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"Хоризонт 2020" е най-
голямата европейска

програма за научни
изследвания и иновации, 
която разполага с почти 

80 милиарда евро за 
период от 7 години (2014-

2020 г.)

"Хоризонт 2020" е 
финансов инструмент за 
осъществяване от EU на 

иновации, водеща
инициатива на 

стратегията "Европа 
2020", насочена към

осигуряване на 
конкурентоспособността

на Европа в световен
мащаб

"Хоризонт 2020" е отворен 
за всички, с проста 
структура, която

намалява бюрокрацията и 
времето, така че 

участниците да могат да 
се съсредоточат върху

това, което е наистина
важно. Този подход 

гарантира, че новите
проекти бързо се 

изравняват и постигат
по-бързи резултати

Тези мерки ще имат за цел 
да премахнат бариерите

пред създаването на 
истински единен пазар за 

знания, научни
изследвания и иновации



Стълбовете на Хоризонт 2020

4 4/25/2018 Add a footer



Работна програма 2018-2020: какво е важно и ново?
Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заявява: „Изкуствен интелект, генетика, блокчейн технологии — науката е в 
основата на съвременните най-обещаващи революционни иновации. Европа е световен лидер в областта на науката и технологиите и 

играе съществена роля като двигател на иновациите. Комисията полага съгласувани усилия — включително чрез прохождащия в 
момента Европейски съвет по иновациите — за да предостави на многобройните европейски новатори трамплин, с който да се 

превърнат във водещи световни предприятия“ . 

1. Подкрепа за революционните иновации, създаващи пазари – стартира Европейския съвет по
иновациите и между 2018 и 2020 г. , мобилизира 2,7 милиарда евро по програмата

2. Съсредоточаване върху политическите приоритети
• Нисковъглеродно и устойчиво на измененията на климата бъдеще: 3,3 милиарда евро
• Кръгова икономика: 1 милиард евро
• Цифровизиране и трансформиране на европейската промишленост и услуги: 1,7 милиарда евро
• Съюз на сигурност: 1 милиард евро
• Миграция: 200 милиона евро

3. Насърчаване на научните изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение

4. Засилване на международното сътрудничество

5. Разпространяване на върховите научни постижения

6. Допълнително опростяване на правилата за участие

7. Отворена наука
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WP 2018-2020: Excellent Science

A. European Research Council / ERC:

Тук високите постижения са единствения критерий за финансиране от ЕС, като
средствата се отпускат на индивидуални изследователи или на 
научноизследователски екипи.

• Starting Grant – Изследователи от всяка националност с 2-7 годишен опит от 
завършването на докторска степен във всяка научна област. Стартовите 
безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани до 1,5 милиона евро за период 
от 5 години.

• Consolidators Grant - Изследователи от всяка националност с 7-12 годишен опит 
след завършването на докторантурата. Безвъзмездните средства могат да бъдат  
до 2 милиона евро за период от 5 години.

• ERC Advanced Grants (Deadline: 30.08.2018) - Кандидатите за ERC Advanced 
Grants - наричани "главни изследователи" (Principal Investigators) - се очаква да 
бъдат активни изследователи, които имат рекордни резултати от значителни
научни постижения през последните 10 години.  Безвъзмездните средства могат 
да бъдат  до 2,5 милиона евро за период от 5 години.

• ERC Proof of Concept (Deadline: 18.04; 11.09. 2018) – Допълнителни 
възможности за ERC Grantees.
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


WP 2018-2020: Excellent Science
B. Marie Skłodowska-Curie Actions/MSCA : 

Предлагат подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на 
тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в 
друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, 
които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

 H2020-MSCA-ITN-2018-2020: Innovative Training Networks/ ITN  – Deadline: 17/ 
01/2018; 15 January 2019 :

Иновационните мрежи за обучение (ITN) имат за цел да обучат ново поколение от 
творчески, предприемачески и иновативни изследователи на ранен етап, способни
да се справят с настоящите и бъдещите предизвикателства и да превърнат
знанията и идеите в продукти и услуги с икономическо и социално предимство.

 H2020-MSCA-IF-2018-2020: Individual Fellowships/ IF – Deadline: 12 /09/2018 :
Целта на индивидуалните стипендии е да подобрят творческия и иновативен
потенциал на опитни изследователи, желаещи да разнообразят индивидуалните
си компетенции по отношение на придобиването на умения чрез усъвършенствано
обучение, международна и междусекторна мобилност.
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html


C. Societal Challenges
Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine, maritime and inland water 
research and the bioeconomy
Rural Renaissance 

Call identifier: H2020-RUR-2018-2020 
Work ProgrammeYear: H2020-2018-2020



RURAL RENAISSANCE –
Възраждане на селските райони
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Тази поканата има за цел да подобри
природния, социалния, културния и
икономическия потенциал на селските
райони и да подкрепи съгласуването
на политиките, да стимулира
икономическото развитие и
предприемаческите иновации.



Възраждане на селските райони

Поканата има за цел да развие
синергията между основните
икономически сектори на селските
райони, да укрепи устойчивото
развитие на хранителните и 
нехранителните вериги, като използва
териториалните активи, да подкрепи 
развитието на кръговата икономика в 
селските райони, да разработи
всеобхватен подход към
цифровизацията като фактор, от 
селските икономики, да се подобрят
системите за иновации в селското
стопанство (AKIS) на Европа, за да се 
стимулират иновациите и 
осъществяването на европейското
партньорство за иновации
"Производителност и устойчивост на 
селското стопанство" (т.нар EIP-AGRI).
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От фермата до 
обществото: 

разбиране на 
динамиката и 

модернизиране 
на политиките

Организиране на 
устойчиви 

хранителни и 
нехранителни 

вериги за 
стойност при 

променящи се 
условия

Повишаване на 
иновациите и 

увеличаване на 
човешкия и 

социален капитал 
в селските райони

Извличане на 
ползите се от 

цифровата 
революция



Възраждане на селските райони: 263 млн. € за 
нашите територии и селските райони, за да станат
по-умни, по-млади, по-зелени и по-добре свързани
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1.
• Инвестиране в бизнеса: 125 млн.€ за разработване на малки рафинерии, насърчаване на 

регионалната биоикономика и иновативни вериги за доставки

2.
• Инвестиране в хората: 41 млн.€ за стимулиране на иновациите, съвместното създаване и 

експлоатацията на чрез подобряване на уменията и иновационните системи

3.
• Инвестиране в политики на бъдещето: 60 млн.€ за модернизиране на политиките за 

обновяване на поколението и по-голяма устойчивост и предоставяне на обществени блага

4.
• Дигитализиране: 37 млн.€ за изпълнение на цифрова технология  в полза на фермерите и 

хората от селските райони



Отворени покани – Вид дейност
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CSA Coordination and support action RIA Research and Innovation action IA Innovation action

RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks 
compiling knowledge ready for practice

RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies 
on long-term visions and societal engagement

RUR-10-2019: Circular bio-based business 
models for rural communities

RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors for 
innovation

RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to 
support policies related to agriculture and food

CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient 
cycles

LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value 
chains



Отворени покани и крайни срокове 

1. CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles, Краен срок: 23 January 2019 17:00:00

2. CE-RUR-10-2019: Circular bio-based business models for rural communities, Краен срок: 23 
January 2019 17:00:00

3. LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains, Краен срок: 23 January 2019 
17:00:00

4. RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term visions and societal 
engagement Краен срок: 23 January 2019 17:00:00 / 2-ра фаза 04 September 2019 17:00:00

5. RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies related to agriculture and 
food Краен срок:  23 January 2019 17:00:00 / 2-ра фаза 04 September 2019 17:00:00

6. RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling knowledge ready for practice Краен
срок: 23 January 2019 17:00:00

7. RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors for innovation Краен срок: 23 January 2019 
17:00:00
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TOPIC : Closing 
nutrient cycles
CE-RUR-08-2018-2019-2020
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Closing nutrient cycles

Очаквано въздействие:

Създаване на 
последователна 

политическа рамка 
за устойчиво 

производство и 
използване на 

органични торове;

Замяна на 
конвенционалните, 

невъзобновяеми 
минерални торове, 
като по този начин 

се намалява 
външната 

зависимост и 
рисковете, 
свързани с 

изчерпването им;

Балансирани 
концентрации на 

хранителни 
вещества между 
или в рамките на 

регионите, като по 
този начин се 

повишава 
ефективността на 

ресурсите;

Намаляване 
въздействието 
върху околната 

среда, свързано с 
разпръскването на 

хранителните 
вещества, които се 

съдържат в 
потоците от 

отпадъци, или с 
производството на 
торове на базата 

на изкопаеми 
горива;

Разработване на нови 
бизнес модели, 

създаващи стойност 
от странични 

продукти от селското 
стопанство, 

рибарството, 
аквакултурата и 

горското стопанство.



TOPIC : Circular bio-
based business models 
for rural communities
CE-RUR-10-2019
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Circular bio-based business models for rural communities

Очаквани резултати:

Разширяване и 
разнообразяване на сектора 

чрез мобилизиране на по-
широк кръг участници в био
икономиката, включително

МСП, земеделските
производители, 

собствениците на гори и 
техните асоциации;

Разработване на регионални
и местни биологични
модели, адаптирани

включително към селските и 
отдалечените райони;

Оигуряване на адекватно 
възстановяване на 

хранителните вещества и 
органичните вещества и 

тяхното повторно 
използване в селското 

стопанство.



TOPIC : Sustainable wood 

value chains
LC-RUR-11-2019-2020
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Sustainable wood value chains
О

ч
а

кв
а

н
и

 р
е

зу
л
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ти

:

Повишаване на ресурсите и / или енергийната ефективност и добавената стойност и свеждане до минимум на 
замърсяването и екологичния отпечатък (емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха)

Подобряване на връзката между селските райони и общия им принос към устойчива, кръгова и конкурентоспособна 
биоикономика на основата на горите до 2025 г.

Повишена дългосрочна устойчивост на системите за производство на горски продукти и свързаните с тях вериги за 
добавена стойност към  ускорената промяна на климата / околната среда и обществените изисквания

Повишен принос на сектора на горите към дългосрочните цели за смекчаване на последиците от изменението на 
климата и за развитие на селските райони 

В дългосрочен план се очаква да доведе до значителна положителна промяна в европейските ландшафти и 
икономики, като се запази зеленината на селските райони и  направи градовете по-екологосъобразни, както и да 
увеличи делът на приятните и зелени работни места



TOPIC: Building modern rural 

policies on long-term visions 

and societal engagement
RUR-01-2018-2019



Подпомагане диверсификацията на 
икономическите дейности в 

селските райони, подобряване на 
уменията и социалния капитал чрез 
идентифициране и насърчаване на 

варианти на политика, които
повишават привлекателността и 

устойчивото развитие на селските
райони и насърчават обновяването

на поколенията;

Увеличаване броя и успеваемостта
на новите участници в земеделието; 

да улеснят достъпа им до 
обработваемата земя и горите чрез 

популяризиране на най-ефективните
инструменти и стратегии, прилагани

в държавите-членки, когато става 
въпрос за достъп до земя;

Подобряване на усвояването на 
наличните знания от страна на 

създателите на политики и да се 
открият възможности за 

дългосрочни механизми за 
подобряване на връзките между 

обществото, науката и създателите
на политики; 

Поддържане и подобряване на 
устойчивото първично

производство, доходите, 
генерирани от веригите за 

създаване на стойност и 
предоставянето на екосистемни

услуги в планинските райони чрез 
подходящи политики и интегрирани

стратегии.
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Очаквани резултати

Building modern rural policies on long-term visions and societal 
engagement



TOPIC: Analytical tools and 

models to support policies 

related to agriculture and food
RUR-04-2018-2019
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Очаквани резултати

В краткосрочен план: 
подобряване на капацитета за 

моделиране на политики, 
свързани със селското

стопанство и свързаните с него 
природни ресурси, храните и 
международната търговия;

В средносрочен до дългосрочен 
план: подобряване на дизайна 

на политиките, оценка на 
въздействието и мониторинг.

Analytical tools and models to support policies related to 
agriculture and food



TOPIC: Thematic networks 

compiling knowledge ready 

for practice
RUR-15-2018-2019-2020
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Очаквани 
резултати:

Съхраняване на практическите знания 
в дългосрочен план - извън рамките на 

проекта - използване на основните
канали за разпространение, с които

земеделските стопани / горски стопани
най-често се консултират, а също така и 

за целите на образованието и 
обучението.

Увеличаване потока на 
практическа информация между 
земеделските производители / 

лесовъдите в Европа по 
географски балансиран начин, 
осигурявайки разпространение 

и отчитане на различията между 
териториите.

Постигане на по-голямо
приемане от страна на 

потребителите на събраните
решения и по-интензивно

разпространение на 
съществуващите знания.

Thematic networks compiling knowledge ready for practice



TOPIC: Fuelling the potential 

of advisors for innovation
RUR-16-2019
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Fuelling the potential of advisors for innovation

Подобряване на работата в 
мрежа и взаимно обучение между 

консултанти, стимулиране на 
интерактивната роля на 

консултантите за стимулиране 
на иновациите и предоставяне на 

набор от най-добри практики;

Засилване на въздействието на 
консултантите върху

укрепването на потока от знания 
между научните изследвания и 

практическото прилагане на по-
продуктивни и устойчиви

селскостопански практики и 
развитие на селските райони;

Разработване на ефикасни
материални и специализирани

системи за обучение на 
консултанти, които помагат за 
запазването на практическите
знания в дългосрочен план и чрез 

предоставяне на значителен брой
"практически резюмета" в общия
формат EIP-AGRI, включително

аудиовизуални материали.



 Къде мога да намеря информация за предстоящите покани по
H2020?

Информация за предстоящите призиви по "Хоризонт 2020" може да
бъде намерена на уебсайта на “Хоризонт 2020” .

 Как да изпратя предложение за проект H2020?

За да подготвите подаването на предложение за проект "Хоризонт
2020", първо влезте в портала ECAS. След това намерете поканата,
която ви интересува, във "Възможности за финансиране". Изберете
тази възможност и кликнете върху бутона "Стартиране на
подаването", за да изтеглите шаблони за различните предложения
и да подготвите необходимата документация.

28 4/25/2018 Add a footer

Изготвяне на успешно предложение по «Хоризонт 2020»
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Erasmus +

 КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И
ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“

 Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри
практики“ в областта на младежта Програма „Еразъм+“ Краен срок
за подаване на предложенията – 04 октомври 2017г.

Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят
европейското сътрудничеството между организации, активни в
сферата на младежта с цел развитие, трансфер и внедряване на нови
учебни програми, модерни интензивни програми, нови
педагогически подходи и обмен на добри практики.
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Транснационални младежки
инициативи, промотиращи

предприемаческите нагласи и 
умения, с цел да се насърчи

активното гражданство и 
предприемачество

(включително социалното
предприемачество) между 

участващите страни.

Споделяне на 
идеи, методи и 

добри практики;

Фокус върху 
повишаване на 
капацитета на 
участващите 

организации и 
уменията им за 

работа в 
международна среда 

чрез: 
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Дейности за засилване на сътрудничеството в 
младежкия сектор с цел развитие, изпробване и 

прилагане на добрите практики в областта;

Подпомагане признаването и сертификацията на 
знания и компетентности на национално ниво

посредством европейски и национални
квалификационни рамки и инструменти за 

валидиране;

Транснационални младежки инициативи: дейности
за сътрудничество, насърчаване на социалната

ангажираност и предприемаческия дух, 
реализирани от две или повече групи от млади хора 

от различни страни.



EEA AND NORWAY GRANTS 2014-2021
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EEA AND NORWAY GRANTS 2014-2021
Фонд за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на 
ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.
• Проекти за транснационално сътрудничество и създаване на европейски

мрежи, които допринасят към решаване на тематични/хоризонтални
европейски предизвикателства

• Обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на
политики, както и в изграждане на капацитет на институциите

• Наличният бюджет по настоящата покана е 15 милиона евро. Размерът на
безвъзмезната помощ, за която се кандидатства в рамките на проект, не
може да бъде по-малък от 1 милион EUR, съфинансиране.

• Основно изискване към проектите е да включват участници от поне 3
страни, като поне 2 от страните бенефициенти и поне 1 от гранични за тях
страни

• Срокът за кандидатстване е 01.07.2018 г.
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EEA AND NORWAY GRANTS 2014-2021
• Допустимите партньори по проекта могат да бъдат предприятия, публични

или частни, търговски, нетърговски и неправителствени, организации и от
академичните среди, със статут на юридически лица и др.

• Партньорите по проекта могат да си сътрудничат по един от следните два
начина:

1. Регионално трансгранично сътрудничество между отговарящи на условията
държави(съсредоточеновърхупо-широкирегионалнипредизвикателства)

2. Транснационално сътрудничество между отговарящи на условията държави
(съсредоточеновърхуобщитеевропейскипредизвикателства)

• При оценката на приноса на предложенията Фондът ще вземе
предвид:географското разпределение на проектите; устойчивост; създаване
на междусекторни партньорства (публични, частни, академични, НПО и т.н.);
възможност за увеличаване на мащаба по програми на ЕС; иновативни и
рентабилни инициативи; осезаеми резултати с добра видимост и
въздействие.

• Продължителност на проекта: Крайната дата за допустимост на разходите
за проекти е най-късно до 30 април 2024 г.
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В резюме:

• Horizon 2020, WP 2018-2020

ERC

MSCA

Health, demographic change and wellbeing

• Erasmus +, KA2

• EEA AND NORWAY GRANTS 2014-2021 
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Благодаря за 
вниманието!
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