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DRS-17-2014/2015: Protection of urban soft targets and urban 
critical infrastructures 

 

ЗАЩИТА НА ГРАДСКИТЕ МЕКИ ЦЕЛИ И ГРАДСКИТЕ КРИТИЧНИ 
ИНФРАСТРУКТУРИ 

 
Хоризонт 2020, Инструмент за МСП 

 

Специфично предизвикателство: Целта е да се ангажират МСП в областта на 

изследванията и развитието на сигурността и по-специално да се улесни и 

ускори внедряването на техните разработени продукти/услуги на пазара. 

Действията и дейностите, предвидени по тази тема, са свързани с опазване на 

градските меки цели и градските критични инфраструктури. 

Специфично внимание трябва да се обърне на т. нар. "градски меки цели", които 

са подложени на увеличаване на заплахите за сигурността. Тези цели могат да бъдат 

определени като градски райони, в които голям брой граждани са свободно 

допуснати за обичайни дейности, специални събития или пребивават или се събират 

рутинно. Те включват паркове, площади и пазари, молове, влакови и автобусни 

гари, пътнически терминали, хотели и туристически курорти, културни, исторически, 

религиозни и образователни центрове, банки и др. 

Секторите на критичните инфраструктури, включени в Европейската програма за 

защита на критичната инфраструктура (EPCIP) - енергийни инсталации и мрежи, 

комуникационни и информационни инфраструктури, финанси и финансови 

институции (банки, ценни книжа и инвестиционни фондове), вода и водни обекти 

(язовири, водни резервоари, водопреносни мрежи), веригата за доставки и 

държавното управление (напр. критични услуги, съоръжения, информационни 

мрежи, активи и ключови национални обекти и паметници на културата) са от 

значение не само в национален мащаб, но могат да се считат и за критични 

инфраструктури за градските условия. 

Примерни дейности, свързани с аспектите на градската критична защита на 

инфраструктурата: проектиране на сгради и градски райони; защита на енергийни/ 

транспортни/комуникационни мрежи; критични решения за наблюдение на 

инфраструктурата; защита на веригите за доставка; избягване на кибер-атаки и 

развитие кибернетични устойчиви системи на критичните инфраструктури. 
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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. 

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 

mailto:projects@delina-consult.com

