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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 H2020



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



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.

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. ETN, EID, EJD

 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. EF, GF

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


WP 2018-2020: Societal Challenges (Health, 
demographic change and wellbeing)
 Calls Group 1: H2020-SC1-BHC-2018-2020 (30 Calls in 2018-2019): Better Health and care,
economic growth and sustainable health systems
Тази покана ще има за цел да съчетае по-доброто от грижата за здравето и остаряването в добро здраве с 
необходимостта от разработване на устойчиви системи за здравеопазване и грижи и възможности за 
растеж за отраслите, свързани със здравеопазването и здравните грижите.

 Calls Group 2: H2020-SC1-DTH-2018-2020 (13 Calls in 2018-2019): Digital transformation in Health and Care
Настоящата покана има за цел да подпомогне управлението на здравето и благосъстоянието, като
същевременно даде възможност на гражданите да участват и да улесни трансформирането на здравните и 
социални грижи в дигитализирани модели, ориентирани към личността и към общността, като по този
начин се даде възможност за по-добър достъп до здравни грижи.

 Calls Group 3: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 (3 Calls in 2018-2019): Trusted digital solutions and 
Cybersecurity in Health and Care

Настоящата покана е насочена към мултидисциплинарни технологии и решения в областта на 
здравеопазването и здравните грижите, съсредоточена върху киберсигурността, за да се гарантира
неприкосновеността на личните данни, сигурността и защитата на инфраструктурите за здраве и здравни
грижи. Разглежда необходимостта от сигурни и ориентирани към потребителите решения в областта на ИКТ 
в ранното откриване на рискове и работа с големи бази данни, които позволяват обединяването на 
различни нови и съществуващи източници на данни, като медицински досиета, регистри, социални
платформи и други.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/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


1. Better Health and care, economic growth and sustainable 
health systems

1.1 Personalised medicine 
• SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities – Deadline: 02 October 

2018 17:00:00 / 2nd stage Deadline:16 April 2019 17:00:00

• SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders -
Deadline: 02 October 2018 17:00:00 /2nd stage Deadline:16 April 2019 17:00:00

Нови насоки за клинични изследвания, свързани с 
подобряване на профилактиката, диагностиката, 

прогнозата, развитието на терапията и управлението на 
ко-и мултиморбидността.

Установяване наличие на подходящи биомаркери за по-
точна и по-ранна диагностика, прогноза, както и 

мониторинг на състоянието на пациентите.

Подобряване
ефикасността на 

клиничната 
обстановка в 
сравнение с 

установените 
терапевтични 
интервенции

Нови концепции за 
комбинирани

терапии за сложни
заболявания, 
съобразени с 

потребностите на 
индивидите или на 

групи пациенти

Активизиране
развитието на 

персонализираната
медицина

По-големи
възможности за 

научни
изследвания и 

иновации особено
за и със МСП

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-02-2019.html


1.2 Innovative health and care industry

• SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications Deadline:16 April 2019 
17:00:00

 SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis- Deadline:16 
April 2019 17:00:00

Изследвания за подобрени 
методи за трансплантация на 

тъкани;

Потенциала за използване на 
предложената терапия, 

регулаторната стратегия и 
стратегията за 

комерсиализация и как тя ще 
бъде предоставена и 

предоставена на пациентите;

Различията между половете;

Ранно тестване и 
характеризиране на 

регенеративните механизми -
предклиничните изследвания, 
доказване на концепция или 

клинично изпитване.

Укрепване на 
прилагането на 

персонализирана
медицина и 

подобряване на 
клиничните
решения и 
здравните

резултати в полза
на пациентите

Нови европейски 
стандарти и схеми
за осигуряване на 

качеството по 
отношение на 

NGS

Нови NGS 
платформи и 

използване на 
NGS тестове в 

рутинната
диагностика за 

персонализирана
медицина

Принос към 
устойчивостта на 

системите в 
здравеопазването

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-10-2019.html


1.3 Infectious diseases and improving global health

• SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors - Deadline:16 April 2019 
17:00:00

Събиране на големи бази данни за ранно откриване на заплахи от инфекциозни болести, причинени от изменението на климата и други 
фактори. ПП могат да включват наблюдение  на хора (напр. Общности, болнични или лабораторни здравни услуги) и наблюдение на 
здравето на животни, здравни регистри, микробиални и вирусни геномни данни (включително секвениране от следващо поколение); данни 
за устойчивост на патогени; картографиране на вектори; данни за климата и околната среда както и обществени данни.

• SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases - Deadline: 16 April 2019 
17:00:00/2nd stage Deadline:02 October 2018 17:00:00 

– Увеличаване капацитета на Европа да контролира инфекциозните заболявания.

– Разработване на продукти с нови, потенциално по-ефективни, целенасочени лечения, превантивни мерки за инфекциозни заболявания и

валидирани биомаркери с възможност за бързо усвояване в клиничната практика.

– Намаляване на тежестта на основните инфекциозни заболявания.

– Принос за постигането на европейския план за действие за борба срещу антимикробната резистентност.

 SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health - Deadline:16 April 2019 17:00:00/2nd stage - Deadline:02 October 2018 
17:00:00

Предложенията трябва да се съсредоточат върху изследванията по прилагането на подобряване на майчиното и детското здраве с 
акцент върху първите "1000 дни" - от бременността до две годишна възраст. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-13-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-19-2019.html


1.4. Innovative health and care systems - Integration of care

 SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace - Deadline: 16 April 2019 17:00:00/2nd stage Deadline:02 October
2018 17:00:00

 Подобрено психично здраве и намаляване на болестите на работещото население на ЕС.

 Положително въздействие върху производителността и икономическите резултати на работните
места чрез подобряване на политиките и действията за насърчаване на психичното здраве.

 SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare – Deadline: 16 April
2019 17:00:00 /2nd stage Deadline:02 October 2018 17:00:00

Пилотните проекти трябва да демонстрират ползите за отделните хора, както и приложимостта и
икономическата жизнеспособност на персонализираните медицински подходи в реалните здравни заведения.
Пилотите проекти трябва да бъдат съобразени с нуждите на гражданите, като използват голям обем от
данни и предлагат решения за предсказване, превенция или лечение, като се съсредоточават върху
заболявания, които носят голяма тежест за обществото (като се вземат предвид разликите между
половете ) когато е приложимо.

1. Better Health and care, economic growth and sustainable health 
systems

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-22-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-25-2019.html


1.5 Decoding the role of the environment, including climate change, for health and wellbeing

 SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health - Deadline:16
April 2019 17:00:00

Проектът Human Exposome: инструментариум за оценка и справяне с въздействието на околната среда върху здравето

 SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine - Deadline:16 April 2019
17:00:00

М
еж

д
ун

ар
о

д
ен

 а
сп

ек
т:

 

Действието трябва да се 
съсредоточи върху
изграждането на връзки
с трети държави чрез 
анализиране на 
потенциала и 
предимствата на 
сътрудничеството в 
персонализираната
медицина и 
популяризиране на 
международните
стандарти в тази област.

Р
ег

и
о

н
ал

ен
 а

сп
ек

т: Дейността следва да 
установи и подкрепи 
изграждането на мрежи 
между регионите и 
междурегионалното
сътрудничество в 
различни европейски 
страни, по-специално да 
свърже отдалечените
или слабо населените
региони с регионите, 
разполагащи с критична 
маса медицински
експертизи.

Зд
р

ав
н

и
 и

 ф
ар

м
ак

о
-

и
ко

н
о

м
и

че
ск

и
 м

од
ел

и Здравни и фармако-
икономически модели за 
персонализирана
медицина, свързващи
европейските подходи в 
областта на 
общественото здраве с 
медицинската практика 
и финансирането.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-28-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-01-2018-2019-2020.html


2. Digital transformation in health and care
 SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and

quality of life after the cancer treatment - Deadline:24 April 2019 17:00:00
Предложенията трябва да се съсредоточат върху постигането на по-доброто събиране,
управление, споделяне, моделиране, обработка и използване на големи бази данни, като се
използват, ако е необходимо, висококачествени изчисления, за да се проследява ефективно
здравословното състояние на отделните пациенти и качество на живот след лечение на
рак.

 SC1-DTH-05-2019: Large scale implementation of digital innovation for health and care
in an ageing society - Deadline:24 April 2019 17:00:00

 SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products -
Deadline:24 April 2019 17:00:00

 SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services - Deadline:14 November 2018
17:00:00

 SC1-DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care
– Deadline:24 April 2019 17:00:00

 SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the
Active and Healthy Ageing domain - Deadline: 24 April 2019 17:00:00

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-09-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-02-2019.html


3. Trusted digital solutions and cybersecurity in health 
care
 DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home - Deadline:

14 November 2018 17:00:00

Интелигентни и персонализирани
цифрови решения за поддържане на 

здравословен и независим живот
Разработване и внедряване на иновативни
и ръководени от потребителите цифрови

решения, способни да поддържат и развиват
здравословен и независим начин на живот 
за по-възрастни хора, които са изправени
пред постоянно или временно намалена

функционалност

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-tds-01-2019.html


 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.

Изготвяне на успешно предложение по «Хоризонт 2020»

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc


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 2018г.

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.



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.

file:///C:/Users/Natasha/Downloads/20180122+Final+call+text+Fund+for+Regional+Cooperation.pdf


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 (съсредоточено
върхупо-широкирегионалнипредизвикателства)

2. Транснационално сътрудничество между отговарящи на условията държави (съсредоточено върху
общитеевропейскипредизвикателства)

 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.



В резюме:

 Horizon 2020, WP 2018-2020

ERC

MSCA

Health, demographic change and wellbeing

 Erasmus +, KA2

 EEA AND NORWAY GRANTS 2014-2021 



Благодаря за вниманието!
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