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SIE 1 – 2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs 
for a low carbon and efficient energy system  

 

СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МСП ЗА 
НИСКОВЪГЛЕРОДНА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА 

 
Хоризонт 2020, Инструмент за МСП 

 

Специфично предизвикателство: МСП играят решаваща роля в развитието на 

ресурсно-ефективни, рентабилни и достъпни технологични решения за намаляване 

на въглеродните емисии и изграждане на по-ефективна и устойчива енергийна 

система. Очаква се тази система да допринесе значително за преодоляването на 

всички предизвикателства, очертани в правната основа на Хоризонт 2020.  

Такова е обществено предизвикателство "Сигурна, чиста и ефективна енергия", по-

специално по отношение на: 

 намаляване на консумацията на енергия и на въглеродния отпечатък чрез 

интелигентна и устойчива употреба (включително енергийно ефективни 

продукти и услуги, както и "Интелигентни градове и общности"); 

 ниски разходи, доставка на нисковъглеродна електроенергия (включително 

енергия от възобновяеми източници, както и чрез улавяне и съхранение на 

въглероден диоксид и повторна употреба); 

 алтернативни горива и мобилни източници на енергия; 

 една единствена интелигентна европейска електропреносна мрежа; 

 нови знания и технологии, както и ясно вземане на решения и обществена 

ангажираност. 

 

 

 

 

 

 

 

Срокове за кандидатстване през 2015 г. 

Междинни дати за оценка 

за Фаза 1 и Фаза 2: 

18/03/2015  

17/06/2015  

17/09/2015 

25/11/2015 
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Етапи на кандидатстване за МСП: 

Фаза 1: Предпроектно проучване на технологичната, практическата и 

икономическата приложимост на собствена иновативна идея или концепция.  

Проектът да е насочен към създаване на значителна новост за съответния сектор 

(нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология, ново пазарно приложение на 

съществуваща технология). 

Допустими дейности: оценка на риска, пазарно проучване, привличане на 

клиенти, управление на интелектуалната собственост, разработка на иновационна 

стратегия, търсене на партньори, осъществимост на концепцията.  

Безвъзмездно финансиране за един проект: 50 хил. евро. 

Безвъзмездна помощ за МСП: 70% от общите допустими разходи 

Срок на изпълнение: до 6 месеца.  

 

Фаза 2: Иновативни проекти, които имат стратегически бизнес план. Той може да 

бъде разработен предварително или по време на първата фаза.  

Акцентът е върху индустриалната готовност и пускането в продажба на иновативния 

продукт или услуга. За технологични иновации е необходимо да се осигури Ниво 6 - 

технология, демонстрирана в съответната среда или по-горно на технологична 

готовност.   

Допустими дейности: демонстрация на продукта, тестване, създаване на прототип, 

пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, подготовка за пускане 

на пазара и други подобни с цел да се приведе иновационната идея 

(продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост и да се 

подготви за въвеждане на пазара. Представяне на убедителни мерки за успешна 

бъдеща пазарна експлоатация. 

Безвъзмездно финансиране за един проект: 0.5 - 2.5 млн. евро  

Безвъзмездна помощ за МСП: 70% от общите допустими разходи 

Срок на изпълнение: 12 - 24 месеца.  

 

Фаза 3: "Комерсиализация" 

Фаза 3 е насочена към подкрепа за комерсиализация на иновацията чрез менторство 

и услуги, както и от мерки за достъп до финансови механизми. Този етап не 

предоставя пряко финансиране, но МСП могат да се възползват от косвени мерки за 

подкрепа, подкрепени по Хоризонт 2020.  
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