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ICT-37-2015-1: Open Disruptive Innovation Scheme 
ОТВОРЕНА СХЕМА ЗА ПРОБИВНИ ИНОВАЦИИ (ОСПИ)  

 

Хоризонт 2020, Инструмент за МСП 

 

По схемата се оказва подкрепа на голям брой от високорискови 

иновативни МСП в ранна фаза на развитие в сектора на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ).  

Фокусът е върху МСП, които предлагат иновативни ИКТ концепции, продукти 

и услуги, прилагайки нови набори от правила, ценности и модели, които довеждат 

до структурна промяна на съществуващите към момента пазари.  

Цели: 

 Подкрепяне на обещаващи иновативни и пробивни идеи; 

 Подпомагане на изграждането на прототипите, сертифицирането и 

демонстрацията им в реални условия; 

 Помощ за по-широк обхват на разработките и навлизането им на пазара. 

  

Предложените проекти трябва да имат потенциал за структуроопределяща иновация 

и бързо навлизане на пазара на ИКТ. По-конкретно програмата ще заинтересова 

предприемачите и новите компании за иновации, които търсят бърза подкрепа за 

техните новаторски идеи. Целта на схемата е да подкрепи утвърждаването, бързото 

изграждане на прототипи и демонстрирането на структуроопределящите иновации. 

 

 

 

 

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.  

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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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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