни,
в сравнение с конвенционалните автомобили.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към всички от следните области:
• Напредничави комбинации от организационни и служебни иновации,
съвременен дизайн, производство и тестване на технологии като средство за
подобряване на гъвкавостта и реактивност в почти реално време към
променящото се търсене на пазара, позволявайки същевременно голям брой
различни конфигурации (масова персонализация), оптимизиране на малък
производствен обем и намаляване на разходите.
• Специфични концепции за иновативни мулти - задвижващи платформи и
гъвкави методи и процеси за тяхното интегриране в тези гъвкави и
приспособими вериги.
• Интеграция на пълния спектър от компоненти, необходими за производството
на електрически, хибридни и задвижвани с алтернативни горива автомобили в
многовариантни вериги, като се взема предвид глобалния характер на новите
рамкови структури за доставка.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
8 и 10 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
Действията ще демонстрират своя потенциал да развият
напълно Ниво на технологична готовност (НТГ; моля вижте част Ж от Общите
приложения) на технологии и процеси за целите на конкурентоспособност в
конкретен сектор, по-специално:
• Запазване на водеща роля на европейските автомобилни продуктови и
процесни възможности и работни места, увеличаване на дела на БВП на
индустрията до 20% до 2020 г. чрез преход към нисковъглеродно, нулево
замърсяване и ефективно използване на ресурсите в автомобилния транспорт.
• Разработване на модерни схеми за сътрудничество в световен мащаб,
интегриращи производители и доставчици на оригинално оборудване (на всички
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нива като МСП се възползват значително от това) по отношение на нови вериги за
доставки в световен мащаб, произтичащи от ръста на електрифицирани превозни
средства и техните компоненти при новопроектираните модели на превозни
средства с мулти-задвижваща система и мулти-интерфейс.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.3.4-2014. Анализ на пътната безопасност и интегриран подход
за безопасност на уязвимите участници в пътното движение
Специфично предизвикателство: Въпреки подобряването на пътната безопасност
през последните години, пътнотранспортните произшествия и последиците от тях
продължават да бъдат сериозен социален проблем - средно 75 души губят
живота си всеки ден по европейските пътища и 750 са тежко ранени. Пешеходци,
велосипедисти, мотоциклетисти и мотористи представляват особено сериозна
заплаха за безопасността, тъй като те съставляват непропорционално висок
процент от общия брой на загиналите при пътнотранспортни произшествия и
сериозни наранявания. В същото време, мерките, насочени към подобряване на
безопасността, често водят до значителни икономически разходи и имат
тенденция към увеличаване с течение на времето. Следователно
предизвикателството се състои в това да се направи оценка на ползите за
обществото от тези мерки, за да се подобри безопасността на Уязвими
ползватели на пътната мрежа (водачи на двуколесни превозни средства,
велосипедисти, пешеходци, деца, възрастни хора и лица с намалена подвижност
и на техните превозни средства) и да се актуализират съществуващите знания за
причинно-следствената връзка за злополуките в Европа за всички участници в
движението.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към една или и двете от следните
области:
• Съвременни мерки за безопасност, свързани с превозни средства,
инфраструктура и нейната околна среда, защитни системи, обучение и развитие
на поведенчески знания, за да се намали броят и тежкият характер на
произшествията с Уязвими ползватели на пътната мрежа. Всички предложения
трябва да включват оценка на ефективността, както и демонстрация на
съответните технологии, в реални условия.
• Разработване на по-задълбочено разбиране на причинно-следствената връзка
за пътни злополуки за всички участници в движението, като се обхващат всички
аспекти на безопасността по пътищата (превозно средство, шофьор и
инфраструктура), заедно с подходящи действия за тяхното предотвратяване и
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ограничаване. Това трябва да включва методи за провеждане на цялостна оценка
на
социално-икономическите
разходи,
свързани
с
пътнотранспортни
произшествия, като се вземат предвид вторичните разходи, свързани със
задръстванията, материални щети, непрекъсната работа на превозното средство
и др., като основа за стабилен анализ на разходите и ползите от контрамерките
за безопасност на ниво транспортна системна.
Изследванията ще запълнят пропуските в знанията както на европейско, така и
на национално равнище и ще вземат предвид регионалните различия.
Международното сътрудничество е силно насърчавано. Международното
сътрудничество се насърчава в съответствие със Стратегията на Съюза за
международно сътрудничество7 в научните изследвания и иновациите.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 7 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследванията в тази област ще допринесат за предоставянето
на основни познания за проектиране и изпълнение на ефективна стратегия за
това европейските участници в движението (особено Уязвими ползватели на
пътната мрежа), превозните средства и инфраструктурата да станат побезопасни и така да насърчават развитието на Европейската обсерватория за
пътна безопасност. Като цяло, изследванията ще допринесат за постигането на
целта на европейската политика за намаляване наполовина на смъртните случаи
по пътищата до 2020 г., и, в по-дългосрочен план за целите на „Визия нула“ от
Бялата книга за транспорта.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.3.5-2014. Съвместни интелигентни транспортни системи
за
8
безопасна, без задръствания и устойчива мобилност
Специфично предизвикателство: Европа ще бъде по-близо до решаването на
проблемите, свързани със задръстванията, безопасността на движението и
екологичните
предизвикателства,
ако
хората,
превозните
средства,
инфраструктурата и предприятията бяха свързани в една съвместна екосистема,
7
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комбинираща интегрирано управление на трафика и транспорта с нови елементи
за повсеместно за събиране на данни и система за самостоятелно управление.
През последните години е постигнат значителен технологичен напредък в тази
област; широкомащабното разгръщане обаче е в начален стадий. Необходими са
допълнителни изследвания, за да се подобри и демонстрира в европейски мащаб
ефективността и ефикасността на интегрираните, интелигентни решения за
мобилност, основаваща се върху комуникацията човек-превозно средствоинфраструктура. Безпрепятствената интеграция на предимствата, предлагани от
Европейската глобална навигационна спътникова система (Европейска ГНСС) в
приложенията на ИТС ще играят важна роля.
Обхват: Предложенията за дейности за координация и подпомагане следва да
подкрепят
ускореното
възприемане
и
внедряването
на
междусистемни/трансгранични иновативни услуги и глобален обхват
- чрез насърчаване на по-нататъшната стандартизация в ЕС и извън него с оглед
на оперативната съвместимост;
- чрез повишаване на осведомеността и кампании за кооперативни ИТС.
Предложенията за изследователски и иновационни дейности трябва да са
насочени към развитието на една или повече от следните области:
• Архитектура на отворена бордова платформа за предоставяне на ИТС услуги в
реално време и механизми за осигуряване на безпрепятствена връзка,
оперативна съвместимост и сигурност на потока от информация между
заинтересованите страни, включително сближаване на Специализираната
комуникация с малък обхват (СКМО) и мобилните комуникационни технологии от
четвърто поколение.
•
Подобрена технология за позициониране, изграждане на иновативни
характеристики на европейските ГНСС системи със стандартни интерфейси,
които да обслужват различни ИТС приложения и нови концепции за гъвкаво
зареждане на базата на гарантирано позициониране.
• Много точни, динамични карти за транспортни приложения, високоефективни
технологии на базата на модерни ГНСС и изчисления в облак.
• Иновативни решения за кооперативно мрежово управление, мултимодални
транспортни услуги, приложения за безопасност и предупреждения за опасност.
• Специално разработени решения за тежкотоварни превозни средства, които
интегрират колкото е възможно повече тахограф, събиране на пътни такси,
инспектиране и (динамични) функции за ориентиране в маршрут и т.н.
Дейностите трябва да подпомагат развитието на Европейски платформи за
всеобхватни услуги (ЕПВУ). Предложените решения трябва да бъдат доказани в
реални условия, въз основа на което следва да се извърши оценка на тяхната
ефективност и да бъдат извършени съответните изисквания за внедряване. Те
трябва да предложат солидни вградени мерки за поверителност и сигурност на
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данните, основаващи се на подходяща обществена ангажираност в проекта.
Обхватът на работата трябва да се разшири към пълномащабно ранно
разгръщане, както и да обхваща въпроси, свързани с пригодност на
обществените поръчки, идентифициране на (множество заинтересовани страни)
икономически обосновки и сценарии с добавена стойност, ангажираност на
потребителите, приемане и готовност за плащане.
Приоритет ще се дава на предложения със силно участие на иновативни МСП и
на предложения за укрепване на международното сътрудничество. Енергичната и
убедителна стратегия за комерсиализация с оглед на пазарното разгръщане на
предложените решения ще се счита за предимство.
Международното сътрудничество се насърчава в съответствие със Стратегията
на Съюза за международно сътрудничество в научните изследвания и
иновациите.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 10 милиона евро за дейности за изследвания и иновации ще позволят на това
специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други
суми.
Очакван ефект: Създаването на интегрирана транспортна „инфо-структура“,
базирана на комуникация от автомобил до автомобил (V2V) и комуникация
превозно средство с инфраструктура (V2I), но също така и на наличието на
открити и качествени транспортни данни, ще подобри транспортните системи
- ниво на безопасност, чрез намаляване на броя на катастрофите
- ефективност, чрез предлагане на ефективни и рентабилни решения за
ограничаване на задръстванията
- гъвкавост, чрез предоставяне на алтернативни възможности за водачите в
случай на прекъсване на трафика
- устойчивост, чрез намаляване на емисиите на парникови газове и други
замърсители
Вид дейност: 1) Дейности за научни изследвания и иновации; 2) Дейности за
координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.3.6-2015. Безопасна и обвързана автоматизация на
автомобилния
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транспорт9
Специфично предизвикателство: Автоматизирани и прогресивно автономни
приложения за шофиране в автомобилния транспорт, които активно
взаимодействат със своята интелигентна среда, биха могли да отговорят на
целта на ЕС за съвместяване на увеличаващите се нужди на мобилността с поефективни транспортни операции, по-малко въздействия върху околната среда и
повишаване на безопасността по пътищата.
Автоматизирането на автомобилния транспорт трябва да използва по най-добрия
начин еволюцията на кооперативни ИТС и предимствата, предоставени от
системите за спътникова навигация, като например повишена точност и
надеждност. Свързаността и кооперативната мобилност ще бъдат ключова
движеща сила за интегрирането на автоматизацията в новаторски концепции за
мобилност, активирани от Европейски платформи за всеобхватни услуги (ЕПВУ).
Аспектите за сигурността и безопасността на тези системи са също от решаващо
значение.
Обхват: Предложенията могат да бъдат Дейности за научни изследвания и
иновации или Дейности за координация и подпомагане.
Предложенията за дейности за научни изследвания и иновации следва да са
насочени към един или повече от следните аспекти в подкрепа на постепенен
напредък, водещ до пълна автоматизация:
• Специализирани поддържащи технологии за индивидуална намеса или
компенсиране поради човешки грешки, или дори поемане на контрола над
превозното средство, в случай на непосредствен сблъсък. Това може да
включва: Усъвършенствани системи за подпомагане на водача (УСПВ), за
подпомагане на шофьори при предотвратяване на пътни произшествия и за
смекчаване на последиците от сблъсъци, включително инструменти за откриване
и измерване на нежелано или необичайно състояние на водача (като сънливост)
и предупреждават, контролират и коригират това поведение на различни нива;
по-добре оптимизиран Човеко-машинен интерфейс (ЧМИ), предоставяне на
информация за определени нужди, която водачът е в състояние да обработва в
непрекъснато променящи се условия.
• Новаторски транспорт, концепции за услуги и мобилност в реални житейски
ситуации, активирани чрез автоматизирано шофиране и свързаност. Тези услуги
и концепции могат да се възползват от изчисления в облак и техники за
управление и събиране на данни за големи обеми от пътно транспортни данни.
Те биха могли също така да включват специфични системи за автоматизацията
9
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на сектора на автомобилния превоз на товари, включително интелигентни,
сигурни бордови и базирани на инфраструктура системи и безпрепятствена
интеграция с други видове транспорт. В този контекст, особено внимание може
да се обърне на демонстрацията на товарни услуги / автовлакове. Внимание
трябва да се обърне на разбирането и отнасянето към реакциите на
потребителите.
Всички предложения трябва да включват оценка на ефективността на
съответните решения в реални условия, основани на процеса на участие на
различните заинтересовани страни, по-специално с участието на шофьори.
Етичните и половите въпроси при компенсиране на човешки грешки следва да
бъдат надлежно вземани под внимание.
Предложенията за дейности за координация и подпомагане следва да са
насочени към един или повече от следните аспекти:
• Разпространяване и възприемане на резултатите, включително разработване и
изграждане на консенсус относно бизнес модели за постигане на напредък към
пълна автоматизация в областта на автомобилния транспорт.
• Отговорност и политика на стандартизация и препоръки за регулаторна рамка
могат да бъдат формулирани като подходящи.
В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите10 се насърчава международното
сътрудничество.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 10 милиона евро за дейности за изследвания и иновации ще позволят на това
специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други
суми.
Очакван ефект: Проектите трябва да допринесат за:
• Намаляване на разходите за разработка на автоматизирани системи на
управление, както и за повишаване на конкурентоспособността на европейската
промишленост в разработването на революционни технологични решения.
• Повишена яснота и производителност на системи за анализ на сензори и данни
и оптимизирани ЧМИ и насочващи стратегии, заедно с ненатрапчиви методи за
измерване на натовареност, разсеяност и умора.
• Подобрена ефективност, безопасност и поток на трафика чрез по-добро
използване на съществуващия капацитет на инфраструктурата, както и
намаляване на емисиите.
10
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Вид дейност: 1) Дейности за научни изследвания и иновации; 2) Дейности за
координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

4. ВОДЕН ТРАНСПОРТ
Една модерна, безопасна, сигурна и ефективна откъм използване на ресурсите
водна транспортна система, включваща дълбоко морско плаване, крайбрежно
корабоплаване в Европа и използване на вътрешните водни пътища, е основно
изискване за една икономика, която има за цел постигане на успех в световен
мащаб и подпомагаща един наистина интегриран вътрешен пазар.
Днешните предизвикателства за устойчивото развитие на такава система се
определят от оптималното използване на енергийни източници и намаляване на
въздействието върху околната среда, по-специално по отношение на
замърсители и емисиите на парникови газове. Секторът на водния транспорт все
още изостава в това отношение в сравнение с другите видове транспорт.
Европа продължава да бъде световен лидер в проектирането, производството и
експлоатацията на активи на водния транспорт, но нейната промишленост е
изправена пред все по-ожесточена конкуренция в световен мащаб. За да остане в
тази позиция, цялата верига на стойността има нужда от ускорено създаване и
внедряване на решения за научни изследвания и иновации, като в същото време
е необходимо да се проучат нови граници по отношение на плавателни съдове,
оперативни парадигми и индустриалното използване на океаните.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.4.1-2014. Развитие на
ефективност и ниски емисии

кораби

с

висока

енергийна

Специфично предизвикателство: Предизвикателството се състои в това да се
подпомагат разработки, които правят нови и съществуващи кораби, използвани
при морски дейности (включително за отдих) и при вътрешното корабоплаване,
значително по-ефективни и по-малко замърсяващи околната среда чрез
решения, насочени към четири корабни подсистеми: двигателни, системи за
намаляване на замърсяването, задвижващи, енергийни източници и управление,
включително ефективното функциониране на бордовите системи.
Водният транспорт все още разполага с огромен потенциал за намаляване на
замърсяването и подобряване на енергийната ефективност. Намаляването на
емисиите на замърсители и парникови газове е много далеч от напредъка,
постигнат в областта на автомобилния транспорт, особено в категорията на постари, малки и средни по размер съдове, които съставляват голяма част от
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Европейския водния транспорт, включително и вътрешното корабоплаване.
Тъй като плавателните съдове имат дълга продължителност на живот,
разработването на технологии за чиста модернизация и решения за конверсия на
гориво са ключов аспект на предизвикателството.
Обхват: С цел да се отговори на това предизвикателство, предложенията трябва
да са насочени към един или няколко от следните аспекти:
•
Оптимизиране на конвенционалните корабни двигатели, включително
гъвкавост на горивото, нови материали, производителност и почти нулеви
емисии от двигатели.
• Разработване на евтина поддръжка, достъпни решения за преоборудване
предлагани в търговската мрежа, за намаляване на емисиите на съществуващите
двигатели.
• Разработване на двигатели с втечнен природен газ / двугоривно задвижвани
двигатели за малки и средни кораби, включително специфичните аспекти за
преоборудване, доставка и съхранение на гориво, безопасност (на борда и на
брега) и класификация, както и решения за справяне с рисковете от изпускане на
метан.
• Дизайн и демонстрация на нови и подобрени средства за задвижване и
конфигурации на плавателни съдове, които включват цялостна оптимизация на
задвижването, витлото и корпуса на плавателни съдове, включително и
приложни изследвания в Изчислителната динамика на флуидите (ИДФ).
• Използването на нови енергийни източници, включително възобновяеми
енергийни източници, алтернативни горива, хибридни и електрически решения с
цел да се докаже възможността за нулеви или почти нулеви емисии на
плавателното средство.
Решения, които са достатъчно близо до пазарна реализация, така че
собствениците на кораби да вземат предвид тези концепции в своите бъдещи
инвестиционни планове, трябва да бъдат демонстрирани. Това се отнася поспециално за съществуващия флот и решения за преоборудване, които трябва да
бъдат икономически ефективни и представят значителна социална
възвръщаемост на инвестициите.
Усилията за научни изследвания и иновации трябва да осигуряват пилотни
приложения за нови двигатели, нови технологии за намаляване на
замърсяването, нови задвижващи системи и решения за алтернативни горива,
които да излязат на пазара до края на изследвания период.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
8 и 17 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
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Очакван ефект:
• Постигане на повишена ефективност и намаляване на емисиите, които отиват
значително отвъд нормалния технологичен напредък и показателите на
съществуващите регулаторни режими, при най-ниски разходи.
•
Постигане на повишена горивна ефективност с най-малко 15% при
преоборудване за тип решение (двигател или задвижване) и най-малко 30% за
тип решение за нови концепции.
• Достигане на 25% намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване
на средно 80% на замърсяването на въздуха в сравнение с Най-добрите налични
технологии (НДТ).
Опитът, натрупан в тази иновационна област трябва да бъде широко достъпен на
собствениците на кораби, изискващи подобрения в екологичните им показатели.
Вид дейност: Иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.4.2-2014. По-безопасни и по-ефективни транспортни дейности
чрез нови технологии и интелигентно управление на водния
трафик
Специфично предизвикателство: Осигуряване и подобряване на безопасността на
водните операции е от голямо значение за ЕС, тъй като минали и неотдавнашни
морски бедствия и аварии във вътрешното корабоплаване са показали, че
инцидентите са обвързани с високи разходи по отношение на загуба на живот,
щети върху околната среда, икономическо въздействие, и цялостен образ и
обществено възприемане на сектора на водния транспорт. Докато безопасните
операции на товарни кораби продължават да бъдат предизвикателство, на което
трябва да се обърне внимание (също и в светлината на нарастващото използване
на морски пътища в Северно море), значителното и продължаващо нарастване на
размера на круизни кораби и разширяването на техните оперативни райони до
отдалечени региони (и особено трудни условия, като например Арктика) създава
един нов и нарастващ риск. Необходими са повече изследвания за разработване
и демонстриране на иновативни решения за корабен дизайн и водни операции, с
цел да се избегнат и намалят пътническите рискове, да се осигурят високи нива
на безопасност, като в същото време се запазят увеличените очаквания на
пътниците за комфорт и удобства на борда.
Засилени или нови технологии за управление на морския трафик ще бъдат от
ключово значение за по-безопасни и по-сигурни операции, както и за по-ниски
емисии, като същевременно подпомагат по-конкурентоспособен морски
транспорт, като част от интегрирана транспортна верига. За да се намалят
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задръстванията в пристанищата и пристанищните фарватери, системите за
насочване на пристанищен трафик трябва да бъдат в едновременно ефективни
откъм разходи и да се разгръщат лесно. Следва да се осигури взаимодействие
със съществуващите системи, с цел интегриране на използването на
инструменти за насочване на пистанищния трафик от всички съответни органи и
да се осигури пълна оперативна съвместимост между системите за
информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които да следят
плавателните съдове, товарите и пристанищните услуги.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един или няколко от
следните аспекти:
• По-безопасно корабоплаване чрез иновативни, концептуални (корпус, обща
компановка) и детайлни дизайни (интериорни и екстериорни) на плавателни
съдове и системи, както и чрез нов подход за реакция при извънредни ситуации,
за поддръжка, базирана на риска и на човешкия фактор.
• Нови устройства за безопасност и тяхната демонстрация, включително нови
технологии и оперативни решения за евакуацията на големи пътнически кораби,
облекчаване на ситуацията при прекъсване на електрозахранването,
пожароустойчивост и по-голяма пригодност на корабите за спасителни операции.
• Нови и подобрени системи за наблюдение, контрол и интегрирано управление
на водния транспорт и други дейности (търговски и нетърговски).
• Нови и рентабилни eвропейски глобални навигационни сателитни системи
(европейски ГНСС), базирани на процедури за подход към пристанището,
пилотаж и указания, морски пътища с ИКТ и морски услуги, които ще намалят
риска от произшествия и инциденти в пристанищните подходи и сгъстените
ленти за движение, и минимизиране на закъсненията и времето за връщане.
• За управление на трафика, решения, които подкрепят разширяването,
интеграцията и оптимизирането на водния транспорт, информационни и
комуникационни системи с цел да се допринесе за изграждане на всеобхватна
„електронна морска“ околна среда (включително компоненти за електронна
навигация, които са съвместими със съществуващи или възникващи
международни стандарти). Те трябва да служат на общата цел за изграждане на
европейско пространство за морски транспорт без бариери, позволявайки на
водния транспорт (включително вътрешното корабоплаване), да бъде използвано
на пълния потенциал на интегрираната интермодална логистична верига.
Решенията следва също да предоставят основа за разгръщането на автономни и
активно насочвани кораби, както и възможността за проверка на всички свързани
с това сертификати за безопасност, преди корабът да влезе в пристанището.
За гореописаните области се очаква принос към ЕС и международни регулаторни
режими, стандартизация и международно изследователско сътрудничество, поспециално по отношение на устройствата за безопасност и електронни
навигационни решения.
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Международното сътрудничество се насърчава в съответствие със Стратегията на
Съюза за международно сътрудничество11 в научните изследвания и иновациите.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
4 и 9 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
•
Постигане на значителни подобрения по отношение на навигационната
безопасност и ефективност (по-специално намаляване на емисиите) по
протежение на цялата логистична верига на водния транспорт, както и
намаляване на административните тежести.
•
Улесняване на прехвърлянето на нови концепции за безопасност от
пътническото корабоплаване в други области на морските операции.
• Видимо статистически релевантно намаляване в броя на смъртните случаи,
причинени от морски произшествия, броя на загубите на кораби и специфични
инциденти като пожари или спиране на електрозахранването, придружени,
когато това е уместно, от оперативни емпирични доказателства.
• Подпомагане на обновяването на международните режими за морска
безопасност чрез съответния принос.
Вид дейност: Иновационни дейности
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.4.3-2015. Системно моделиране и оптимизация на
експлоатационните разходи за целия ресурс на плавателните
средства
Специфично предизвикателство: Европейската индустрия за морски технологии е
изправена пред жестока ценова конкуренция в световен мащаб на традиционните
си пазари, което я принуждава да премести фокуса към печеливши
(съществуващи и нови) пазари, където ключът към пазарен успех са
техническото съвършенство и интелигентните, изработени по поръчка решения.
За да се развиват тези пазарни ниши и да се експлоатират успешно, са
необходими усилия за научни изследвания и иновации, с които се въвежда нов
дизайн и производствени процеси с цел минимални общи разходи за срока на
полезния живот на продукта, който, за водни активи (плавателни съдове и
11
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морски структури), е особено дълъг (20-50 години).
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един или няколко от
следните аспекти:
• Нов дизайн и математически инструменти за моделиране и парадигми в
подкрепа на пълното разбиране на оперативните практики и ситуации, които
обхващат целия полезен икономически живот на плавателен съд или морска
структура („от люлка до гроб“) по отношение на разходите и изпълнението.
• Изчерпателен и детайлен подход към системна интеграция и оптимизация за
плавателни съдове, който е многокритериален и се базира на методологии (с
възможности за виртуална реалност) за виртуален продукт (цифров макет).
Полученият модел трябва да включва всички технически системи и подсистеми и
трябва да обхваща всички оперативни условия на цялата система през целия
жизнен цикъл (по този начин се взема предвид несигурността на бъдещия
операционен контекст). Моделирането трябва да покрива по-голямата част от
видовете кораби, произведени в Европа и трябва да се основава на най-новите
инструменти и парадигми, което позволява кратки срокове и оптималното
използване на МСП за изграждане на сложни плавателни съдове.
• Виртуален демонстратор в голям мащаб за интелигентни, адаптивни и мултиматериални сложни кораби и структури, на базата на средствата за проектиране
и концепции за свеждане до минимум на разходите за целия жизнен цикъл и
използване на пълния продуктов модел.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми
Очакван ефект:
• Постигане на измерими намаления на разходите в областта на дизайна,
производството и управлението на водните активи.
• Подпомагане на по-кратко време за оценка и интеграция на подсистеми на
борда на плавателните съдове и по-добра интеграция на комплексни системи,
по-специално във връзка с енергийните въпроси и ефективни операции. Това
следва да доведе до повишаване на ефективността с 20% по отношение на
потреблението на енергия и 10% по отношение на други оперативни разходи.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
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МР.4.4-2014. Промотиране на иновации във вътрешния воден
транспорт (ВВТ)
Специфично
предизвикателство:
Секторите
на
корабоплаването
и
вътрешноводния транспорт имат различна динамика по отношение на развитието
на политиката и цикъла на изготвяне на политики. Секторът на Вътрешноводния
транспорт (ВВТ) не може да се възползва от икономии от мащаба на морския
сектор, защото до голяма степен е доминиран от МСП. Световно измерение
практически отсъства; секторът има силна регионална насоченост, задвижва се
от законодателството на ЕС и все повече и повече се интегрира във вътрешния
пазар. Освен това, ВВТ е засегнат от изменението на климата по отношение на
водните нива.
Появили са се нови приоритети за политиката на вътрешното корабоплаване,
включително тези, които идват от програмата за действие в подкрепа на
транспорта по вътрешните водни пътища NAIADES II, които изискват подпомагане
на Научни изследвания, разработване и иновации (НИРИ) като основен градивен
елемент за използване на полезните взаимодействия и създаването на
интегрирана, цялостна и устойчива система на водния транспорт. Това ще
подобри конкурентната позиция на ВВТ и ще подобри екологичните му
показатели.
Обхват: За да се прокара иновационна програма за сектора (покриваща
плавателни съдове, инфраструктури, както и интермодални връзки и
интеграция), предложенията следва да обърнат внимание на следните три
въпроса, взети заедно:
• Подпомагане на масовото навлизане на редица алтернативни енергийни
концепции и технологии за по-ефективно използване на енергията и за
намаляване на емисиите във ВВТ. Трябва да бъдат разработени и разгърнати
нови технологични решения (също и като решения за преоборудване), които се
стремят към постигане на нива на емисиите в ВВТ, които отразяват състоянието
на техниката и са най-малко сходни с тези на автомобилния транспорт. Усилията
за научни изследвания и иновации следва да се съсредоточат върху нови
концепции, които се изпитват чрез пилотни внедрявания от реалния живот, които
са придружени от задълбочена оценка на оперативни и екологични
характеристики, включително ефективност на разходите. Tрябва да се обърне
внимание на сертифицирането на решения, за да се стимулира широкото
възприемане. Опитът, натрупан в тази иновационна област трябва да бъде
предоставен на разположение на собствениците на кораби, които желаят да
направят своите кораби по-екологосъобразни.
• Създаване на режим за мониторинг и тестване за прилагането на строги
ограничения за емисиите на различните категории съществуващи плавателни
средства / двигатели, включително сертифициране, въвеждане и одобрение на
типа решения за преоборудване, подходящи цикли за изпитване и процедури за
контрол на съответствието.
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•
Разработване на дигитални, включително симулаторни, инструменти за
образование / обучение и рентабилна навигация, следващи наред с другото,
оценка на екипажа и изисквания за обучение / квалификация по отношение на
експлоатацията на корабите и обработката на товари (включително модални
връзки).
Тъй като вътрешното корабоплаване в Европа се отразява на страни извън ЕС и
страни извън ЕИП, трябва да се обърне внимание на международните аспекти на
сътрудничеството в научните изследвания и внедряването на резултатите.
Трябва да бъде направен принос към усилията за стандартизация по отношение
на техническите изисквания за навигация и квалификации.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
3 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Ще бъде направен голям напредък по отношение на
екологичните характеристики и енергийната ефективност на сектора на ВВТ,
подобрявайки неговата конкурентоспособност като част от Единното европейско
транспортно пространство.
Нови квалификации следва да дават възможност за по-мобилнa и поквалифицирана работна сила.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

5. ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Началото на Хоризонт 2020 означава стартирането на CIVITAS 2020: иновации в
ефективното използване на ресурси и конкурентна градска мобилност и
транспорт. Подобряване на ефективността на градския транспорт и ефективно
смекчаване на отрицателното въздействие на транспорта, като същевременно се
вземат предвид новите технологични, социално-икономически и градски
тенденции на развитие, са от решаващо значение за изпълнението и
привлекателността на градските центрове в Европа. Градската мобилност
присъства на видно място в Бялата книга за транспорта за 2011 г., която
призовава за постигане на градска логистика без CO2 в големите градски
центрове до 2030 г., и за постепенно премахване на употребата на
конвенционално задвижвани автомобили в градовете до 2050 г. Това изисква
трансформация в използването на превозни средства, по-ефективна и с по-слабо
влияние градска логистика и намаляване на задръстванията на градските
пътища, комбинирани с широко възприемане на по-чисти превозни средства,
задвижвани с алтернативни горива и трансмисии.
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CIVITAS 2020 се стреми да прокарва иновативни политики и технологии,
необходими за прехода към по-чиста и по-добра градска мобилност и транспорт,
следвайки подход, насочен към потребителите. CIVITAS 2020 е структурирана
около пет теми, допълващи предизвикателството. Тя ще въведе рамка за
координирана оценка, разпространение и обмен на информация, както е
посочено в края на този раздел. CIVITAS ще продължи да оказва подкрепа на
местните партньорства при въвеждане и тестване на нови подходи в условията
на реалния живот. Участващите градове работят заедно и обменят опит, докато
предприемат оценка на процеса и ефекта и проучват възможността за
прехвърляне на тестваните решения. Това води до разработване на база от
знания, технически капацитет и подкрепа за повишаване на мащаба и
прехвърлянето на тези, които са на разположение във всички европейски
градове.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.5.1-2014. Трансформиране използването в градска среда на
превозни средства, използващи конвенционални горива
Специфично предизвикателство: Значително намаляване на използването на
изкопаеми горива за градската мобилност, като се подобрява качеството на
въздуха и се увеличава достъпността и привлекателността на градските райони,
в допълнение към развитието на автомобилните технологии, изискващи нови,
ценово ефективни мерки и инструменти на политиката. По-специално,
повишеното използване на неконвенционално задвижвани превозни средства за
превоз на пътници и товари в градските зони е основно предизвикателство.
Специално внимание трябва да се отделя на въпросите, свързани с уязвими
групи граждани и въпроси отнасящи се до половете.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени изцяло към една от следните
области:
• Сравняващи иновативни политики, мерки и инструменти, които наред с другото
ще намалят наполовина използването на превозни средства в градовете,
работещи с конвенционално гориво, като същевременно увеличават
достъпността на градските райони и подобряват качеството на въздуха и на
пътната безопасност. Това може да включва:
- Оценяване на ролята на регулаторни мерки, на мерки относно търсенето,
иновативни услуги за мобилност и насърчаване на алтернативни начини, като
част от по-широк пакет от технологии, политически и по-леки мерки с голям
потенциал за репликация. Дейностите по свързаното с това изграждане на
консенсус, както и информационните и комуникационните дейности, трябва да
бъдат напълно интегрирани в работата.
-

Изследване

на

това

как

промените

в

поведението

на

мобилността,
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индивидуалните решения, и социалните норми могат да се катализират,
ускоряват и водят към модално прехвърляне, промяна на използване на
превозното средство или на собствеността, намаляване на необходимостта от
пътуване, нови схеми за мобилност, или тяхната комбинация. Могат да бъдат
идентифицирани съответните фактори и пречки. Изследването трябва да събира,
оценява и разпространява техники, които могат да бъдат използвани,
включително подходи, които използват социалните медии.
• Проучване на политическите рамки и мерки за гарантиране на навлизане на
автопаркове с автомобили, работещи с алтернативно гориво в градските райони.
Това може да включва:
- Оценка на възможностите за широкомащабно разгръщане на алтернативна
инфраструктура за дистрибуция на горива, включително за презареждане на
електрически превозни средства. Това може да включва сравнителна оценка на
подходи за внедряване, в съчетание с подходящите средства. Могат да бъдат
предприети изследване на партньорства, бизнес модели и подходи за планиране
/ разгръщане и аспектите по стандартизацията биха могли да формират част от
работата. Биха могли да бъдат подкрепени инициативи за доставка на развойни
продукти.
- Анализ на възможностите за усъвършенстване и / или регенериране на
електрически системи за обществен транспорт (т.е. тролейбусни, трамвайни,
теснолинейка и метро), като същевременно се гарантира безопасното
интегриране на електрическите превозни средства в инфраструктурата, в
съответствие с тенденцията към електромобилност. Това може да включва
оценка на разходите и ползите от схеми за развитие, също и адресиране на
аспекти на шума, както и прехвърляне на знания, обмен на опит и подготвяне на
препоръки за политики. Могат да бъдат включени дейности за подобряване на
оперативния потенциал и енергийната ефективност на електрически обществен
транспорт.
Тази тема допълва темата ЗПС.8 от настоящата работна програма, както и
работата по покана „Интелигентни градове и общности“ от енергийното
предизвикателство.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Проектът (ите) трябва да доведе до повишаване на знанията и
информираността за ценово ефективни стратегии, политики и подходи, които
допринасят за намаляване наполовина на използването на превозни средства,
задвижвани с конвенционално гориво, в различни типове градове чрез различни
подходи. Това би трябвало да доведе, чрез повишено приемане от страна на
потребителите, операторите и създателите на политики, до ускореното им
разгръщане. Очакват се ясни ангажименти от страна на участниците, както и
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лидерство за амбициозно, достъпно в цяла Европа приемане и внедряване на
резултатите по време на и след проекта (ите).
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.5.2-2014. Намаляване на влиянието и стойността на товарните
превози и услуги в градска среда
Специфично предизвикателство: В допълнение към развитието на автомобилните
технологии, постигането на градска логистика без CO2 ще изисква значителни
подобрения в ефективността на стоки, отпадъци и работни пътувания за
намаляване на отрицателните въздействия (включително относно безопасността)
и разходите. Това ще изисква, наред с други, по-добро познаване и разбиране на
дистрибуцията на товари и товарни услуги, както и разработването на насоки за
най-добрите практики за иновативни подходи и как те да бъдат репликирани.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един или няколко от следните
аспекти:
• Подобряване на основните познания и разбиране на дистрибуцията на товари и
товарни услуги в градските райони. Това би могло да разгледа изследванията на
показатели, измервания и данни (напр. характеристики на доставки / услуги,
оператори, движения и въздействия); икономическо и поведенческо
моделиране; въздействия на градското планиране; ефекти от разпростирането на
логистиката (напр. въздействие за децентрализация на логистични съоръжения
за движението на транспорта); стратегии за облекчаване на товари; ефективност
на партньорства и участие на заинтересованите страни; и сравнителни анализи и
оценка на политики и експерименти.
• Оценяване на иновативните политики и решения, за да се гарантира по-добро
използване на инфраструктурата (напр. места за доставка, доставки извън
пикови часове, нешосейни начини за транспорт, градски водни пътища) и
превозните средства (вид, коефициенти на натоварване); подобряване на
управлението на мрежата; адресиране на мерки за търсенето, иновативно
използване на различните видове транспорт, нови начини за сътрудничество със
заинтересованите страни; и предоставяне на политически рамки, които да дават
възможност за устойчиви бизнес модели за градски логистични решения.
•
Оценяване на иновативните политики и решения за консолидация и
дистрибуторски центрове в градските райони, включително дизайн (например
крос-докинг); бизнес модели за схеми за консолидация (включително автопарк и
споделяне и обединяване на товари и адекватни рамки за сътрудничество);
интеграция на пряка и обратна логистика; инструменти за идентифициране и
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измерване на възможности за консолидация; и управленски модели.
Тази тема допълва работата по тема МР.6.1 от тази работна
програма.
В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите12 се насърчава международно
сътрудничество, по-специално със Съединените щати.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
2 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Действията ще доведат до по-ясно разбиране на икономически
ефективни (технология без превозни средства) стратегии, мерки и инструменти
за постигане на логистика с почти нулеви емисии в градските центрове до 2030
година. Особено внимание ще бъде отделено на значително увеличени фактори
на натоварване и намалени движения на превозни средства, което води до ползи
по отношение на разходите и емисиите. Практически насоки ще доведат до подобро интегриране на градската логистика в градските политики. Очакват се
ясни ангажименти от страна на участниците, както и лидерство за амбициозно,
достъпно в цяла Европа приемане и внедряване на резултатите по време на и
след проекта (ите).
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.5.3-2014. Справяне със задръстванията по градската пътна
мрежа
Специфично предизвикателство: Значително намаляване на задръстванията на
градски пътища и подобряване на финансовата и екологичната устойчивост на
градския транспорт ще доведе
до големи ползи за икономиката,
привлекателността на градовете и благосъстоянието на гражданите. Това
изисква по-добро разбиране на мерките за намаляване на задръстванията на
градски пътища и същевременно увеличаване на градската достъпност за
пътници и товари и допринася за постигането на по-широките цели на политиката
за устойчив градски транспорт. Това също така изисква ново мислене и
новаторски бизнес модели и концепции за услуги за обществен транспорт,
ходенето пеша и (безопасното) колоездене, които са адаптирани към все по12
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ограничените публични бюджети. Специално внимание трябва да се отделя на
въпросите, свързани с уязвими групи граждани и въпроси отнасящи се до
половете.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени изцяло към една от следните
области:
• Мерки за анализ и инструменти за разбиране и осигуряване на дългосрочно
намаляване на задръстванията на градски пътища. Това следва да включва
крайградски и околоградски райони. По-специално трябва да се разгледат
връзките с други аспекти на градската мобилност, като например обществени
транспортни услуги; управление на мобилността и осведоменост при пътуване,
велосипедни и пешеходни стратегии; управление и информация за паркирането;
избягване на трафик и пътувания; преразпределение или мултимодално
използване на пътното пространство; развитие на инфраструктурата,
включително интеграцията на недостатъчно използвани връзки; управление на
капацитета; и таксуване на участниците в пътното движение.
• Изследване за това как може да се създаде благоприятна среда за значителен
растеж в обществения транспорт при ограничени допълнителни разходи.
Изследването трябва да осигури преглед и анализ на иновационни подходи в
области като тарифи, данъци и такси; инвестиции в инфраструктурата;
подновяване подвижния състав; ориентиране на клиента; оперативни концепции
за услуги; взаимодействия с други видове транспорт; управление на търсенето;
организационна настройка; и регулаторни рамки. Препоръки, инструменти и
инструктивни материали, които могат да бъдат разработени и тествани за
подпомагане на операторите и властите в развиващи се бизнес модели, които
отговарят на техните нужди и обстоятелства. Работата може да бъде придружена
от платформа със заинтересовани страни от различен организационен,
икономически и социален контекст.
• Оценяване на това как може да се увеличи ролята на ходенето пеша и
(безопасното) колоездене в градския модален сплит, например чрез дейности за
повишаване на осведомеността, финансови / данъчни стимули, разпределение
на инфраструктурното пространство, подходи/разпоредби за планиране,
концепции за услуги, интермодални връзки и среди, центрирани към човека.
Ролята на партньорства и активното участие и ангажираност на публичните
администрации се нуждаят от специално внимание. Могат да бъдат разработени
и тествани препоръки, инструменти и инструктивни материали.
Тази тема допълва работата по няколко теми от областите на Системите за
автомобилен и интелигентен транспорт от тази работна програма.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
2 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Действията ще доведат до по-добро разбиране на доказани
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политически мерки и инструменти и технологични възможности, които могат да
допринесат за значителното намаляване на задръстванията и същевременно да
подобрят мобилността и достъпа. Те също така ще спомогнат за вникване в
приложимостта на нови бизнес модели за обществен транспорт с дългосрочна
финансова устойчивост. Действието (ята) за ходенето пеша и колоезденето ще
спомогнат за нови идеи за въздействия, фактори за успех и ползи. Очакват се
ясни ангажименти от страна на участниците, както и лидерство за амбициозно,
достъпно в цяла Европа приемане и внедряване на резултатите по време на и
след проекта.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.5.4-2015. Повишаване на познанията и капацитета на местните
власти
Специфично предизвикателство: Постигането на устойчива градска мобилност
изисква приемането на нови подходи за стратегическо планиране на местно
ниво. Въпреки това, много малко органи извършват задълбочен анализ на
тенденциите, разработват сценарии и осигуряват необходимите дългосрочни
политики и фокус. Без повишаване на знанията и капацитета на органите, няма
да бъде постигната трансформация на планирането на градската мобилност.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени изцяло към една от следните
области:
• Насърчаване на внедряване на иновативна концепция за Планове за устойчива
градска мобилност (ПУГМ). Предложения от големи, свързани в групи местни
власти, следва да включват инструменти и механизми за обмен на информация,
за подпомагане при изготвянето и изпълнението на ПУГМ. Плановете трябва да
се основават на солидна методология13 и да включват количествени цели.
Предложенията трябва да гарантират, че плановете обхващат дългосрочна визия,
която е изградена чрез местни консултации и междуведомствената координация,
включват контрол и оценка, обмислят възможностите за финансиране, и
разглеждат широк кръг от мерки, включително и нововъзникващи технологии,
гъвкави мерки и мерки, базирани на политики.
• Повишаване на капацитета на местните власти и други заинтересовани страни
за успешно планиране и изпълнение на иновативни устойчиви мерки за
мобилност, технологии и инструменти, въз основа на надеждни данни и анализ.
Устойчивото финансиране следва да играе ключова роля, което означава, че
13

Виж например www.mobilityplans.eu
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трябва да се обърне специално внимание на създаването на бизнес казуси,
иновативни обществени поръчки, развиването на рентабилни проекти и
партньорства.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
2 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Действието (ята) за Планове за устойчива градска мобилност ще
генерира висок ливъридж фактор, особено в регионите и градовете, където
приемането засега е ниско и въздействията от транспорта са сериозни.
Участниците трябва да покажат силна ангажираност към подготовката и
изпълнението на плановете. Действието (ята) за изграждане на капацитет ще
произведат валидирани, практични и възпроизводими инструменти и методи, с
насоки и материали за обучение, което би довело до максимален достъп до
целевата аудитория.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.5.5-2015. Демонстриране и изпробване на иновативни
решения за по-чист и по-добър градски транспорт и мобилност
Специфично предизвикателство: Много от градските райони на Европа се борят с
предизвикателствата, пред които са изправени, във връзка с транспорта.
Появяват се нови технологии и иновативни мерки, но те не са приети в мащаб,
който е необходим за постигане на целите на Бялата книга за транспорта.
Градовете се колебаят да прилагат иновативни решения, защото е достъпна
малко информация за тяхната ефективност и за начините за преодоляване на
пречките за успешно прилагане. Специално внимание трябва да се отделя на
въпросите, свързани с уязвими групи граждани и въпроси, отнасящи се до
половете.
Обхват: Първата част на темата се отнася за Иновационните дейности, които
трябва да се извършват от градски консорциуми, съставени от четири до пет
града, водени от най-малко два модерни града, които са се ангажирали да
установят живи лаборатории, в които могат да бъдат приложени иновативните
решения. Участващите градове трябва да демонстрират своите общи интереси и
своята визия за това как ще осигурят смислено и тясно сътрудничество.
Предложенията следва да очертаят как работата ще подпомогне ефективно
усилията на общините, за да следват един осъществим път към устойчива
мобилност.
Всеки град трябва да следва интегриран подход, като демонстрира и тества в
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реални условия на живот набор от взаимно допълващи се и подобряващи
решения за мобилност. Решенията трябва да съчетават нововъзникващи
технологии, базирани на политики, както и гъвкави мерки със силен потенциал
за репликация. Те следва да обхващат подходяща подгрупа от осемте категории
с мерки на CIVITAS: колективен пътнически транспорт; стратегии за управление
на търсенето; управление на мобилността и осведоменост за пътуването;
безопасност и сигурност; логистика на градски товари; информационни системи
и услуги; и чисти горива и превозни средства с ниски емисии; начин на живот,
независим от автомобили.
Щателна оценка на въздействието и на процеса, въз основа на обща рамка,
използваща ясна изходна позиция във всеки град, ще осигури качествена и
количествена информация за резултатите от въведените местни решения.
Ефективността на предложените мерки за постигане на целите на политики на
местно равнище трябва да бъде оценявана, а пречките пред широкото
разгръщане идентифицирани, заедно с препоръки за това как да бъдат
преодолявани. Това трябва да бъде придружено с ефективни механизми за
взаимно обогатяване на знания и най-добри практики между членовете на
консорциума и извън тях.
Предложенията могат да включват действия за подготовка, приемане и
репликация, изследователски дейности, както и инструменти за подпомагане на
местното планиране и изготвяне на политики. Демонстриран принос в
разработването или преразглеждането на Планове за устойчива градска
мобилност, както и за задълбочаване на стратегията на Съюза за международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, особено с
Китай14, ще се счита за предимство.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
12 и 18 милиона евро за дейности за изследвания и иновации ще позволят на
това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин.
Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи
други суми. Не се предвижда финансиране за големи инфраструктурни проекти.
Втората част на темата е насочена към дейности за подпомагане за улесняване
на сътрудничеството между заинтересованите страни, участващи в проектите по
тази тема, и от цялата CIVITAS 2020. Тя трябва да продължи да разработва
общата „Рамка за оценка на процеса и въздействието на CIVITAS“, да подпомага
нейното прилагане и да допринесе за изграждане на местен капацитет за
внедряване на иновативни решения за мобилност. Дейността следва да включва
ясна комуникация и стратегия за разпространение за постигане на максимално
въздействие и за да се гарантира непрекъснатостта на „Секретариат на CIVITAS“,
14

Според диалог на високо равнище между ЕС и Китай относно Транспортно споразумение от 24.09.2012 и
„Съвместна декларация относно партньорство за урбанизация между Китай и ЕС“ (подлежи на
финализиране на подходящите условия).
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както и връзките с CIVI-Net мрежи.
Тази тема допълва работата по поканата за енергийно предизвикателство
„Интелигентни градове и общност“".
Очакван ефект: Дейностите за иновации ще произведат приноси с добавена
стойност за развитието на европейската база от знания за ефективността и
въздействието на иновативни мобилни решения и подходи за тяхното успешно
изпълнение. Очакват се ясни ангажименти и принос от страна на участниците, за
внедряване в цяла Европа по време на и след края на проекта.
Дейностите за подпомагане ще спомогнат за насърчаване на възприемането на
иновациите чрез укрепване на механизмите за създаване и планиране на
политика за градския транспорт, както и изграждането на технически капацитет в
участващите градове. Дейностите по разпространяване, обучение и обмен ще
целят достигане на максимален обсег на целевата аудитория.
Вид дейност: 1) Дейности за иновации; 2) Дейности за координация и
подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

6. ЛОГИСТИКА
Логистиката на товарния транспорт е индустриален сектор, отговорен за
управлението на потоците от стоки и информация между точката на
производство и точката на дестинация, за да отговори на изискванията на
клиентите и потребителите. По отношение на веригата за доставки, логистиката
се съсредоточава върху планирането, организацията, управлението, контрола и
изпълнението на товарни транспортни операции.
През 2010 г. товарният транспорт ЕС-27 е достигнал близо 3.9 трилиона
тонкилометри (ткм), от които около 45% са по шосе и 40% по море. В момента
само 5% от вътрешния товарен транспорт в ЕС преминава през интермодални
маршрути. Проучвания на Евростат изчисляват, че 24% от функционалните
превозни средства в ЕС се движат празни и че средното натоварване на
останалите е 57%, което дава цялостна ефективност от 43%. Дисбаланс на потока
може да обясни само половината от тази загуба.
Общият обем на логистичните разходи в ЕС се оценява на 930 милиарда евро
през
2010 г. Изчислено е, че подобрение от 10% до 30% на ефективността в сектора на
логистиката на ЕС ще даде икономии в размер на между 100 милиарда и 300
милиарда евро годишно.
Целта на темите в този раздел е да се повиши ефективността, а оттам и
устойчивостта
в
логистичната
верига
на
доставките,
премахвайки
комуникационните затруднения във взаимодействието между различните
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заинтересовани страни и по този начин подобрявайки възможността за
сътрудничество, по-ефективно използване на оборудването и безпрепятствена
връзка между видовете транспорт. Темите допълват съответните теми в
разделите за Железопътен транспорт, Градска мобилност и Интелигентни
транспортни системи.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.6.1-2014. Укрепване на полезните взаимоотношения в сферата
на доставките (включително електронна търговия)
Специфично предизвикателство: Глобалното предизвикателство се състои в това
да се намерят правилните бизнес модели за редица отделни дейности, които,
когато са събрани заедно, могат да засилят взаимодействието, което обслужва
на пръв поглед взаимно изключващите се цели за разделянето на растежа на
търсенето на градския и междуградския товарен транспорт от неговите
последици върху трафика и околната среда. Това може да стане чрез
хоризонтално сътрудничество между търговията на дребно, дистрибуцията,
логистиката, управлението на трафика, превозни средства и техните ползватели,
като същевременно се използват взаимодействията от вертикалната интеграция
надолу до клиента, по една по-интелигентна верига. Освен това, взаимно
съвместимото
сътрудничество
не
трябва
да
се
ограничава
до
вътрешноградски/градски отношения и е необходимо засилване на регионалната
логистиката, като са взети под внимание съвместното използване на регионални
логистични платформи, създаването на нови транспортни структури / мрежи
(като
консолидирана
товарна
железница;
подобрени
терминали
за
трансбордиране особено за железопътния транспорт и т.н.), логистика на
няколко нива, екологичен дизайн на веригата за доставки, включително
прехвърлянето на товари. Следните тенденции трябва да се вземат предвид:
• Преработени глобални логистични процеси, включително до последния
компонент на логистичната верига. Преработването изисква солидна
информационна инфраструктура за търговците на дребно, потребителите и
доставчиците на комунални услуги и сътрудничество с властите, товародателите
и доставчиците на логистични услуги по веригите за доставка.
• Разработки за електронна търговия с последваща нужда от персонализирано,
сигурно и ефикасно изпълнение на поръчки и доставки, чрез установяване на
съвместни и уеднаквени бизнес казуси.
• Товарни единици и пакети, които създават по-ефективна обработка на
продукти във веригата за доставки и по този начин подпомагат последната миля
от доставката, особено като отговор на електронната търговия.
• Преходът от сегашните независими мрежи за доставки за отваряне на
глобални мрежи, където ресурсите са съвместими, достъпни и взаимосвързани.
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Обхват: Предложенията следва да установят и покажат механизми за
насърчаване на взаимодействието чрез:
• Подобрено сътрудничество и съгласувани действия между всички органи,
товародателите, търговците на дребно и доставчиците на логистични услуги за
транспорт от врата до врата.
• Кооперативни интелигентни транспортни системи (К-ИТС) и клауд базирани
услуги, интегрирани в платформа за онлайн планиране, която предлага нови
средства за комуникация сред превозните средства, между превозните средства
за доставка и управление на трафика и крайните потребители.
• Проектирането и осигуряването на модел за доказателство в подкрепа на
концепцията за извършване на логистика за електронна търговия.
• Разработени инструменти и тестови примери за взаимното ползване на
камиони. Един пример би бил да се осигури механизъм за публичен интернет
аукцион за центрове за логистични услуги (тип E-Bay) за търговията с
възможности за товарене при обратен курс. Участие на малките и средни
предприятия с доказан опит в тези области, ще се счита за предимство. Етичните
аспекти, отнасящи се до транспортирането на живи животни, трябва да бъдат
надлежно разгледани, където това е подходящо. Работата трябва да оцени
социалните последици, по-специално въздействието върху заетостта и
икономическия ефект от предвижданите решения.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
16 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейностите ще допринесат за:
• Намаляване на броя на превозните средства за доставка с най-малко 10%, като
по този начин се ограничат задръстванията, замърсяването и емисиите на
парникови газове.
• Подобряване на коефициентите на натоварване на камиони и контейнери (+
50% в случаите на изпитване и цялостно стабилизиране на коефициентите на
натоварване) и предоставяне на нови възможности за „натоварване при обратен
курс“.
• Служи като вдъхновяващ пример за бъдещо пазарно сътрудничество.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.6.2-2014 Намаляване на натиска върху системата за доставки
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Специфично предизвикателство: Предизвикателството пред индустрията се
състои в това да се преодолее стресът, причинен от работа при увеличаване на
дължината, сложността и уязвимостта на веригите за доставка, като
същевременно се повишава ефективността, качеството и знанията, необходими
за планиране на безпрепятствени превози на стоки. За тази цел е необходимо подобро разбиране на технологичните и оперативни възможности, които
операциите на „бавни обороти“ и синхронизираните модални операции и други
релевантни понятия предоставят.
Обхват: Предложенията следва да направят оценка на добавената стойност и на
техническите, икономическите, политическите, социалните (включително
ефекта върху заетостта и безопасността) и организационните аспекти на цялата
транспортна и логистична верига за доставки (вътрешни и за чужбина, за
транспортиране на дълги и къси разстояния) по отношение на:
• Въздействието на работата на бавни обороти върху веригите за доставки,
производствените процеси, наличието на складове и търговски алеи,
включително възможности, които съществуват, за намаляване на стреса на други
видове транспорт и установяването на работата на бавни обороти и намаляването
на стреса като положителен икономически и екологичен успех.
• Информационни системи, включително инструменти за електронно товарене,
инфраструктури, интелигентни механизми за координация, политики и правни
възможности, за да може да се използва гъвкавостта на различни видове
транспорт за доставяне на максимална стойност на товародателя или крайния
клиент. Това трябва да се покаже чрез прилагане на добавената стойност на
синхронизирана модалност в мрежи и услуги.
• Работата следва да се съсредоточи върху технологически спецификации,
бизнес модели и структури на управление, както за „работа на бавни обороти“ и
синхронизиращи, модални превозни средства / плавателни съдове и технологии,
така и за предоставянето на технологии за комуникация на видовете транспорт и
неговия водач / оператор, с цел изпълняване на логистични парадигми и нови
бизнес модели, включително режими за сътрудничество. Очаква се това да
допринесе много за устойчивото развитие.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
6 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Работата на бавни обороти предлага голям потенциал за
намаляване на оперативните разходи на компания в областта на линейното
корабоплаване. Ограниченото намаляване на скоростта може да доведе до
намаляване почти наполовина на разходите за корабно гориво и ефектите върху
околната среда. Синхронизираната модалност и „работата на бавни обороти“ ще
дадат възможност на логистиката да работи по-устойчиво, при по-ниски разходи
и с по-високо качество. Това ще донесе полза на интермодалния транспорт на
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товарните превози чрез значително подобряване на ефективността на
прехвърлянето на товари и по този начин ще помогне за замяната на
използването единствено на пътния транспорт чрез включване на други видове
транспорт с по-малко външни отрицателни ефекти, както и за подобряване на
използването на съществуващите инфраструктури, за да се отговори на
очакваното нарастване на търсенето.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.6.3-2015. Общи платформи за комуникация и навигация за паневропейски логистични приложения
Специфично предизвикателство: В днешни дни се създават нови международни и
интермодални хранилища и съобщителни канали за данни, разгръщат се системи
за управление и се разработват нови възможности за извличане на данни, за да
се справят с притока с данни, необходими за вземане на решения в логистиката.
За съжаление, употребата на тези данни обхваща различни информационни
системи, различни изисквания на потребителите, различни бизнес модели и
различни траектории за внедряване. Това представлява пречка за внедряване на
паневропейски логистични решения.
Предизвикателството се състои в това да се разработват архитектурни и
отворени системи за обмен на информация и валоризация, свързваща ключови
заинтересовани страни с информация и експертен опит, който позволява
експлоатация въз основа на надеждни бизнес договори със съответните органи
(транспортните органи и митническите органи са най-изразените играчи, но също
така има и други органи във връзка с човешкото здраве, безопасността и т.н.).
Тези архитектури и системи трябва да приспособят вериги за обратна връзка,
които позволяват управление на отклонения и коригиращи и превантивни
действия (КПД).
Обхват: Работата трябва да се фокусира върху решения, за да се даде
възможност на участниците да вземат бързи и добре информирани решения
вътре в компаниите и между тях. Това означава, че информацията с правилното
качество, надеждност и съдържание се предоставя на разположение на
заинтересованите участници и е споделена между тях, дори в трудни условия,
като например комуникация кораб-бряг и кораб-кораб. Работата ще развива една
отворена система и архитектура, която улеснява обмена на информация в реално
време и сътрудничеството между участниците в мрежата. Това ще улесни
сътрудничеството и ще даде значителна увереност, че голям брой от случаите на
хоризонтално сътрудничество с товародателя могат да бъдат установени в
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рамките на кръгозора на проекта и имат високи очаквания за продължаване след
края на проекта.
Предложенията следва да обхващат разработване и интегриране на няколко или
на всички от следните въпроси:
• Мобилни комуникации за защитен обмен на информация между участниците
(потребители, доставчици на услуги, оператори, общност), като се отделя
специално внимание на ролята на водача и превозното средство като част от
инфраструктурната архитектура.
• Сигурно, издръжливо и надеждно съхранение и преработка на комуникации и
информация, включително адекватна инфраструктура за доставка на
информация за бъдещи митнически власти, други контролни органи и
международния транспорт и търговия.
• Предоставяне на позиция и пространствена информация по отношение на стоки
в движение чрез приложения на европейски ГНСС, Радиочестотна
идентификация и 3G/4G (и бъдещо развитие на мрежата) услуги.
• Уеб-базирани отворени платформи, които позволяват обмен на информация
между доставчици, производители, доставчици на логистични услуги и
търговците на дребно, без да има нужда от скъпоструващи интерфейси.
•
Технически и организационни насоки за данни и управление на
информационната система, технически аспекти на ИТ решения, бизнес модели и
процеси
• Разполагане на пътни карти за прилагането на съвместни системи и услуги неуредени правни и бизнес аспекти на тези сътрудничества ще бъдат оценени
изцяло и ще бъдат направени препоръки за това как да се разделят разходите за
сътрудничество и да бъдат направени по-привлекателни за купуване от
потребителите в предложената съвместна система.
•
Оперативни и бизнес модели, които включват участието на МСП в
доброволното споделяне на данни и участие в съвместни бизнес услуги.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
16 и 18 милиона евро ще позволи това специфично предизвикателство да бъдат
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Клауд базирани данни и услуги, инфраструктура, подкрепена от
общи информационни модели, ще дадат на всички заинтересовани страни
логистични възможности да си сътрудничат както на оперативно, така и на
стратегическо ниво. Създаването на архитектура за обмен на информация за
логистика и валоризация, ще ускори формирането на единно логистично
информационно пространство в Европа, което е достъпно за транспортния
сектор, потребителите и, в допълнение, за обществените органи.
Веднъж внедрена, платформата за пан-европейско логистично приложение се
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очаква да намали потреблението на енергия и по този начин емисиите на
парникови газове на поддържаните вериги за доставки с поне 30%, в сравнение
със ситуация в момента.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

7. ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ
Интелигентните транспортни системи (ИТС) предоставят ключа към постигане на
визията за безпрепятствен транспорт, както за превоз на пътници, така и на
стоки в транспортните пазари. За пътниците, безпрепятствен транспорт за
различните видове транспорт и между различните страните ще отговори подобре на техните нужди за мобилност, като се гарантира по-широк избор на
транспортни услуги. Един безпрепятствен транспорт също така ще позволи на
европейските граждани да се възползват по-добре от съществуващата
инфраструктура, когато пътуват и да избират по-екологичен вид транспорт. За да
се постигне целта за безпрепятствен транспорт, трябва да бъдат решени наймалко два проблема. Първо, трябва да бъде разработена информационна
система за транспорт на европейска основа, която да осигурява данни в реално
време за пътувания в цяла Европа и която да съчетава актуална информация от
всеки съответен източник за вид транспорт. На второ място, клиентът трябва да
има лесен (с едно гише) достъп до онлайн резервации, плащане и билетни
услуги.
Наличието на отворени транспортни данни с високо качество ще осигури
значителни подобрения за работата на транспортните мрежи чрез повишаване на
тяхната
ефективност,
ще
улесни
видимостта,
издръжливостта
и
сътрудничеството.
В допълнение към темите на този раздел, други теми от тази покана се отнасят
до известна степен до проблеми, свързани с ИТС, по-специално теми МР.3.5,
МР.3.6 и МР.6.1.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.7.1-2014. Свързаност и съвместно използване на информация
за интелигентна мобилност.
Специфично предизвикателство: Сложността на преживяването на едно пътуване
за хората, включително трудностите, свързани с анализиране и преговаряне
относно множеството налични опции / услуги, достъп до точната информация в
точното време и посрещане на различните нужди на логистични услуги и
операции, се е увеличила значително през последните години и става все потрудна и стресираща.
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Предизвикателството се състои в това да се разработят нови, ефективни, евтини,
безопасни, сигурни и достъпни решения, които се възползват от все понарастващата свързаност на хора и предмети, наличието на европейска,
базирана на ГНСС локация, напредъка в изчисленията в облак, обширни,
свързани и отворени данни и разпространението на интернет и социалните
медии, които ще спомогнат за разрешаването на проблемите с мобилността на
европейските граждани и предприятия, пред които те са изправени в днешни
дни. В действителност, управлението на „Обширни данни“ (наличност,
събиране, съхранение, разпределение и употреба) постепенно ще се превърне в
основно предизвикателство в областта на интелигентните транспортни
комуникации, както и по-обширните въпроси, свързани със собствеността върху
данните, приемане от потребителите и въпроси и поверителност.
Обхват: Предложенията може да са насочени към един или няколко от следните
дейности:
•
Мерки
за
подобряване
и
увеличаване
на
достъпността
и
(трансгранична/междусистемна) оперативна съвместимост на транспортни
данни, насърчаване на политика за отворени данни, определяне и мониторинг на
качеството на данните, като се вземат под внимание сигурността и целостта на
данните, свързани с предизвикателства, за да се даде възможност за отворен
пазар за мобилност като услуга.
• Комуникационни мрежови архитектури и решения за обмен на информация в
реално време; нови поколение модели за прогнозиране, които да осигуряват
висококачествена информация за трафика и за пътуването, както и бизнес услуги
за подпомагане на пътуващите.
• Зелени системи за подпомагане на шофирането; активно управление на
трафика на основата на данни за местоположението от европейската ГНСС;
решения за интегрирани, персонализирани и достъпни услуги за мобилност за
различни крайни потребители със сериозни вградени възможности за прогнозен
анализ и начини за използване на тези решения за предизвикване на
положителни промени в поведението на гражданите относно избора на поекологични решения и др.
Работата трябва да се простира далеч отвъд чисто технологичната перспектива и
трябва да включва цялостно разбиране на съответните пазарни структури и
бизнес сегментиране, включително идентифицирането на ключовите движещи
сили и препятствия, които оформят развитието на технологиите. Интеграцията на
социалните медии за краудсорсинг на данни и увеличаване на ангажираността на
потребителите и тяхното приемане, е от съществено значение за успеха.
Заинтересованите страни от всички сектори по веригата на стойността трябва да
бъдат включени. Предложените решения трябва да бъдат тествани в реални
условия, за да се докаже валидността на понятията и бизнес казуса.
Създаването на подходяща регулаторна / правна рамка, както и проблемите,
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свързани със стандартизацията трябва, когато това е уместно, да се основават на
това, което е разработено и функционира за различните видове транспорт,
използвани в логистичната верига.
В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите15 се насърчава международното
сътрудничество.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект:
• Отключване на потенциала на огромни количества транспортни данни и
решаване на проблеми, свързани с пренос, оперативната съвместимост,
съхранение, обработка и сигурност.
• Предоставяне на нови екологични решения за мобилност на европейските
граждани, намаляване на времето за пътуване и подобряване на качеството и
достъпността и използването на транспортната система.
• Облекчаване на задръстванията, намаляване на нивата на замърсяване и
времето за аварийно реагиране.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.7.2-2014. Развитие на непрекъсната мобилност, насочена към
разпокъсаното развитие на интелигентни транспортни системи
в Европа
Специфично предизвикателство: Въпреки че прилагането на технологии е
основното средство за намаляване на въздействието на транспорта върху
околната среда през последните две десетилетия, само технически решения не
могат да решат всички икономически, екологични и социални проблеми, пред
които Европа е изправена в момента.
Мултимодалната, интегрирана пътническа информация, планирането и
билетните услуги биха могли да играят важна роля в подобряването на модална
интеграция, като по този начин се повишава привлекателността на колективната
мобилност и транспортните режими, които са алтернатива на автомобилния
15
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транспорт, като по този начин се включват специфичните нужди на групата
потребители (включително велосипедисти или пешеходци). Въпреки това,
сегашната разпокъсаност на пейзажа в тази област, включително разпръснати
знания и липсата на сътрудничество между различните заинтересовани страни,
участващи в предоставянето на услуги, не позволява на потребителя лесно да
организира паневропейско интермодално пътуване от врата до врата, като се
вземат предвид емисиите, които ще бъдат причинени от конкретния избор за
пътуване.
Това също така представлява основна пречка в развитието и приемането на една
наистина цялостна и съгласувана и последователна стратегия за внедряване на
ИТС в Европа.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към една или няколко от
следните области:
• Оперативна съвместимост и свързване на съществуващите услуги, включително
необходимите интерфейси, с цел да се постигне възможно най-широк
географски и модален обхват, за да се даде възможност за отворен единен
европейски пазар за услуги за мобилност. Обхватът на работата трябва да се
разшири към пълномащабно ранно приемане и решенията трябва да бъдат
тествани в голям мащаб.
•
Разработване на общоевропейски минимални стандарти за оперативно
съвместима навигация и билетни услуги, като по този начин се спомага за
регионални решения, съвместими с номадски устройства с широк обхват
(смартфони и т.н.).
• Проучване на по-ефективно и по-ефикасно сътрудничество и механизми за
вземане на решения между заинтересованите страни, включително координация
на съществуващите европейски, национални и регионални инициативи, за
насърчаване на ЕС консолидация и разгръщане на висококачествена,
интегрирана, мултимодална пътническа информация, планиране и билетни
услуги. Това би могло да включва създаването на платформа за сътрудничество.
• Проучване на механизмите и структурите за изграждане на консенсус между
заинтересованите страни, за насърчаване на европейска консолидация и
разгръщане на съвместните ИТС. Това би могло да включва създаването на
платформа за сътрудничество.
• Проучване на начини за преодоляване на разпокъсаността на знания по
отношение на внедряването на ИТС в целия ЕС, чрез установяването на
специално наблюдение на всички съществени разработки за внедряване на ИТС в
цяла Европа, за улесняване на създаването на политики, базиращи се на факти,
на всички нива и ангажирането на голям брой местни власти и заинтересовани
страни от индустрията. Специално внимание следва да се обърне на широкото
покритие в географско и тематично отношение.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
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2 и 4 милиона евро за дейности за изследвания и иновации ще позволят на това
специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други
суми.
Очакван ефект: Работата трябва да допринесе за:
• По-добра интеграция на видовете транспорт чрез предоставяне на информация
на пътуващите за различните възможности за пътуване от точка А до точка Б в
зависимост от техните нужди, като по този начин като цяло се подобрява
мобилността на европейските граждани, с по-голяма информираност за
екологичния отпечатък на пътуването им.
• Повишена надеждност на времето за пътуване.
• По-ефективното използване на съществуващата транспортна инфраструктура.
• По-всеобхватни транспортни услуги в цяла Европа чрез по-добро посрещане на
специалните нужди на групи от населението, като например възрастните хора и
хората с увреждания.
• По-добре информирани и по-ефективни политики за внедряване на ИТС въз
основа на консолидирани знания за състоянието на нещата в цяла Европа и
ускорено разгръщане на свързаните с тях услуги и технологии.
Вид дейност: 1) Дейности за научни изследвания и иновации; 2) Дейности за
координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

8. ИНФРАСТРУКТУРА
Ефективното и високо качество на транспортната инфраструктура е от основно
значение за мобилността на хора и стоки, както и за икономическия растеж,
конкурентоспособността и териториалното сближаване в Европа. Въпреки че
транспортната инфраструктура като такава е добре развита в рамките на Европа,
тя все още е фрагментирана, както географски, така и между различните видове
транспорт. Освен липсващите връзки, по-специално в трансграничните участъци,
в рамките на Европа продължава да съществува значителна разлика в качеството
и наличието на инфраструктурата.
Също така цяла Европа се сблъсква с все по-голяма нужда от изграждането на
по-устойчива инфраструктура, включително за изменението на климата, за да се
върви в крак с нарастващите нужди и стремежи за мобилност на хората и
бизнеса, и да се намали въздействието на инфраструктурата върху околната
среда (замърсяване на въздуха фрагментация на екосистемите, здраве и шум). В
същото време ресурсите, които са налични за поддържане и модернизация на
транспортната инфраструктура намаляват. В резултат на това, много от
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елементите на повърхността на транспортната инфраструктура се влошават.
С оглед на очакваното нарастване на трафика между държавите-членки,
инвестициите, които са необходими за допълване и модернизиране на
транспортната мрежа са значителни. Въпреки това, инвестициите в
инфраструктурата ще се изправят пред редица важни предизвикателства през
следващите години, включително ограничени публични бюджети, недостиг на
капацитет за кредитиране и по-строга регулация в банковата система. Освен
това, транспортните инфраструктури са изправени пред нарастващи последици,
предизвикани от изменението на климата, включително промени в честотата и
интензитета на екстремни метеорологични събития.
На фона на тези многостранни предизвикателства, от ключово значение за
бъдещето ще бъде да се намерят иновативни решения за увеличаване на
производителността, надеждността и ефективността на инфраструктурата за
всички видове транспорт.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.8.1-2014. Интелигентен дизайн, изграждане и поддържане
Специфично предизвикателство: Повишаване на ефективността на мултимодална
транспортна инфраструктура може да се постигне чрез подобряване на
производителността на активите. В този контекст, от ключово значение за
бъдещето ще бъде да се намалят драстично прекъсванията на трафика на
транспортните потоци от инспекция, дейности по изграждане и поддръжка за
приспособяване на увеличаващия се / променящ се трафик. Това означава помалки, по-бързи, по-устойчиви и по-добре планирани интервенции с максимална
сигурност за работниците и другите участници в движението.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към една или няколко от
следните дейности:
• Съвременен, бърз, ефективен откъм разходи и гъвкав (модулен) дизайн,
производство, изграждане, поддържане, подобряване и модернизиране на
системи / техники и материали.
• Методи за собствен мониторинг, самостоятелно отчитане, ненатраплива
проверка и изпитване, включително съвременно прогнозно моделиране.
• Методи за повторна употреба и рециклиране за ниско енергийно строителство
и поддръжка на съществуващата инфраструктура за рециклиране.
Изследванията в тази област трябва да се стремят към утвърждаване на
иновативни решения, насочени към конкретни европейски географски области, в
които е необходимо или ново строителство за завършване на ефективна
транспортна мрежа, или са необходими усъвършенствани системи за поддръжка,
за да се подобри и увеличи капацитета на съществуващата мрежа.
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Предложенията също биха могли да включват, когато това е подходящо, нови
концепции,
като
например
споделено
пространство,
обезопасена
инфраструктура, пътни ленти с помощни средства за безопасност.
В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите16 се насърчава международно
сътрудничество с трети страни, както с международните партньори, желаещи да
споделят напредничав ноу-хау, така и с трети страни (по-специално съседните
страни), които се нуждаят от прехвърляне на технологии.
Активно участие на МСП е силно насърчавано, с цел подпомагане на отворения
достъп до иновациите.
Нови процедури и технологии трябва да бъдат разработени и тествани при
използването на зелена инфраструктура, за да се направи транспортната
инфраструктура по-устойчива, с по-малко емисии на въглероден двуокис,
максимизираща услуги от множество екосистемите и свеждаща до минимум
фрагментационните ефекти.
Предложенията могат или да се фокусират върху технологичния напредък и понататъшния напредък в областта на познанията (Дейности за научни изследвания
и иновации) или върху засилване на контактите между операторите във всички
видове транспорт, с оглед подобрението и ефективността на сектора (Дейности
за координация и подпомагане). Предложенията следва да осигурят
съгласуваност и да избегнат дублирането на усилия с INFRAVATION Eranet +.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
3 и 5 милиона евро за дейности за изследвания и иновации и от 0.5 до 1 милион
евро за Дейности за координация и подпомагане ще позволят на това
специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки
това, не се изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други
суми.
Очакван ефект: Предложенията се очаква да доведат до следните резултати:
• Мониторинг и управление на системи за увеличаване на капацитета на
инфраструктурата и оптимизиране на разходите за поддръжка на всички видове
транспорт.
• Ново строителство и техники за поддръжка, които подобряват работата и
надеждността на инфраструктурата.
• Осигуряване на иновативни и намаляващи разходите подходи при използването
на зелена инфраструктура за транспорт.
• Удължаване на живота на остаряваща транспортна инфраструктура.
16
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• Разработване и прилагане на ефективни и ефикасни материали, технологии и
инструменти, за да се отговаря на целите на ефективността на разходите и
устойчивостта.
• Намаляване на мулти-модалното инфраструктурно строителство и поддръжката
на енергийната интензивност и последващите CO2 замърсители, както и
шумовите емисии.
Работата в тази област следва да подпомогне прехода към нулеви смущения в
трафика, предизвикани от инспекция, изграждане и поддръжка до 2030 г. и да
увеличи цялостната ефективност на европейската транспортна инфраструктура,
както и да намали вредните въздействия, генерирани от транспорта, като
например шум.
Вид дейност: 1) Дейности за научни изследвания и иновации; 2) Дейности за
координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.8.2-2014. Следваща генерация транспортна инфраструктура:
ресурсно ефективна, интелигентна и безопасна
Специфично предизвикателство: За да се повиши ефективността на
инфраструктурата, за посрещане на увеличаващо се транспортно търсене,
транспортната инфраструктура на 21-ви век трябва да използва ресурсите поефективно, да бъде по-интелигентна и по-безопасна. Това изисква набор от
иновативни решения, включително за интелигентно управление на трафика,
нисковъглеродно строителство и енергийни ползи. За да се приложи ефективно
управление на инфраструктурата във всички видове транспорт, трябва да бъдат
разработени модерни методи за събиране на данни (включително автоматично
разпознаване) и анализ. В допълнение, следва да се постигне по-добра
интеграция на инфраструктурата в нейната естествена среда с намалено
проникване на шум, замърсяване на въздуха и вибрации. Друго
предизвикателство се състои в разработването на решения за инфраструктура,
които да допринесат активно за повишаване нивото на безопасност на
европейските пътища.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към една или няколко от
следните области:
•
Специфични инфраструктурни решения за укрепване на трансмодална
взаимосвързаност и активно управление на трафика, мобилизирайки активирани
данни от европейската ГНСС за локацията в реално време, които могат да
предоставят оптимални отговори за промените в условията на мрежата (напр.
прогнози за времето, пътни работи, инциденти) от всички участници във
веригата на стойността (инфраструктурни оператори, собственици и ползватели).
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• Иновативни концепции и методи за инфраструктура за алтернативни горива
(по-специално за пътища и пристанища), за да се улесни внедряването на ИТС в
Европа.
• Инфраструктура за събиране на енергия.
•
Проактивни системи за безопасност, основани на инфраструктурата,
включително и напреднали прогнозни модели и симулации.
• Методи за предотвратяване на разрушаването на критичната инфраструктура от
злонамерени действия.
Предложенията могат да се фокусират или върху технологичния напредък и понататъшен напредък в областта на познанието (Дейности за научни изследвания и
иновации), или върху засилване на контактите между операторите във всички
видове транспорт, с оглед подобрението и ефективността на сектора (Дейности
за координация и подпомагане).
В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите17 се насърчава международното
сътрудничество.
Ефективна интеграция на МСП във веригата на стойността е силно
препоръчителна.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3
и 5 милиона евро за дейности за изследвания и иновации и от 0.5 до 1 милион
евро за Дейности за координация и подпомагане ще позволят на това специфично
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се
изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Работата се очаква да допринесе
за:
• Подобряване на капацитета на инфраструктурата и управлението на инциденти
посредством услуги за мобилност с добавена стойност в различните видове
транспорт.
• Внедряване на инфраструктура за алтернативни горива в Европа, в
съответствие с целите на Пакет от мерки за чиста енергия за транспорта.
• Намаляване на енергийната интензивност на инфраструктурните операции и
последващите CO2 замърсители и шумовите емисии.
17
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Вид дейност: 1) Дейности за научни изследвания и иновации; 2) Дейности за
координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР 8.3-2015 Подпомагане при представянето на пазара на
иновативни инфраструктурни решения
Специфично предизвикателство: Бялата книга „За постигане на единно
европейско транспортно пространство“ има за цел изграждането на ефикасна,
оперативно съвместима и интегрирана транспортна инфраструктурна мрежа до
2050 година. Тези дългосрочни цели могат да бъдат постигнати само, когато на
ниво интегрирана система се въведе иновативна инфраструктура, с подкрепата
на целеви научноизследователски дейности нагоре по веригата. Въпреки това,
изпитването и прилагането на решения на ниво система е много по-трудно,
отколкото на ниво компонент, с оглед на броя участващите технологични и
организационни параметри, тяхната взаимозависимост, мащаба на инвестициите
и потенциалното въздействие върху заинтересованите страни.
Въпреки че много технологични решения по отношение на транспортната
инфраструктура вече са на разположение за всички видове транспорт,
предизвикателството се състои в преодоляване на силно фрагментираното
търсене. Лицата, вземащи решения (главно от публичния сектор) често не са
наясно с наличието и ефективността на високо иновативни решения и не са
запознати с използването на обществените поръчки за иновации.
Обхват: Дейностите следва да доведат до подобряване и изграждане на
капацитет в областта на обществените поръчки за иновативни решения в
областта на транспортната инфраструктура, което води до прилагане на найдобрите налични решения за трансгранични икономически обосновки от
трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т), които са представителни за
типично европейски ситуации. Предложенията трябва да бъдат управлявани от
ясно идентифицирани нужди от доставки на собствениците на инфраструктурата
(възложителите), включително оценка на жизнения цикъл и оценка на разходите
и ползите, и трябва да контролират ефективно бюджета в различни европейски
региони. Работата следва да допринесе за преразглеждане / разработване на
съответните стандарти и регулаторна рамка. Добрите практики трябва да бъдат
направени достъпни за репликация.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
7 и 13 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Избраните дейности се очаква
да:
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• Служат като пилотни проекти, за демонстриране на ефективността на
съвременните технологични решения за намаляване на общите разходи за
притежание в транспорта и ефективността на новите модели за верига за
доставки и договорни споразумения.
•
Позволява се по-добре координиран диалог между възложителите и
доставчиците,
което
допринася
за
дълготрайни
партньорства
със
заинтересованите страни, с ясно дефинирани роли и отговорности.
•
Принос към изграждането на компетентност в сектора, като се дава
възможност на възложителите на обществени поръчки да подобрят своите
знания за наличните иновативни решения и увеличаване на ползите от
европейското сътрудничество в обмена на опит при практиките за възлагане на
поръчки.
• Изграждане на съгласувана основа за прогресивни промени на регулацията,
стандартизацията и практиките за обществените поръчки, насърчаваща
иновациите и устойчивото развитие в транспортната инфраструктура.
Вид дейност: Дейности за съфинансиране на Обществени поръчки за иновативни
решения.
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.8.4-2015. Интелигентно управление, гъвкавост и ефективно
представяне на инфраструктурни иновации
Специфично
предизвикателство:
Собствениците
и
операторите
на
инфраструктури трябва да осигурят възможно най-добра възвръщаемост на все
по-ограничените инвестиционни средства за транспортната инфраструктура.
Основното предизвикателство е да се преодолее липсата на обща рамка за
управление, мениджмънт и финансиране на проекти за транспортна
инфраструктура (включително методологии и моделиране), с цел да се даде
възможност за прозрачно оптимизиране на инвестициите, основано на риска, в
рамките на отделните видове транспорт. Това включва въпроси като устойчивост
срещу измененията на климата и други нарушения. Освен това е необходимо да
се подобрят практиките и възможностите в бранша, за да се повиши
производителността, качеството и навременността на инфраструктурни проекти.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към един или няколко от
следните аспекти:
• Разработване на среди за цялостно системно планиране (например на базата на
виртуални дизайнерски концепции), за да се подпомогне рационализираната
доставка на инфраструктурни проекти от концепцията до внедряването. В това
отношение железопътният сектор заслужава особено внимание.
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• Иновативни, хармонизирани процеси на възлагане на обществени поръчки,
придружени от адекватни системи за наблюдение, сключване на договори и
тръжни методи; инструменти за управление, за предоставяне на помощ при
предоставянето на иновации.
•
Решения за напреднало инфраструктурно планиране на капацитета и
моделиране за всички видове транспорт.
• Решения за оптимална ефективност на разходите, включително устойчивост на
мрежата, картографиране на климатичните рискове за горещи точки,
включително и при изменение на климата, заедно с подходящи мерки за
адаптация и междутранспортни стратегии за изпълнение.
• Решения за разширено управление на активи, напреднали инвестиционни
стратегии и управление на иновациите, включително и интелигентни системи за
наблюдение (като например контрол на състоянието на конструкциите) и
адекватни показатели за цена и качество.
Активното участие на МСП е силно насърчавано.
Работата ще се фокусира или върху по-нататъшни подобрения в областта на
знанието, където все още е необходим технологичен прогрес (Дейности за
научни изследвания и иновации), или в прилагането на иновативни технологии в
реални условия чрез широкомащабни демонстрационни дейности (Иновационни
дейности). Необходимостта от засилване на мрежата между собствениците на
инфраструктури и операторите, с оглед повишаване на ефективността на
сектора, може да се повлияна чрез подходящи схеми за координация (Дейности
за координация и подпомагане).
Очакван ефект:
• Ускорената доставка на транспортна инфраструктура чрез подобрено,
прозрачно и хармонизирано вземане на инвестиционно решение на европейско
равнище, балансирайки производителност с разходи (по отношение на обща цена
на притежание) и риск.
• Подобрен капацитет и планиране на поддръжката на европейската транспортна
инфраструктурна мрежа, включително определяне на оптималния баланс между
дългосрочно подновяване и краткосрочна поддръжка.
• Подобрено оценяване на рисковете, свързани с въздействието на изменението
на климата и оценка на възможните мерки за адаптация.
•
По-бързо приемане на иновации в резултат на усилени координирани
публично-частни партньорства, например чрез (предконкурентни) процедури за
обществени поръчки за иновации.
• Изграждане на компетентност в областта на управлението на транспортната
инфраструктура, в резултат на засилени (в публичния сектор) възможности по
цялата верига на стойността за планиране, доставка и операции.
Вид дейност: 1) Дейности за научни изследвания и иновации; 2) Иновационни
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дейности 3) Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

9. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ДЕЙНОСТИ С ПЕРСПЕКТИВНА НАСОЧЕНОСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПОЛИТИКИ
Социално-икономическите и поведенчески дейности, както и дейностите с
перспективна насоченост - включително потребителски нужди и поведение,
транспортна икономика, данни, модели, сценарии и действия в подкрепа на
политиката - са необходими, за ефективното справяне с предизвикателствата,
свързани с транспорта.
За да се спомогне за генериране на иновативните решения, от които Европа се
нуждае
за по-интелигентен, по-екологичен и по-интегриран транспорт и
мобилност, измерението на „социалните и хуманитарните науки“ е заложено
като основен компонент на Работната програма за транспорта, в няколко научни
секции и теми от настоящата покана.
Раздел 9 разглежда междусекторни / трансмодални въпроси, които имат за цел
да допълнят и подкрепят дейностите, обхванати в други раздели на настоящата
работна програма. Този раздел включва по-специално теми, насочени към
разбирането на обществените фактори и потребителско поведение, повишаване
на ефективното финансиране на транспортната инфраструктура, укрепване на
стратегиите за научни изследвания и иновации на европейските транспортни
индустрии, насърчаване на
трансгранично сътрудничество, както и
стимулиране на интереса на студенти и изследователи в областта на
транспортните изследвания и иновациите.
В допълнение към този раздел, социално-икономическите дейности и дейностите с
перспективна насоченост са включени също така и в „Други дейности“. Поспециално, две покани за представяне на оферти, насочени към развитието на
публично европейско екологично моделиране в авиацията, както и създаване на
платформа за модели, събиране на данни, наблюдение на технологии и сценарии,
ще доведат до по-добро разбиране на европейските транспортни модели и модели
на мобилност, тенденции и потребности.
Приканваме към предложения по следните теми:

МР.9.1-2015.
Социални
транспортната система18

фактори,

въздействащи

18

върху

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена база за
политиките за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
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Специфично предизвикателство: Правилното разбиране на поведенческите и
социалните фактори - включително икономически, социални, демографски,
културни въпроси и въпроси, свързани с пола, където е уместно, които
повлияват на търсенето и предоставянето на транспортни услуги е необходимо,
за да се гарантира, че при разработването на транспортните политики и
научноизследователски и иновационни дейности, стойностите, нуждите и
очакванията на обществото са изпълнени.
Обхват: Форум за комуникация, сътрудничество, изграждане на отношения
трябва да развие взаимодействието на множество заинтересовани страни и
разработи план за действие за иновативни решения / възможности за транспорт
и мобилност, за да се постигне напредък в програмата на транспортния сектор и
обществото като цяло. Работата трябва да включва най-съвременните идеи,
проучвания и бизнес начинания относно нови концепции за мобилност.
Трябва да бъдат включени заинтересованите страни от и извън рамките на
сектора, по-специално: създатели на политики, организации на гражданското
общество, крайни потребители, промишлеността, включително доставчици
(превозни средства и компоненти - всички видове транспорт) и доставчици на
транспортни услуги, академични институции и изследователски организации.
Тези участници, ангажирани
с този кооперативен и свързан с науката
мобилизационен процес, ще се научат заедно да изследват най-подходящите и
надеждни решения. Връзки и взаимодействия със свързани с транспорта
Европейските технологични платформи (ЕТП) и текущия проект TRANSFORUM19
ще добавят значителна стойност.
Планът за действие трябва да се съсредоточи върху:
· Разбирането на нуждите на потребителите, възможност за избор за
мобилност, стремежи и поведение.
· Оценка на начина, по който новите концепции за мобилност ще допринесат
за цялостната ефективност на транспорта.
· Проучване на последиците за политики, регламенти, стандарти, форми на
управление.
·

Анализ
на
общественото
противодействие
на
нововъзникващите транспортни технологии и услуги.

приемане

на

· Проучване на пазарните възможности заедно с веригата на иновациите,
включително и услуги.

изключена от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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· Насърчаване на изграждането на консенсус и обществена ангажираност, за
да се улесни разпространението на добри практики и внедряването на
иновативни решения за транспорт и мобилност.
Трябва да бъдат предприети специализирани информационни дейности за
насърчаване на информираността и ангажираността на потребителите на
транспортни услуги и по-специално на младите поколения, с цел да се даде
възможност за разработването на отговорни и иновативни позиции по
отношение на тяхното поведение във връзка с мобилността.
С оглед на подходящо потенциално въздействие, Комисията ще оцени позитивно
предложенията с минимална продължителност от три години, партньори от наймалко 10 различни страни и от всички по-горе споменатите видове организации.
Максималният принос на ЕС не може да надвишава 3 милиона евро.
Очакван ефект: Създаването на тази рамка на участие, се очаква
да:
·

Осигури всеобхватен подход в предоставянето на цялостен преглед на
нови форми на мобилност и транспорт, както и техните последици за
потребителите, околната среда, обществото като цяло и създателите на
политики.

· Укрепи и насочи по-добре транспортните политики и определянето на
приоритети на научните изследвания и иновациите.
· Разгледа нуждите за мобилност на специфични групи и общности
(достъпност;
приемливи цени, всеобхватност, безопасност, застаряващо население и др.).
· Насърчи иновативни / алтернативни бизнес модели и социални иновации.
· Подобри корпоративната социална и екологична отговорност.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.9.2-2014. Поведението на потребителя и моделите на
мобилност в контекста на основните социални тенденции20
20

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
изключена от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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Специфично предизвикателство: Налице е липса на разбиране на ролята на
потребителското поведение в избора на вида транспорт и моделите на
мобилност. Например, не е ясно кои фактори повлияват на поведението на
потребителите и с каква интензивност. Освен това, не е ясно как големи
обществени тенденции, като например застаряването на населението или
урбанизацията, или тенденциите в състава на семейството, модели на живот и
работа, въздействат върху потребителското поведение. По-доброто разбиране на
тези въпроси и техните сложни взаимодействия и въздействия ще подпомогнат
развитието на иновативни транспортни продукти и услуги. Това също така ще
подкрепи политиката, насочена към устойчива мобилност в различни
пространствени нива.
Обхват: Предложенията трябва да се основават на съществуващите знания и да
целят установяване и напредък към съвременни постижения в областта на
изследванията на поведението по отношение на транспорта и неговите
последици за избор на вид транспорт и модела на мобилност. Трябва да бъдат
очертани съществуващи и възможни бъдещи научни изследвания и иновационни
пътища. Работата трябва да се позовава възможно най-много на налични данни.
Предложенията трябва да се занимаят най-малко със следните аспекти:
·

Факторите, които влияят върху поведението на потребителите по
отношение на използването на частен и обществен транспорт, обхващащ
всички видове транспорт, както и „нови видове транспорт“, като например
споделяне на автомобили, мотоциклети и трамвай-влакове. Анализът
трябва да вземе предвид характеристиките и специфичните нужди на
различните потребителски групи (възрастни, млади, самотни родители,
жени, заети и безработни, имигранти, и т.н.), за да се получи представа за
отношенията между социално-икономическите условия и отношението към
мобилността.

·

Развиващите се модели на мобилност на различни пространствени нива,
като се вземат предвид основните социално-икономически условия и
тенденции в Европа. Сравнение на моделите на мобилност в различни
части на Европа и / или различни пространствени нива (например градско,
крайградско, селско, регионално, национално, европейско и т.н.). Трябва
да се обмислят последиците от изискванията на сегашната и бъдещата
европейска транспортна система.

·

Да се вземат предвид основните обществени тенденции, възможните
начини да се обслужат бъдещи нужди на мобилността чрез предоставяне
на нови или приспособени транспортните продукти и услуги, включително
оценката на свързаните с тях бизнес модели, организационни модели и
идентификацията на съответния политически контекст. Трябва да се
обмислят последиците за различните потребителски групи и относно
изискванията за персонала и условията на труд.

·

Ролята

на

нововъзникващите

информационни

и

комуникационни
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технологии, включително на възможностите, предоставяни от изчисления в
облак, при събирането на данни за поведението на потребителите и
моделите на мобилност и при предлагането на нови, по-удобни за
потребителя продукти и услуги, които могат да повлияят върху
поведението на потребителите чрез предоставяне на информация,
управление на транспортна система и промени в местата за живеене и
работа.
Очакван
ефект:
· Работата се очаква да събере и генерира нови знания за поведението на
потребителите и неговото въздействие върху транспорта и моделите на
мобилност, в светлината на социални тенденции и променящите се
очаквания на потребителите; и да улесни приемането на иновативни опции
за по-устойчива мобилност.
·

Това също така ще позволи на създателите на транспортна политика,
органите и обществените и частните доставчици на продукти и услуги на
различни нива да развиват по-ефективни и надеждни решения, с оглед на
по-устойчива и удобна за потребителя транспортна система.

Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.9.3-2014. Анализ на схемите
транспортната инфраструктура21

за

финансиране

на

Специфично предизвикателство: Транспортната инфраструктура традиционно се
разглежда като предпоставка за икономическото развитие на различни
географски равнища (местно, регионално, национално, европейско). В същото
време, намалената способност на публичните бюджети да финансират пряко
транспортната инфраструктура доведе през последните години до приемането
на схеми за финансиране, включващи частни фондове и договорни модели,
известни като публично-частни партньорства (ПЧП). Тези схеми се прилагат в
цяла Европа вече в продължение на няколко години, в различни съчетания и с
различна степен на успех във всеки отделен случай.
Това действие трябва да осигури цялостен анализ на алтернативни схеми за
финансиране (публични, ПЧП или други) на базата на съществуващия опит в
21
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различните транспортни сектори и географски райони, както и да оцени тяхното
въздействие по отношение на икономическото развитие, стойност за публичните
средства, потребителски ползи, инвестиции в жизнения цикъл (включително
поддръжка), ефективност, управление и форми на обществена поръчка и т.н.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към следните аспекти:
· Очертаване на поуките, които трябва да се извлекат от действителния опит
на различни форми на ПЧП и други практики за възлагане на обществени
поръчки за финансиране на инфраструктурни проекти в рамките на
различните транспортни сектори и части от Европа.
· Идентифициране и анализ на възможните ограничения на ПЧП и други схеми
за финансиране (като например: липса на гъвкавост, зависимост от банковия
сектор, споделяне на риска, ценообразуване и социално приемане, и т.н.) и
предлагане на решения за преодоляването им.
.
· Анализ на въздействието на неотдавнашната икономическа и финансова
криза
върху
финансирането
на
транспортната
инфраструктура
(включително нейното функциониране и поддръжка) в цяла Европа и
неговото влияние върху различните схеми за финансиране.
·

.

Оценка на потенциала на инвестициите в транспорта и свързаните с тях
схеми за финансиране, включително иновативни схеми за възлагане на
обществени поръчки все още е в пилотна фаза, с цел допринасяне за
икономическото възстановяване, ръст и заетост, с оглед на бъдещите
инфраструктурни нужди с хоризонт 2050.

Очакван ефект: Работата се очаква да предостави на създателите на политики и
доставчиците на финансиране обширна
сравнителна информация относно
предимствата и ограниченията на различните схеми за финансиране на проекти
за транспортна инфраструктура, включително иновативни схеми, които все още
са в експериментална фаза, улеснявайки по този начин вземането на решения
относно проектирането и изпълнението на бъдещи инфраструктурни проекти.
Очаква се също така тя да подобри информираността на създателите на политики
относно нуждите за проекти, които обслужват ефективна и добре функционираща
транспортна инфраструктурна мрежа с Хоризонт 2050 и техния потенциален
принос за икономическото възстановяване, ръст и заетост.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.9.4-2014. Изследване, технологично развитие и пазарни
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перспективи на Европейските транспортни индустрии22
Специфично предизвикателство: Европейските транспортни индустрии в
различните сектори са добре позиционирани на световния пазар. Въпреки това,
те са изправени пред нови предизвикателства, произтичащи от необходимостта
да се премине към интелигентни, зелени и устойчиви транспортни технологии и
системи в рамките на относително кратък период от време, както и пред
увеличаване на международната конкуренция, промени в търсенето на
мобилността и развитието на европейската работна ръка. Предизвикателството
се състои в това да се осигури обзор на научните изследвания, технологичното
развитие и капацитета за иновации и стратегии на европейската транспортна
индустрия и да се идентифицират настоящите и нововъзникващите пазарни
перспективи в глобален мащаб, като се използват различни данни и
информационни източници.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към следните аспекти:
• Анализ на инвестиционните тенденции, нивата на производителност,
технологичен избор и възможности, промишлени стратегии, възможности
за развитие на научни изследвания и технологии и усилия за финансиране
на европейските производители на транспортни средства, в това число
производителите на превозни средства, оборудване, компоненти и системи
в
автомобилната
индустрия,
аеронавтиката,
корабостроенето,
железопътната промишленост и индустриите за транспортни услуги. Това
трябва да стане въз основа на съществуващи знания, включително
предишни проекти по Седмата рамкова програма.
• Оценка на конкурентните предимства и недостатъците на тези индустрии
по отношение на основните им конкуренти в световен мащаб; проектиране
на техните глобални перспективи за пазарен дял и разглеждане на
получените ефекти върху заетостта, по отношение на количество и
качество.
• Анализ на икономическия потенциал на нови технологии, продукти, услуги
и пазари и тяхната роля в определянето на промишлени и търговски
стратегии на големите европейски играчи; и оценка на факторите за
успеха на тези стратегии.
• Разглеждане на обхвата на законовите и регулаторните рамки на
национално и наднационално равнище на промишлените практики,
иновационния потенциал и конкурентоспособността на световно равнище
22
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на европейската промишленост.
• Изучаване на специфичните области и условия, при които целенасочени
дейности за международно сътрудничество могат да бъдат оползотворени,
по начин, който е съвместим с потребностите на европейската
промишленост, правилата на конкуренцията и европейския интерес.
Очакван
ефект:
• Работата се очаква да предостави цялостна картина на възможностите за
научни изследвания и технологично развитие, предизвикателствата към
иновациите и перспективите на пазара на европейската транспортна
индустрия, като се вземат предвид разнородният характер и бъдещите
тенденции за търсенето и заетостта в транспортния сектор.
• Това ще даде възможност на заинтересованите страни и създателите на
политики да идентифицират евентуални пропуски в капацитета и
стратегиите за научни изследвания, технологично развитие и иновации на
европейските транспортни индустрии, особено по отношение на
нововъзникващите пазарни перспективи, и да разработят подходящи мерки
на корпоративно и политическо ниво.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.9.5-2015. Насърчаване на транснационалното сътрудничество в
областта на европейските научни изследвания и иновации в
транспорта - мрежа на Национални точки за контакт (НТК)23
Специфично
предизвикателство:
Улесняване
на
транснационалното
сътрудничество между националните точки за контакт в рамките на
транспортното предизвикателство с цел идентифициране и обмен на добри
практики и повишаване на общия стандарт за предлагане на подкрепа на
кандидатите по програмата, като се вземе предвид разнообразието от участници,
които съставляват избирателите на това транспортно предизвикателство.
Обхват: Подкрепа ще се оказва на консорциум от официално назначени
Национални точки за контакт (НТК) в областта на транспорта. Дейностите ще
23

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
изключена от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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бъдат съобразени в зависимост от характера на района, както и приоритетите на
ангажираните с националните точки за контакт. Могат да бъдат включени
различни механизми, като например сравнителен анализ, съвместни семинари,
засилени трансгранични срещи с посредници, специфично обучение, свързано с
транспортното предизвикателство, както и със социалното измерение на пола
при научни изследвания и иновации, както и схеми за побратимяване. Специално
внимание ще бъде отделено за повишаване на компетентността на националните
точки за контакт, включително подпомагане на по-малко опитни НТК за бързо
придобиване на ноу-хау, натрупан в други страни.
Фокусът на вниманието през цялото време трябва да бъде върху въпроси, които
са специфични за транспортното предизвикателство и не трябва да дублира
действията, предвидени в мрежата от НТК за стандартите за качество и
хоризонтални въпроси по „Наука с и за обществото“.
Само НТК от държавите-членки на ЕС и асоциирани страни, които са официално
назначени от съответните национални органи, имат право да участват и да
получат финансиране за тази дейност.
Консорциумът трябва да има добро представителство от опитни и по-малко
опитни НТК. Насърчава се подаване на едно единствено предложение. НТК от
държавите-членки на ЕС или Асоциирани Страни, които избират да не участват
като членове на консорциума, трябва да бъдат идентифицирани и да изложат
причините си в предложението. Все пак тези национални точки за контакт са
поканени и насърчавани да участват в дейностите по проекта (например
семинари), като разходите, направени от консорциума за такова участие
(например пътни разходи, платени от консорциума) могат да бъдат включени в
прогнозния бюджет и да бъдат допустими за финансиране от страна на
Комисията.
Комисията ще финансира само едно предложение по тази тема.
Очакван ефект:
• Една подобрена и професионализирана НТК услуга в цяла Европа, като по този
начин се помага за опростяване на достъпа до поканите на Хоризонт 2020,
намаляване на пречките за навлизане на нови участници, както и повишаване на
средното качество на представените предложения.
• По-последователно ниво на помощни НТК услуги в цяла Eвропа.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.9.6-2014. Укрепване на изследователските и иновационни

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

стратегии на транспортните индустрии в Европа24
Специфично предизвикателство: Специфичното предизвикателство е да се
засили желанието и способността на европейските транспортни индустрии и
други заинтересовани страни да си сътрудничат на европейско равнище при
определянето на техните общи нужди за научни изследвания и иновации, и за
определяне на съответните цели, дневен ред и пътни карти.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към няколко или всички от
следните дейности:
• Актуализиране на програми за научни изследвания и пътни карти на модално и
мултимодално ниво, като се отчитат нуждите на потребителите и изискванията
на политиката.
• Дефиниране на планове за изпълнение, базиращи се на бизнес сценарии,
научноизследователски програми и пътни карти.
•
Наблюдение на състоянието на напредъка на транспортните
научноизследователски и иновационни дейности към често идентифицираните
нужди и договорените цели.
• Разработване на стратегии за връзки и координация между ЕТП, свързани с
транспорта и технологични платформи, съществуващи на национално равнище в
държавите членки и асоциираните страни, с цел да се осигури взаимодействие и
сближаване.
• Повишаване на видимостта на научноизследователски и иновационни дейности,
както и допринасяне за разпространението на резултатите, чрез големи
конференции, тематични събития, витрини, бази данни, уеб сайт, бюлетини и
други публикации, включително координация с големи транспортни събития,
като например конференцията Арена за транспортни изследвания и
сътрудничество с Портал за транспортни изследвания и иновации (ПТИИ) и
съответните ERA-NET.
Дейността ще съдейства на свързаните с транспорта Европейски технологични
платформи (ЕТП), Европейската комисия (ЕК) и държавите-членки и
асоциираните страни при определянето на нуждите на научните изследвания за
техните стратегии и програми, за постигане на целите на стратегията Европа
2020, по-специално на Съюз за иновации и Хоризонт 2020, както и визията на
Бялата книга от 2011 г. „Пътна карта за постигането на единно европейско
транспортно пространство“.
24

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
изключена от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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Консорциумите трябва да бъдат съставени от водещи европейски
изследователски експерти в транспорта, както от индустриални доставчици, така
и от доставчици на научни изследвания. Изпълнението на тази дейност изисква
тясно сътрудничество с ЕТП, занимаващи се с научните изследвания и иновации
в транспорта, както и с други свързани инициативи и организации.
Сътрудничеството с услуги на ЕС ще бъде съществен елемент.
Очакван ефект: Тази дейност се очаква да оптимизира капацитета на Европа за
научни изследвания и иновации в сектора на транспорта, да подобри
комуникацията, разпространението и използването на резултатите, както и да
помогне за определянето на съответните транспортни политики.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

МР.9.7-2014. Награди на студенти
и изследователи за иновации
в контекста на конференцията Арена за транспортни изследвания АТИ
2016 г.25
Специфично предизвикателство: Да насърчи интереса на студенти и
изследователи в областта на изследванията и иновациите в транспортния сектор,
чрез награждаване на най-добрите иновативни идеи и изследователски
постижения в тази област.
Обхват: Целта на тази дейност е да се организират два конкурса за транспортни
научни изследвания и иновации, като наградите ще бъдат обявени по време на
конференцията на АТИ през 2016 г.:
• Конкурс за студенти и млади изследователи с цел стимулиране на интереса
сред младите изследователи / студенти в областта на транспорта.
• Конкурс за старши изследователи в областта на иновативни транспортни
концепции на базата на резултати само от проекти, финансирани от ЕС.
• Двата конкурса ще обхващат всички видове транспорт и междусекторните
въпроси, в съответствие с целите на политиката на ЕС за интелигентен, зелен и
интегриран транспорт. Организирането на тези награди следва да гарантира
високо качество на конкуренцията и много добро медийно отразяване, преди, по
време и след конференцията на АТИ.
25

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, е
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www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Дейността следва да обърне специално внимание на въпросите, свързани с
пола.
Очакван ефект: Очаква се тази дейност да увеличи привлекателността на
изследвания, свързани с транспорта и да засили преследването на високи
постижения в европейските транспортни научни изследвания и иновации, като
даде признание и публичност на най-добрите постижения. Конференцията на
АТИ се очаква ефективно да разпространи познания и резултати от европейски и
национални изследователски проекти в областта на транспорта и по този начин
да подобри разработването и внедряването на иновативни решения за транспорта
в Европа.
Вид дейност: Дейности за координация и подпомагане
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
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УСЛОВИЯ ЗА ПОКАНАТА ЗА „МОБИЛНОСТ ЗА РАСТЕЖ“
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Крайни срокове26

27

:

Теми

Дати

МР.1.4, МР.1.6, МР.1.7,
МР.1.8 (част Дейности за
координация и
подпомагане)

Един етап
27.03.2014 г.
в 17.00. брюкселско
време

МР.9.2, МР.9.3, МР.9.4, МР.9.7
МР.3.5 (част ДКП)

Един етап

МР.7.2 (част ДКП)

28.08.2014 г.

МР.8.1 (част ДКП), МР.8.2 (част ДКП),

в 17.00. брюкселско
време

МР.9.6
МР.1.8 (Дейности

Един етап

за изследвания и

[31.03.2015 в 17.00 часа
брюкселско
време]

иновации),
МР.9.1, МР.9.5
МР.3.6 (част ДКП)

Един етап

МР.5.5 (част ДКП)
МР.8.3 (част ДКП) МР.8.4 (част ДКП)

[27.08.2015 г. в 17.00
ч.
брюкселско
време]

26

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.

27

Всички срокове, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015.
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МР.1.1, МР.1.3, МР.1.5
МР.2.1, МР.2.2, МР.2.3
МР.3.1, МР.3.2, МР.3.3, МР.3.4,

Първи етап
18.03.2014 г. в
17.00ч. брюкселско
време

Втори етап
28.08.2014 г.
в 17.00 ч. брюкселско
време

МР.3.5 (част ДИИ)
МР. 4.1, МР.4.2, МР.4.4
МР.5.1, МР.5.2, МР.5.3
МР.6.1, МР.6.2
МР.7.1, МР.7.2 (част ДИИ)
МР.8.1 (част ДИИ), МР.8.2 (част
ДИИ)
МР.1.2

Първи етап

Втори етап

МР.3.6 (част ДИИ),
[31.03.2015 в 17.00 часа
брюкселско време]

МР.4.3.
МР.5.4, МР.5.5 (част ДИИ),

[27.08.2015 г. в 17.00
ч.
брюкселско време]

МР.6.3
МР.8.4 (част ДИИ или част ДИ)

Цялостен индикативен бюджет: 558.50 милиона евро от бюджетите за 2014 г.28 и
2015 г.29 (за 2014 г. - 374.50 млн. евро, а за 2015 г. - 184.00 млн. евро).
Индикативното разпределение на бюджета за поканата е, както следва:
Теми

МР.1.1
МР.1.3
МР.1.5

2014г.

2015 г.

Млн. евро

Млн. евро

52.00

–

Всички са с два етапа

28

Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидено в предварителния бюджет за
2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както
е предвидено в системата на временните дванадесети части.
29

Сумите от бюджета за 2015 г., са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране
за покриване на сумите, които ще бъдат разпределени за 2015 година.
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МР.1.4

15.00

МР.1.2
МР.1.6
МР.1.7
МР.1.8 (част
ДКП)
МР.1.8(част
ДИИ)

Един етап
20.00

3.00

–

–

16.00

–

Два етапа
Всички са с един етап

Един етап

МР.2.1
МР.2.2

36.00

Всички са с два етапа

МР.2.3

16.00

МР.3.1
МР.3.2
МР.3.3

46.00

–

МР.3.5 (част
ДКП)

1.00

–

Един етап

МР.3.5 (част
ДИИ)

19.00

–

Два етапа

Два етапа
Всички са с два етапа

МР.3.4

МР.3.6 (част
ДКП)
МР.3.6 (част
ДИИ)
МР.4.1
МР.4.2
МР.4.4
МР.4.3
МР.5.1
МР.5.2
МР.5.3
МР.5.4

–

56.00

–
40.00

–

1.00

Един етап

22.00

Два етапа

–

18.00
–

9.00

Всички са с два етапа

Два етапа
Всички са с два етапа

Два етапа
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МР.5.5 (част
ДИИ)

–

54.50

Два етапа

МР.5.5 (част
ДКП)

–

3.00

Един етап

МР.6.1
МР.6.2
МР.6.3

32.00

–

–

18.00

Всички са с два етапа

Два етапа

МР.7.1
МР.7.2 (част
ДИИ)

28.00

–

Всички са с два етапа

МР.7.2 (част
ДКП)

3.00

–

Един етап

МР.8.1 (част
ДИИ)

16.00

–

Всички са с два етапа

3.00

–

Всички са с един етап

МР.8.2 (част
ДИИ)
МР.8.1 (част
ДКП)
МР.8.2 (част
ДКП)
МР.8.3

–

13.00

Един етап
(Обществени поръчки за
иновативни
решения)
Два етапа

МР.8.4 (част
ДИИ или част
ДИ)
МР.8.4 (част
ДКП)

–

3.00

–

1.50

Един етап

МР.9.1

–

3.00

Един етап

МР.9.2

5.00

Един етап

МР.9.3
МР.9.4
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МР.9.5

2.00

Един етап

МР.9.6

3.00

Един етап

МР.9.7

0.50

Един етап

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложенията към работната програма, със следните изключения:
Минимална продължителност: 3 години.

МР.9.1

Участници: всички видове организации, споменати в описанието на
темата и най-малко 10 различни държави.
Максимално участие на ЕС: 3 млн. евро.

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
описани в част З от Общите приложения към работната програма, със следните
изключения:
МР.1.4, МР.1.6,
МР.1.7, МР.1.8
(част ДКП)

До едно предложение се очаква да бъде финансирано за тема или
област (виж текста в темата).

МР.9.1, МР.9.2,
МР.9.3, МР.9.4,
МР.9.5, МР.9.7
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Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за
предложения с еднакви точки е дадена в част З от Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано
с тази покана. Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна
помощ:

Теми

МР.1.4, МР.1.6, МР.1.7,
МР.1.8
МР.3.5 (част ДКП)
МР.3.6 (част ДКП)

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

Информация за
резултата от
оценката (втори
етап)

Максимум 5
месеца, считано от
крайната дата за
подаване

МР.5.5 (част ДКП)
МР.7.2 (част ДКП)

Индикативна
дата за
подписване
на
споразумения
за
безвъзмездна
помощ
Максимум 3
месеца,
считано от
датата на
информиране
на кандидатите

МР.8.1 (част ДКП),
МР.8.2 (част ДКП),
МР. 8.3, МР. 8.4 (част
ДКП)
МР.9.1, МР.9.2, МР.9.3,
МР.9.4, МР.9.5 МР.9.6,
МР.9.7
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МР.1.1, МР.1.2, МР.1.3,
МР.1.5
МР.2.1, МР.2.2, МР.2.3
МР.3.1, МР.3.2, МР.3.3,
МР.3.4, МР.3.5 (част
ДИИ), МР.3.6 (част ДИИ)

Максимум 3
месеца, считано от
крайната дата за
подаване.

Максимум 5
месеца, считано от
крайната дата за
подаване.

Максимум 3
месеца,
считано от
датата на
информиране
на кандидатите

МР.4.1, МР.4.2, МР.4.3,
МР.4.4
МР.5.1, МР.5.2, МР.5.3,
МР.5.4, МР.5.5 (част
ДИИ)
МР.6.1, МР.6.2, МР.6.3
МР.7.1, МР.7.2 (част
ДИИ) МР.8.1 (част ДИИ),
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МР.8.2 (част ДИИ),
МР.8.4 (част ДИИ или част
ДИ)

Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и
Примерното споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участници в
дейности за научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са
длъжни да сключат споразумение за консорциум, преди споразумението за
отпускане на безвъзмездна помощ.

ПОКАНА „ЗЕЛЕНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“
Х2020-ЗПС-2014/2015
Тази покана за транспортно предизвикателство представлява съществен
компонент от научните изследвания и иновациите в автомобилния транспорт. Тя
включва научни изследвания, технологично развитие, иновации и демонстрации
в подкрепа на подобряването на енергийната ефективност на пътни превозни
средства, както и използването на нови видове неконвенционални източници на
енергия в автомобилния транспорт, като например електричество, компресиран
природен газ (КПГ), втечнен природен газ (ВПГ) и възобновяеми и специално
пригодени горива.
Обхватът на дейностите включва съвременни задвижващи технологии и нови
архитектури на превозните средства, намаляване на теглото, подобряване на
аеродинамиката и съпротивлението при търкаляне и разработване на
компоненти за превозни средства с алтернативни горива. По отношение на
новите форми на енергия, връзките между превозните средства и
инфраструктурата за презареждане ще трябва също да бъдат взети под внимание
и по-специално проблемите на стандартизацията. Демонстрационните дейности
ще играят важна роля за осигуряването на правилното и своевременно
въвеждане на нови технологии. В тази връзка трябва да бъдат взети под
внимание иновационни дейности, свързани с други механизми за финансиране
на ЕС, като например кохезионни и регионални фондове.
Тази покана е определена, като се вземат предвид други покани и инициативи,
които са свързани с транспортното предизвикателство, особено поканите за
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„Мобилност за растеж“ и „Интелигентни градове и общности“, и съвместни
начинания в областта на „Горивни клетки и водород 2“. Ще се насърчават
мултисекторни изследвания, включващи други научноизследователски и
иновационни области като Енергетика и Околна среда в съчетание с изследвания
на нови материали, съвременно производство и информационни и
комуникационни технологии, по-специално в области като съвременни системи
за съхранение на енергия и връзки между превозните средства и
инфраструктури за презареждане на енергия.
В допълнение към темите на тази покана е включена тема за следващо
поколение литиево-йонни батерии за електрически автомобилни приложения
(ННМПТ 17-2014) в „Нанотехнологии, нови материали и производствени
технологии (ННМПТ)“ към „Лидерство в базовите и индустриалните технологии“
(ЛБИТ).
Приканваме към предложения по следните теми:

ЗПС.1-2014. Следваща генерация литиево-йонни батерия,
отговарящи на очакванията на потребителите
Специфично предизвикателство: Важно е, че следващите поколения от
електрически и плъгин хибридни превозни средства включват основни
електрически компоненти, като например електрически батерии и техните
съставни компоненти, които се произвеждат в Европа. Случаят не е такъв с
първото поколение на тези превозни средства, които включват неевропейски
технологии за батерии. Предизвикателството, което трябва да бъде разгледано,
се състои в разработването на нови материали, съоръжения и технологии за
модерни литиево-йонни батерии, за да се подпомогне развитието на силна
европейска промишлена база в тази област. Това предизвикателство е в
допълнение към посочената по-горе тема за електрохимия на батерията, която
преследва дългосрочни решения в Работната програма Съвременни материали от
2014 г.
Обхват: Предложенията трябва да се основават на мултидисциплинарен подход
за извършване на оптимизиране на електрохимията за усъвършенстване на
параметри, критични за приемане от клиента: цена, аспекти за безопасност,
устойчивост на зареждане с висока мощност, дълготрайност, рециклируемост и
въздействието на хибридизация с други видове системи за съхранение
(например ултракондензатори), както и разглеждане на мащабирането на
производството.
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В допълнение са необходими по-добро познаване на механизма на стареене и
неговото моделиране, с цел подпомагане на процедурите за изпитване и
разработване на стандарти. В съответствие със Стратегията на Съюза за
международно сътрудничество в научните изследвания и иновациите30 се
насърчава международното сътрудничество за установяване на глобален
стандарт.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейностите за научни изследвания и иновации ще доведат
европейската промишленост до по-силна позиция на световния пазар, което
позволява започване на ново производство в Европа, като в същото време се
посочват недостатъците на електрическите автомобили, в сравнение с
конвенционалните автомобили (напр. разходи и намаляване на теглото,
безопасност, надеждност, дълготрайност и годност за зареждане на батерията
при реални условия). Предложените решения трябва да демонстрират прототипи
от промишлен мащаб, които да подобряват плътността на енергията на клетките
с поне 20%, а разходите с 20% по отношение на най-добрите клетъчни химии,
които в момента са на пазара.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ЗПС.2-2014. Оптимизирано и систематично управление на
енергията в електрически превозни средства
Специфично предизвикателство: Ограничението в обхвата, поради ограничения
капацитет на съхранение на електрическите батерии, е един от най-големите
недостатъци на електрически превозни средства. Основното предизвикателство
ще бъде да се постигне систематично управление на енергията на превозното
средство, въз основа на интеграцията на компоненти и подсистеми. Проблемът
се влошава от необходимостта да се използва част от капацитета за съхранение,
за да се захранва спомагателното оборудване, като например климатичен
контрол. В екстремни условия, до 50% от капацитета на батериите се абсорбира
от тези системи. Систематичното управление на енергия в електрически
30
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превозни средства е средство за получаване на разширен обхват, без да правите
компромис с комфорта. Следователно предизвикателството е да се разшири
обхвата на електрически превозни средства при всякакви метеорологични
условия.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към съчетаване на следните
разработки: цялостна система за терморегулиране (включително топлоизолация,
иновативни подходи за отопление и охлаждане), увеличаване на
продължителността на живота на батерията като страничен ефект на топлинното
управление, електронен контрол на енергията и захранващите потоци, енергийна
ефективност на електрифицирани аксесоари, функции за събиране на енергия и
автоматизирани и екологични стратегии за шофиране.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
3 и 8 милиона евро ще позволи това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Дейностите за научни изследвания и иновации ще допринесат за
по-бързо въвеждане на електрически и плъгин хибридни автомобили.
Автономността на автомобилите ще се увеличи благодарение на намаляване на
най-малко 50% от енергията, използвана за комфорта на пътниците и най-малко
30% за компонентно охлаждане в екстремни условия, по отношение на
електрическите превозни средства, които в момента са на пазара.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ЗПС.3-2014. Ново задвижване с природен газ и компоненти за
автомобили и автобуси
Специфично предизвикателство: Предизвикателството се състои в достигне на
ниво на емисии от 95 грама CO2/км и 147 грама CO 2/км съответно за пътнически
леки автомобили и лекотоварни търговски превозни средства (според новата
Световна хармонизирана процедура за изпитване на леките превозни средства)
чрез разработване на съвременни двигатели и концепции за последваща
обработка, адаптирани и оптимизирани да използват природен газ. Значителни
понижения се очакват по отношение на действителните емисии на NOх и
праховите частици при шофиране.
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Технологията трябва да бъде конкурентоспособна по отношение на текущите
превозни
средства,
използващи
конвенционални
горива.
Затова
предизвикателството може да бъде постигнато само ако превозните средства
демонстрират пробег от най-малко 600 км без никаква пространствена пречка, в
сравнение с бензиновите превозни средства.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху всички комбинации за
оптимизация на горивния процес, променлива компресия, системи за контрол,
работа с два вида гориво, оптимизирано впръскване на горивото, адаптивни
системи и сензори за справяне с различни качества и смеси, системи за
последваща обработка, усъвършенствани горивни резервоари, спомагателна и
цялостна оптимизация на задвижващите системи.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
10 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван
ефект:
Един
опитен
образец
на
автомобил
за
всяка
платформа/технология ще докаже чрез независими тестове, че действителните
емисии при шофиране са поне под предстоящите ограничения на Евро 6 и ще
потвърди постигането на намаление от поне 20% в нивата на емисиите на CO2
(включително еквивалентият на CO 2 неизгорял метан и N 2O), в сравнение с найдобрите превозни средства на пазара за 2013 г. Изследванията ще разработват
технологии, необходими за постигане на напредък към създаването на един
бъдещ стандарт „Превозни средства със супер ниски емисии“ с цели за емисии,
които са значително по-ниски от Евро 6.
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ЗПС.4-2014. Хибридни леки и тежки товарни автомобили
Специфично предизвикателство: Конкурентоспособността на европейските
производители на пътни превозни средства се основава на технологичното
лидерство особено за системната оптимизация и достъпност, най-вече по
отношение на задвижващите системи. Предизвикателството се състои в това да
се възстанови водещата позиция в хибридната технология. Технологията също
така ще има положителен ефект за намаляване на CO 2 емисии от пътния
транспорт и качеството на въздуха.
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Обхват: Предложенията трябва да развиват нови знания по отношение на
хибридните компоненти (силова електроника за системи за съхранение и т.н.) и
да интегрират системно инженерство, симулации и технологии, с цел постигане
на намаляване на теглото и разходите на хибридната задвижваща система,
увеличаване на функционалността, опростяване на сложните системи,
ефективност и достъпност, като в същото време се намаляват емисиите и се
подобрява производителността, удобството и безопасността при експлоатация. За
леки автомобили, предимство ще се дава на концепции, които предоставят
значителен диапазон за нулеви емисии. Изследването трябва да бъде
потвърдено с най-малко един опитен образец за всяка платформа, която е
предмет на изследване.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
10 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследването ще постигне 20% подобрение на ефективността на
задвижващата система и 20% намаление на теглото на задвижващата система и
обема, по отношение на най-добрите в класа пълни хибридни превозни средства
на пазара през 2013 г., имайки максимум 10% допълнителни разходи от
конвенционалния модел, на който се базира на опитния модел. За да се
постигнат целите за качество на въздуха, изследването ще докаже чрез
независимо тестване при реално шофиране емисии, които са поне под
предстоящите ограничения съответно на Евро 6 или Евро VI. Изследванията за
леки превозни средства ще разработват технологии, необходими за постигане на
напредък към създаването на един бъдещ стандарт „Превозни средства със
супер ниски емисии“ с цели за емисии, които са значително по-ниски от Евро 6.
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ЗПС.5-2014.
средства и
средства

Електрически
двуколесни
концепция за леки товарни

превозни
превозни

Специфично предизвикателство: Европа трябва да се сблъска с трудни
предизвикателства в областта на качеството на въздуха, шума и опазването на
околната среда, задръстванията по пътищата, конкурентоспособността и
запазването на работни места. Това изисква нови и по-ефективни концепции за

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

мобилност. Превозни средства от категория L са в добра позиция да отговарят на
изискванията за по-ниска консумация на енергия и финансова достъпност. Те
представляват привлекателно решение за претоварените градове с оскъдно
паркомясто. Предизвикателството се състои в разработването на ново поколение
електрифицирани задвижващи системи за превозни средства от категория L,
които са тихи, чисти, енергийно ефективни и безопасни, и разследването на
радикално нови концепции за леки превозни средства за лична мобилност в
градските райони.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху подобряване на
енергийната ефективност за широк диапазон от превозни средства (от мотопеди
до четириколесни мотоциклети и леки четириколесни превозни средства).
Изследванията ще разгледат ефективността на разходите, интеграция и
модулност на батериите, електрически и плъгин хибридни задвижващи системи,
системна интеграция и иновативна архитектура на автомобила. Обхватът
включва също разработване и доказване на концепцията за нови ултра-леки
пътнически превозни средства, като се вземат предвид тяхното интегриране с
инфраструктурата и, когато това е уместно, като се имат предвид необходимите
промени в изискванията и разпоредби за хомологация, да се позволява тяхното
използване. Резултатите от проекта ще бъдат валидирани чрез опитни образци на
автомобили.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 8 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Изследването ще допринесе за значително намаляване на
емисиите (за хибриди трябва да се покажат емисии при действително шофиране
под ниво Евро 5) и шума, задръстванията, емисиите на парникови газове и
консумацията на енергия. Изследването също така ще подобри конкурентната
позиция на европейската промишленост. Изследванията в тази област ще
подпомогнат също
така прилагането на стратегията Чиста енергия за
транспорта, чрез разработване на следващо поколение алтернативно задвижвани
градски, леки електронни превозни средства.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ЗПС.6-2015. Контрол на задвижващата система на тежки товарни
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автомобили с оптимизирани емисии
Специфично предизвикателство: Намаляването на действителните емисии при
шофиране и разходът на тежкотоварни автомобилни превозвачи на товари са
едни от основните обществени предизвикателства за сектора. Намаляването
емисиите и горивната ефективност са понякога зависими от това как те
взаимодействат помежду си и с конкретното приложение на превозното средство
и експлоатационните условия. Следователно предизвикателството се състои в
това да се разработят нови средства за гъвкаво и глобално управление на
двигателя и емисиите, по оптимален начин за всяко приложение, за да се
постигне максимално използване на потенциала на отделните системи.
Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху методи относно това
как да се оптимизира контролът на задвижващите системи, като се вземат
предвид специфичните задачи за транспортиране. Това може да се постигне чрез
използване на информацията, предоставена от навигационни системи от ново
поколение и сензори за емисии, свързани с Бордова диагностика / Бордова
измервателна система, в комбинация с електроника и задвижващи механизми.
Стратегията ще използва данни, като например транспортни данни (общо тегло,
конфигурация на превозното средство и т.н.), трафик и метеорологичните
условия, топография и пътна мрежа на избрания маршрут, начин на шофиране на
околните превозни средства, състояние на двигателя с вътрешно горене,
последваща обработка и трансмисия, контрол върху отделяните емисии и т.н.
Получената технология би трябвало да осигурява глобална съвкупност от
благоприятни условия за консумация (на гориво, електрическа енергия и други
консумативи, свързани с контрола на емисиите, като например карбамид или
амоняк) и вредните емисии за всяка мисия трябва да бъдат валидирани чрез
опитен образец на автомобил.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 7 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и
подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Трябва да се докаже чрез сравнение намаляване на разхода на
гориво с най-малко 20% от този на същото превозно средство с конвенционално
управление, като не се надвишават ограниченията за емисиите при реално
шофиране, определени от установените процедури на Евро 6.
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
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ЗПС.7-2014. Ново задвижване с природен газ и компоненти за
товарни автомобили
Специфично
предизвикателство:
Предизвикателството
се
състои
в
разработването на съвременни нехибридни задвижващи концепции за
тежкотоварни автомобили (с използване на два вида гориво или оптимизирани за
работа с природен газ), които са в съответствие със стандартите на Евро 6 и
отговарят на целите за емисии на CO2/ км, които са валидни към момента.
Това ще доведе до значително подобряване на качеството на въздуха, особено от
гледна точка на броя на частиците и NOх в реални условия на шофиране.
За да се постигне реално въздействие върху обществените предизвикателства,
превозни средства, използващи разработената технология, трябва да бъдат
конкурентоспособни спрямо сегашните превозни средства, използващи
конвенционални горива. Затова допълнително технологично предизвикателство
трябва да разработи специфични компоненти (например по-добри горивни
резервоари за втечнен природен газ с подобрена топлоизолация, оптимизирани
системи за обработка на налягането и катализатори на метан) за видовете горива
с по-ниска цена, обем и тегло, като се поддържат високи стандарти за
безопасност.
Обхват: Предложенията следва да включват адекватни комбинации от
оптимизация на горивния процес, променливи коефициенти на компресия,
контрол на двигателя, работа с два вида гориво, оптимизирани системи за
впръскване на гориво, адаптивни системи и сензори, за да се вземат предвид
различните качества на горивата, ново поколение системи за последваща
обработка (по-специално за изтичане на NOх и метан, особено по време на
преходни процеси и при ниски температури) и цялостната оптимизация на
задвижваща система, съвременни резервоари за гориво (високо налягане в
газообразно, течно или твърдо състояние) и всякакви други иновативни
концепции и компоненти за различните категории превозни средства.
Обхват от най-малко 800 км. при работа с природен газ трябва да бъде
демонстриран преди зареждане с гориво, като същевременно теглото, обемът и
разходите се запазват на ниво, подобно на това на текущия най-добър клас
превозни средства.
Всички разработени технологии трябва да бъдат интегрирани в превозните
средства, които трябва да бъдат тествани от независими органи според
процедурите за изпитване на Световния цикъл за тежкотоварни автомобили
(СЦТА), включително съответните подходи за Преносима система за измерване
на емисии (ПСИЕ).
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
10 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван ефект: Нивата на емисиите при реално шофиране според ограниченията
и процедурите за емисии след 2020 г. трябва да бъдат постигнати, за да се
отговори на предизвикателството за качеството на въздуха. Способността да се
запази това представяне по време на живота на двигателя също трябва да се
докаже чрез ускорени процедури за стареене.
Що се отнася до предизвикателството за изменението на климата, целта на
изследванията е да се постигнат най-малко с 10% по-ниски емисии на CO 2
еквиваленти (напр. включително неизгорял метан и N2O) от най-добрите
автомобили на пазара през 2013 г., използващи същото гориво (природен газ за
двигатели с чист метан, дизел, в случай на двойни горивни системи).
Вид дейност: Дейности за иновации
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ЗПС.8-2015. Подобрени характеристики и интегриране на
електромобили в транспортната система и мрежа
Специфично предизвикателство: Ограниченият пробег на електрическите
превозни средства е едно от най-големите предизвикателства за разгръщане на
електромобилите. Необходима е основна промяна в дизайна, за пълноценно
възползване от свободите на дизайна и възможностите за определяне и
създаване на електрическа и електронна архитектура и компоненти. Това би
довело до по-голяма ефективност и пробег и би допринесло значително към
преминаването към изцяло електрически превозни средства (ИЕПС).
Особено важен елемент, който трябва да бъде разгледан, е системата за
управление на батерията (СУБ), която е от основно значение за много аспекти от
работата на електрифицирани превозни средства, от енергийната ефективност (и
следователно пробега) до безопасността, живота на батерията и надеждността.
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) значително допринасят за
повишаване на енергийната ефективност и по този начин за пробега на
превозното средство чрез осигуряване на точно предвиждане на пробега и
предлагане на персонализирани опции и услуги на водача. Освен това ИКТ
подпомагат презареждането, което се съгласува с местните възможности
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електрическата мрежа. Тази координация трябва да се въведе не само при
пътнически електромобили, но също така да отговаря на изискванията на
електрически автобуси, микробуси и камиони, които се очаква да изискват бързо
презареждане с голяма мощност.
Обхват: Предложенията трябва да са насочени към една от следните допълващи
области и могат да включват връзки между тези области:
· Концепции за електрически превозни средства, показващи пълна ревизия на
електрическата и електронната архитектура, за намаляване на сложността
и броя на компонентите и междусистемните връзки, като същевременно
подобряват енергийната ефективност, функционалност и модулност. Това
може да бъде подкрепено от система драйв бай уайър (drive-by-wire) или
или безжична комуникация, както и съвременно съхранение на енергия,
системи за пренос и преобразуване, включително миниатюризация. Трябва
да се обърне внимание на предизвикателства за безопасност, сигурност,
надеждност
и
издръжливост,
включително
електро-магнитна
съвместимост. Работата трябва да преследва висока степен на
стандартизация и да покрие цялата верига на стойността на електрическия
автомобил.
· Що се отнася до Системи за сградна автоматизация (СГА) изследователската
работа ще се съсредоточи върху комбинация от следните аспекти:
- Новаторски СГА дизайн с подобрено топлинно управление, плътност на
мощността и продължителност на живота, безопасност и надеждност.
- Подобрени инструменти за моделиране и симулация за подобрение на
СГА.
- Принос към стандартизацията на СГА компоненти и интерфейси.
- Тестови методики и процедури за оценка на функционалната
безопасност, надеждност и живота на батерийните системи.
· Интеграция в превозното средство на цялостния цикъл за управление на
енергията на ЕПС в една всеобхватна ЕПС батерия и управление на
системата за зареждане, базираща се на ИКТ, което осигурява на
потребителите ергономична и безпроблемна поддръжка. Такава
интеграция следва да се основава на съществуващите технологични
стандарти.
·

В обхвата също така попадат дигиталното подпомагане за електрически
превозни средства като например общ информационен модел, пазарно
взаимодействие и предоставяне на услуги на базата на безжични /
подавани чрез енергийни линии комуникационни интерфейси, управление
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на роуминга, потребление на енергия и доставки, както и аспектите за
разходите.
·

Оперативна съвместимост на електрическите превозни средства с
комуникационната инфраструктура и електрическата мрежа относно
локално разположени смарт-грид и системи за интелигентно отчитане,
докато се разследват възникващи оперативни въпроси и текущи
разработки. Трябва да бъдат разгледани специфичните изисквания на
различните видове ЕПС и изискванията на клиента.

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
5 и 10 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне
и подбор на предложения, изискващи други суми.
Очакван
ефект:
· Подобрения в съотношението цена-ефективност на ЕПС, допринасящо за
по-бързо навлизане на пазара.
· Подобрения в пробега на превозното средство и / или на теглото,
продължителността на живот на батерията и надеждността, без
компромиси по отношение на безопасността - предоставят по-стабилна и
добре управлявана батерийна система.
· Стандартизирани СГА компоненти и интерфейси.
· Напредък по отношение на ИКТ базирани технологии за координирано
презареждане на ЕПС.
·

Подобрена привлекателност на електромобилите, постигната чрез
безпроблемен и ергономичен цикъл на управление на енергията (който
обхваща целия цикъл от избора място / резервация за зареждане, до
изключване след зареждане на батерията).

· Принос към стандартизация, която да засили конкурентоспособността на
европейската индустрия.
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.
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УСЛОВИЯ ЗА ПОКАНАТА ЗА „ЗЕЛЕНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.
Крайни Срокове31

32

:
Теми

ЗПС.1, ЗПС.2, ЗПС.3, ЗПС.4, ЗПС.5, ЗПС.7

Един етап
28.08.2014
в 17.00 ч. брюкселско
време

ЗПС.6, ЗПС.8

Един етап
[27.08.2015 г. в 17.00
ч.
брюкселско
време]

Цялостен индикативен бюджет: 159.00 милиона евро от бюджетите за 2014 г.33 и
2015 г.34 (за 2014 г. – 129.00 млн. евро, а за 2015 г. – 30.00 млн. евро).
Индикативното разпределение на бюджета за поканата е, както следва:
Теми

31

2014

2015

Млн. евро

Млн. евро

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.

32

Всички срокове, предвидени в скоби, са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015 г.
Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидено в предварителния бюджет за
2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е
предвидено в системата на временните дванадесети части.
34
Сумите от бюджета за 2015 г., са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които ще бъдат разпределени за 2015 година.
33
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ЗПС.1,
ЗПС.2,
ЗПС.3,
ЗПС.4,
ЗПС.5,
ЗПС.7

129.00

–

Всички са с един етап

ЗПС.6

–

10.00

Един етап

ЗПС.8

–

20.00

Един етап

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложения към работната програма.
Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
описани в част З от Общите приложения към работната програма.
Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за
предложения с еднакви точки е дадена в част З от Общите приложенията.
Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с
тази покана. Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна
помощ:

Теми

ЗПС.1, ЗПС.2, ЗПС.3, ЗПС.4, ЗПС.5,
ЗПС.7, ЗПС. 8

Информация за
резултата от
оценката (един
етап)

Индикативна
дата за
подписване
на
споразумени
я за
безвъзмездн
а помощ

Максимум 5
месеца, считано
от крайната дата
за подаване.

Максимум 3
месеца от
датата на
информиране
на
кандидатите

Споразумение за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и
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Примерното споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участниците в
научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са длъжни да
сключат споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на
безвъзмездна помощ.

ПОКАНА ЗА „МАЛЪК БИЗНЕС И УСКОРЕНИ ИНОВАЦИИ
ЗА ТРАНСПОРТ“
Х2020-ИТ-2014/2015
ИТ.1-2014-2015.
Малък
изследвания за транспорт

бизнес

и

иновационни

Специфично предизвикателство: За да запази лидерството си и да създава нови
работни места, европейският транспортен сектор трябва да има капацитета да
доставя най-добрите продукти и услуги по начин, който е ефективен откъм време
и разходи, както и да се справя с предизвикателствата на околната среда и
мобилността. Ролята на МСП да посрещат тези предизвикателства е от решаващо
значение, тъй като те са ключови играчи във веригите за доставка. Засилването
на участието на по-слаби играчи в иновационни дейности, както и улесняване на
стартирането и появата на нови високотехнологични малки и средни предприятия
е от първостепенно значение.
Обхват: МСП инструментът се състои от три отделни фази и услуги за тренинг и
обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1, с
цел кандидатстване за фаза 2 на по-късна дата или директно за фаза 2.
Във фаза 1 ще бъде разработено предпроектно проучване за проверка на
технологичната / практичната, както и икономическата приложимост на
иновационна идея / концепция със значителен новаторски елемент за
индустриалния сектор, в който тя е представена (нови продукти, процеси, дизайн,
услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).
Дейностите биха могли, например, да съдържат оценка на риска, проучване на
пазара, участие на потребителя, управление на интелектуалната собственост
(ИС), разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори,
приложимост на концепцията и други подобни, за да се изготви солиден проект за
иновации с висок потенциал, пригоден към стратегията на предприятието и с
европейско измерение. Затрудненията в способността да се увеличи
рентабилността на предприятието чрез иновации трябва да бъдат открити и
анализирани по време на фаза 1 и разгледани по време на фаза 2 за увеличаване
на възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности. Предложението
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трябва да съдържа първоначален бизнес план, базиран на предложената идея /
концепция.
Предложението трябва да даде спецификациите на разработен бизнес план, който
трябва да бъде резултатът от проекта и критериите за успех.
Финансирането ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на
50.000 евро. Проектите трябва да продължат около 6 месеца.
Във фаза 2, ще бъдат подпомогнати иновационни проекти, които разглеждат
всякакви области от Специфичната програма за транспорт (Хоризонт 2020
Специфична програма: Част III - 4. Интелигентен, екологосъобразен и интегриран
транспорт) и които показват висок потенциал по отношение конкурентоспособност
и растеж на дружеството, подкрепени от стратегически бизнес план. Дейностите
трябва да се фокусират върху иновационни дейности като демонстрация,
тестване,
създаване
на
прототипи,
пилотни
проекти,
мащабиране,
миниатюризация, проектиране, внедряване на пазара, като се стремят да
въвеждат новаторски идеи (продукт, процес, услуга и т.н.) върху индустриална
подготвеност и зрялост за въвеждане на пазара, но може да включват също така и
някои изследвания. За технологични иновации са предвидени Нива за
технологична готовност от 6 или по-високи (или подобни за нетехнологични
иновации); моля, вижте част Ж от Общите приложения.
Предложенията се основават на обстоен бизнес план, разработен чрез фаза 1 или
по друг начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на
интелектуалната собственост и правото на собственост; кандидатите ще трябва да
представят убедителни мерки за осигуряване на възможност за търговска
експлоатация („свобода за работа“).
Предложенията съдържат спецификация за резултатите от проекта, включително
първи план за комерсиализация и критерии за успех.
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между
0.5 и 2.5 милиона евро ще позволят това фаза 2 да бъде разгледана по подходящ
начин. Проектите трябва да продължат между 12 и 24 месеца.
Освен това, във фаза 3, малките и средни предприятия могат да се възползват от
косвени мерки и услуги за подпомагане, както и от достъп до финансови
механизми, подпомогнати по Достъп до рисково финансиране на тази работна
програма.
На успешните бенефициенти ще бъде предложена подкрепа за тренинг и
обучения по време на фаза 1 и фаза 2. Тази услуга ще бъде достъпна
посредством Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) и се осигурява от
специален обучител чрез консултации и указания към бенефициентите.
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Обучителите ще бъдат наети от централна база данни, управлявана от Комисията
и всички те ще изпълняват строги критерии по отношение на бизнес опит и
компетенции. По време на трите фази на инструмента, ЕМПБ ще допълни
тренинга чрез предоставяне на достъп до своите услуги за иновации и
интернационализация. Това може да включва, например, в зависимост от нуждите
на малките и средни предприятия, подкрепа за идентифициране на потенциала за
растеж, разработване на план за растеж и максимално разрастване чрез
интернационализация; укрепване на лидерските и управленски умения на лица
във висшия мениджърски екип и вътрешно развитие на тренинг капацитет;
разработване на маркетингова стратегия или повишаване на външното
финансиране.
Очакван ефект:
· Повишаване на рентабилността и ефективността на работата на МСП чрез
комбиниране и прехвърляне на новите и съществуващите знания в
иновативни, пробивни и конкурентни решения, които се възползват от
европейските и глобалните бизнес възможности.
· Навлизане и разпределяне на пазара на иновации за справяне по устойчив
начин със специфичното предизвикателство на Специфичната програма за
транспорт.
· Увеличаване на частните инвестиции за иновации, по-специално привличане
на частни съинвеститори и/или последващи инвестиции.
· Очакваното въздействие трябва да бъде ясно описано в качествено и
количествено отношение (например за оборот, заетост, завземане на пазар,
управление на ИС, продажби, възвръщаемост на инвестициите и печалба).
Вид дейност: МСП инструмент (70%)
Условията, свързани с тази тема, са предвидени в края на тази покана и в
Общите приложения.

ИТ.2-2015. Ускорени иновации за транспорт
Заместител:
Следва да се отбележи, че следната информация е предоставена на този етап
само за да улесни запознаването с тази тема. Комисията ще предостави
своевременно пълни подробности, заедно с обявяването на съответните покани за
тема Бърз път за въвеждане на пилотен проект за иновации.
Общите аспекти на тази тема са, както
следва:
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Според този Бърз път за въвеждане на пилотен проект за иновации (БПВППИ),
предложенията за иновационни дейности, свързани с която и да е технологична
област, ще бъдат поканени, въз основа на постоянно отворена покана (с първа
крайна дата през 2015 г.) и възходяща логика.
Всяко юридическо лице може да участва и предложения могат да се подават по
всяко време. Комисията трябва да зададе три крайни дати годишно за оценка на
предложенията. Времето между крайната дата и подписването на споразумението
за отпускане на безвъзмездни средства или уведомление за решение за отпускане
на безвъзмездна помощ не може да надвишава шест месеца. В тази дейност не
могат да участват повече от 5 юридически лица. Размерът на безвъзмездните
средства не може да надвишава 3 милиона евро.
Предложенията се класират в зависимост от въздействието, качеството и
ефективността на изпълнението, като на на критерия въздействие се дава поголяма тежест. Фактори като времева чувствителност и международната
конкурентна ситуация трябва да се вземат предвид при оценката на
въздействието на предложението, за да се даде възможност за гъвкавост, в
съответствие с различните особености в различниte сфери на приложните
изследвания.

УСЛОВИЯ ЗА ПОКАНАТА ЗА „МАЛЪК БИЗНЕС И УСКОРЕНИ
ИНОВАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТ“
Дата на публикуване: 11.12.2013 г
Откриване35:

01.03.2014 за фаза 1 и фаза 2

Краен срок (ове)
Теми

36 37

:
Дати

35

Генералният директор, отговорен може да отложи тази дата с до два месеца.

36

Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца.

37

Сроковете, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015 г.
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ИТ. 1
Kрайни дати
за открита
покана

Фаза 1
18.06.2014
24.09.2014
.
17.12.2014

Фаза 2
09.10.2014
17.12.2014

Фаза 1
[18.03.201
5
17.06.2015
17.09.2015
16.12.2015
]

Фаза 2
[18.03.201
5
17.06.2015
17.09.2015
16.12.2015
]

ИТ. 2
Ускорени
иновации
Индикативен бюджет: 74.83 милиона евро от бюджетите за 2014 г.38 и 2015 г.39 (за
2014 г. - 35.87 млн. евро, а за 2015 г. - 38.96 милиона евро).
Индикативното разпределение на бюджета за поканата е, както следва:
2014

2015

Млн. евро

Млн. евро

ИТ. 1 [МСП 35.87,
инструмент] от които 3.59 за фаза 1,
31.56 за фаза 2,
0.72 за подпомагане на
тренинг и обучение и фаза 3

38.96,
от които 3.90 за фаза 1,
34.28 за фаза 2,
0.78 за тренинг и обучение и фаза
3

Един етап за фаза 1 и фаза 2.
Наличният бюджет за фаза 1 и фаза 2 ще бъде разделен
по равно между всяка крайна дата.
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Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидено в предварителния бюджет за
2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е
предвидено в системата на временните дванадесети части.
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Сумите в бюджета за 2015 г., са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за
покриване на сумите, които ще бъдат разпределени за 2015 година
www.cbcromaniabulgaria.eu
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ИТ. 2
[Ускорени
иновации
за
транспорт
]
Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от
Общите приложенията към работната програма, със следните изключения:

ИТ. 1

От предложения за фаза 1 не се изисква да представят
проектен план за експлоатация и разпространение.
Предложение за фаза 2 трябва да включва първи план за
комерсиализация.

ИТ. 2
[Ускорени
иновации
за
транспорт
]
Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са
описани в част З от Общите приложения към работната програма, със следните
изключения:
ИТ. 1

Предложенията ще бъдат оценявани поотделно, когато те пристигнат.
Те ще бъдат класирани след съответните крайни дати.
На първо място ще се оценява критерият Въздействие, след това
Отлични постижения и и Изпълнение. Ако предложението не успява
да достигне прага за критерий, оценяването на предложението ще
бъде прекратено.
Прагът за фаза 1 за отделните критерии ще бъде 4. Общият праг,
прилаган към сумата от трите отделни резултата ще бъде 13.
Прагът за фаза 2 за отделните критерии ще бъде 4. Общият праг,
прилаган към сумата от трите отделни резултата ще бъде 12.
Окончателният консенсусен резултат на предложение ще бъде
медианата на индивидуалните резултати на отделните оценители; и
консенсусният доклад ще включва съпоставяне на отделните доклади
или извлечения от тях. Когато е уместно, от разстояние ще бъде
www.cbcromaniabulgaria.eu
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организиран Преглед на панела.
Кандидатите могат да предоставят по време на електронното
подаване на предложение до три имена на лица, които не трябва да
действат като оценители в оценката на тяхното предложение поради
потенциални конкурентни причини40.
ИТ. 2 [Ускорени
иновации за
транспорт]

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

Информация за
резултата от
оценката (втори
етап)

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

ИТ. 1

Индикативна дата
за подписване на
споразумения за
безвъзмездна
помощ
Един месец от
датата на
уведомяване на
кандидатите във
фаза 1 и два
месеца, считано от
датата на
информиране на
кандидатите във
фаза 2.

ИТ. 2 [Ускорени
иновации за
40

Ако някое от идентифицираните лица е независим експерт, който участва в оценката на предложенията
за поставената процедура, то може да бъде изключено от оценката на съответното предложение, стига
да е възможно оценяването на предложението.
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транспорт]
Споразумение за консорциум: В случай на подаване на предложение от две или
повече МСП, в съответствие с Правилата за участие и Примерното споразумение за
отпускане на безвъзмездна помощ, участниците в научни изследвания и иновации
или в дейности за иновации са длъжни да сключат споразумение за консорциум,
преди споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ4142
1. Разработване
на обществена Европейска
група за
43
екологично моделиране в авиацията
Специфично предизвикателство: Съществуващите европейски модели на
авиацията за околната среда страдат от права на собственост, които са
разпрострени над частни индустрии, изследователски институти и обществени
организации. Това води до ситуация, в която създателите на политики не
разполагат с директен достъп до пълен и безпристрастен набор от модели, за
да покрият своите нужди за политики. В допълнение, налице е липса на
обществено достъпни набори от данни и методологии, върху които могат да
бъдат развити или утвърдени цялостни модели. Такъв е например случаят с
праховите частици от двигатели или шума от хеликоптери.
Обхват: Предложената дейност се състои от пет части:
· Въз основа на преглед на съществуващите модели в публичната област, да
се проектира цялостна и отворена европейска група за екологично
моделиране в авиацията, с цел подпомагане на създателите на политики в
разработването на политики и в международните преговори (например в
рамките на Международната организация за гражданска авиация).
· Събиране на нови данни и установяване на свързани бази данни за
идентифициране на пропуски, като това трябва най-малкото да включва
измерването на прахови частици от двигатели.
· Обогатяване на съществуващите обществени модели с нови модули, като
това трябва най-малкото да включва шум от хеликоптери.

41

Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидено в предварителния бюджет за
2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както
е предвидено в системата на временните дванадесети части
42

Сумите от бюджета за 2015 г., са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране
за покриване на сумите, които ще бъдат разпределени за 2015 година.
43

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа
за политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица,
се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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· Като се има предвид съдържанието на примерната група, трябва да се
осъществи разработване на нови методологии, които могат да бъдат
приложени към политиките, които изискват оценка на въздействието върху
околната среда.
· Подготвяне на препоръки за разработване на съдържанието, публичната
собственост и управлението на примерната група.
Очакван ефект: Предложената дейност следва да допринесе за разработването
на екологични стандарти за авиация на европейско и световно равнище;
мониторинг на напредъка, постигнат в европейските научни изследвания за
авиация по отношение на целите за намаляване на емисиите на Флайтпат 2050;
събиране и мониторинг на данни за околната среда в сектора на авиацията,
изисквани от европейското законодателство в областта на околната среда; и подобро разбиране и количествено изражение с подобрена точност на влиянието
на авиацията върху околната среда, включително шум, и по-широките
въздействия върху климата.
Вид дейност: Обществени поръчки, открита тръжна процедура
Индикативен брой на договори за преки услуги, които ще да бъдат подписани:
един договор за услуги
Индикативен график:
- Стартиране на покана: второ тримесечие на 2014 г.
- Очаквано началото на договора: четвърто тримесечие на 2014 г.
Индикативен бюджет: 2.00 милиона евро от бюджета за 2014 г.

2. Европейски отворен източник на транспортни модели,
технологични наблюдения, данни и сценарии 44
Специфично предизвикателство: Предизвикателството се състои до това да се
разполага с надеждна и постоянно актуализирана информация за европейската
транспортна система, да се интегрира събраната информация в подходящи
модели на транспортната система и да се разработва алтернативни средно
дългосрочни сценарии за следващите 50 години.
44

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа
за политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани
лица, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се
изпълнява от службите на Комисията.
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Обхват: Предложенията трябва да са насочени към разработване на нови
модели на транспортни системи и свързаните с тях бази данни, както и
алтернативни сценарии за следващите 50 години. Избранoто предложение ще
създаде платформа за постоянно събиране на данни и споделяне и по този
начин ще предостави обширно количество информация за използването от
научни изследователи, учени, бизнеси, оператори на услуги, публични власти и
създателите на политики. То трябва също така да планира организационния
модел и законовата рамка за управление, поддръжка и използване на
платформата, на една отворена и непрекъсната база. Предложението трябва да
разглежда следните основни дейности:
· Модели:
- Разработване на нов модел на интегрирана транспортна система на
товарните и пътническите мрежи, покриваща всички видове транспорт,
както и мултимодален транспорт на възможно най-детайлно географско
ниво. За създаването на полезни взаимодействия, моделът и свързаната
база данни ще се разработват паралелно.
· База данни:
- Дефиниране на необходимите данни, анализ на наличните данни, както
от частни, така и от публични източници, и идентифициране на
пропуските при събирането на данните. Публично достъпният склад за
данни на Европейската транспортна информационна система (ЕТИС
плюс) следва да се използва и ако е възможно да бъде надграждан.
- Разработване на приложими процедури за придобиване, управление на
качеството, валидиране, изработване, редовно актуализиране и
обществен достъп до данни. Трябва да се преследват иновативни
начини за събиране на данни, характеризиращи се с ниска
административна тежест.
- Общоевропейски проучвания за установяване на характера на мобилността
и очакванията на потребителите.
· Наблюдение на технологии и иновации за новите транспортни технологии,
иновативни решения за мобилност и възникващи социално-икономически
тенденции за въвеждане в дейности за моделиране и разработване на
сценарии.
· Сценарии:
- Интегрирано разработване на средно дългосрочен сценарий за по-добро
подпомагане на създаването на политики.
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Очакван ефект: Проектът ще подобри значително разбирането на европейските
модели за транспорт и мобилност, тенденции и потребности; ще осигури солидна
емпирична основа за вземане на решения на европейско, национално и
регионално равнище; и по този начин в крайна сметка ще допринесе за
превръщането на транспортната система в по-ефективна и лесна за използване.
Вид дейност: Обществени поръчки, открита тръжна процедура
Индикативен брой на договори за преки услуги, които ще да бъдат
подписани: един договор за услуги
Индикативен
график:
- Стартиране на покана: второ тримесечие на 2015 г.
- Очаквано начало на договора: четвърто тримесечие на 2015 г.
Индикативен бюджет: 5.00 милиона евро от бюджета за 2015 г.

3.1. Външен експертен опит за оценка и наблюдение45
Това действие ще подкрепи използването на назначени независими експерти за
оценка на проектни предложения и, когато това е подходящо, за мониторинг на
текущи проекти.
Вид дейност: Експертни договори
Индикативен бюджет: 2.89 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 3.60 милиона
евро от бюджета за 2015 г.

3.2.

Външен

експертен

опит

за

съветване

45

на

Частта от тази дейност за оценка и мониторинг на действия, която е пряко насочена към подпомагане на
развитието и прилагането на доказателствена основа за политики за научни изследвания и иновации и
подпомагане на различни групи от заинтересовани лица или подпомагаща насърчаването на тясно и
ефективно сътрудничество с трети страни, се изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от службите на Комисията.
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научноизследователската политика на ЕС

46

Тази дейност ще подкрепи предоставянето на независима експертиза в
подкрепа на разработването и прилагането на политиката за научни
изследвания на ЕС. Ще бъдат установени две групи от външни експерти, като те
поотделно разглеждат следните области:
· Анализ, проектиране и изпълнение на стратегически възможности и
дейности на транспортните технологии.
· Международно сътрудничество в областта на транспортните научни
изследвания и иновациите.
Вид дейност: Експертни групи
Индикативен график: Първата експертна група ще стартира през второто
тримесечие на 2014 г., а втората експертна група ще стартира през първото
тримесечие на 2014 година.
Индикативен бюджет: 0.20 млн. евро от бюджета за 2014 г. и 0.20 милиона
евро от бюджета за 2015 г.

4. Поощрителна награда за най-чист двигател
Поощрителните награди стимулират нови и иновативни решения в отговор на
съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред обществото, които
иначе се търсят рядко чрез нормалните субсидии и бизнес процеси в
предприятията. Награди в ключовата област на транспорта за доказване на
свръхниски емисии от автомобилни двигатели в реални условия, като по този
начин се постигат значителни подобрения в качеството на въздуха, ще се дават
въз основа на конкурс, след като е достигната предварително определена,
амбициозна, но осъществима цел. Специфичните правила на конкурса зависят от
резултата на текущо проучване за разработването и проектирането на
стимулираща награда в ключовата област на транспорта по програма Хоризонт
2020. Специфичните правила на конкурса ще бъдат публикувани през 2015 г.
Вид дейност: Поощрителна награда
46

Тази дейност, пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за
политики за научни изследвания и иновации и подпомагане на различни групи от заинтересовани лица, се
изключва от делегиране към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (ИАИМ) и ще се изпълнява от
службите на Комисията.
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Дата на публикуване на конкурса: първо тримесечие на 2015 г.
Индикативен бюджет: 5.00 милиона евро от бюджета за 2015 г.
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БЮДЖЕТ: ИНТЕЛИГЕНТЕН, ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН И
ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Покани

2014 г.47Бюджет
Милиона евро48

201549Бюджет
Млн. евро

Покана H2020-МР-2014/15

374.50

184.00

Мобилност за растеж

Покана H2020-ЗПС-2014/15

от които 158.00
от
06.030301 и
216.50 от
08.020304
129.00

30.00

Зелени превозни средства

от 08.020304

Покана H2020-ИТ-2014/15

35.87

Малък бизнес и ускорени иновации
за транспорт

от които 10.76 от
06.030301 и 25.11
от 08.020304

Принос на това обществено
предизвикателство
към покана „H2020-SCC-2014/2015“
(съгласно Част 10 от работната
програма)

18.50

38.96

21.50

от 06.030301

47

При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата
на временните дванадесети части.
48

Цифрите

в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.

49

Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година
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Принос на това обществено
предизвикателство
към покана „H2020-BG-2014/2015“
(съгласно Част 9 от работната
програма)

15.00

4.00

от 08.020304

Други Дейности

2014 Бюджет 51
Милиона евро

2015 г.52 Бюджет
Млн. евро

Експерти (експертни оценители,
експерти групи, съветници)

3.09,
от които 1.10
от
06.030301 и 1.99
от 08.020305
2.00,
от които 2.00
от
06.030301

3.80

50

Обществени поръчки - дейности за
подпомагане на разработването на
публична Европейска група за
екологично моделиране в авиацията
Обществени поръчки - Европейски
отворен източник на транспортни
модели, технологични наблюдения,
данни и сценарии

5.00
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При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на бюджета
за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата на
временните дванадесети части.
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Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая.
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Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година
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Хоризонтални дейности (08.020501)

2014 г.53Бюджет
Милиона евро54

201555 Бюджет
Млн. евро

Дейности по разпространението

0.62

0.62

(Вж. част 17 на работната програма)

от които 0.19 от
06.030301 и 0.43
от 08.020304

Корпоративна комуникация

0.33

(Вж. част 17 на работната програма)

от които 0.10 от
06.030301 и 0.23
от 08.020304

Приблизителен общ бюджет

_

578.91

287.88
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При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на бюджета
за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата на
временните дванадесети части.
54
Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая
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Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година.
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