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КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ 2019 г.

Европейската комисия стартира консултации като част от процеса на
стратегическо планиране на Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

• Консултации със заинтересованите страни

Онлайн консултация до 8 септември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-
innovation-2019-jun-28_en

КОНСУЛТАЦИЯТА ще помогне за подготовка на Стратегическия план за Хоризонт Европа, 
който ще направлява работните програми и конкурсите в периода 2021-2024. 

КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦИФРОВАТА 
ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПА (срок: 25 октомври 2019 г.) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-
economy.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите, 24-26 септември 2019 г., гр. Брюксел

Съвместна консултация България-Румъния в гр. Русе - ноември 2019 г.

Преговори по Многогодишната финансова рамка за разпределение на бюджета (стартира през
есента).

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://mailer10.bg-permrep.eu/owa/redir.aspx?C=NAZjsW_32690yt-US3bQ4g1Vw2OP8baYGcPLUhbp14TV0NSufBLXCA..&URL=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy


Стратегическа подкрепа и фокус

• Нациoнална контактна мрежа (66 експерти) и връзки с НКЛ 
мрежите на други ДЧ

• Мрежата EEN

• 28 Областни информационни центрове

• Връзка с национални и регионални офиси за научни изследвания 
и иновации в Брюксел (ERRIN network)

• Сътрудничество с ДЧ и трети страни

• Регионално сътрудничество по оценяване на проекти - Австрия, 
Чехия, Полша и Словения  
https://sciencebusiness.net/news/research-funding-agencies-central-
europe-team-boost-regional-cooperation

• Обучения за изграждане на капацитет и за включване в мрежи

• Участие в ключови форуми в Европа 

https://sciencebusiness.net/news/research-funding-agencies-central-europe-team-boost-regional-cooperation


Работни групи в мрежата European
Regions Research and Innovation Network

https://www.errin.eu/



Стратегически фокус върху региони



Колаборативни връзки за Хоризонт Европа 
(финансиране по Х2020 към януари 2019 г.)

Група „Разширяване“

• Гърция + Кипър (над 1 млрд.), 
публикации

• Португалия (617 млн. евро), МСП, 
публикации

• Полша (361 млн. евро), ЦК/ЦВП

• Словения (280 млн. евро), патенти

Група „Запад“

• Германия (6.1 млрд. евро)

• ОК (5.4 млрд. евро)

• Франция (4.1 млрд. евро)

• Италия (3.2 млрд. евро)

• Нидерландия (3 млрд. евро)

• Белгия (1.8 млрд. евро)

Група „Трети страни“

• Швейцария (1.1 млрд. евро)

• Норвегия (800 млн. евро)

• Република Корея, САЩ, 
Австралия, Канада, Турция



Разпределение на институти и 
университети в столицата (82) и извън 
столицата (41) 

Източник: МОН, 2018 г.



Въпроси за дискусия

•Какво може да се подобри в европейски план?

национален план?

регионален план?



Доц. д-р Евгени Евгениев

Сектор „Наука“

Постоянно представителство на Република

България към Европейския съюз

Пл. Мария Луиза 49, 1000 Брюксел, Белгия

www.bg-permrep.eu

eevgeniev@mon.bg
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