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EU
Germany
France
Netherlands
Sweden
Ireland
Denmark
Italy
Finland
Spain
Belgium
Austria
Luxembourg
Portugal
Slovenia
Hungary
Poland

No of
companies
124 (130)
68 (68)
38 (39)
32 (33)
28 (27)
32 (30)
24 (26)
16 (17)
14 (14)
14 (12)
16 (17)
7 (4)
3 (2)
1 (1)
1 (1)
1 (1)

R&D 2019
(€ Bln.)
86.6
33.8
20.3
10.1
9.3
6.0
5.9
5.7
4.7
2.9
1.7
1.1
0.2
0.2
0.1
0.1

Greece
Malta
Total EU
UK

1 (2)
1 (0)
421 (424)
121 (127)

0.1
0.0
188.9
32.0

Total EU + UK

542 (551)

220.9

Non-EU
US
China
Japan
South Korea
Switzerland
Taiwan
Canada
India
Israel
Australia
Norway
Saudi Arabia
Brazil
Turkey
Singapore
United Arab
Emirates
Liechtenstein
New Zealand
Mexico
Further 5
countries
Total

No. of
companies
775 (769)
536 (507)
309 (318)
59 (70)
58 (58)
88 (89)
30 (28)
29 (32)
22 (22)
11 (12)
10 (10)
2 (3)
5 (6)
6 (5)
6 (6)
1 (1)

R&D 2019
(€ Bln.)
347.7
118.8
114.9
32.9
29.8
18.1
4.9
4.9
3.1
2.7
1.1
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6

1 (1)
3 (3)
1 (1)
6 (6)

0.3
0.3
0.1
0.3

1958 (1949)

683.3

Източник: 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission/JRC/DG R&I.
Note: Figures in the brackets are the number of companies comprised in the previous Scoreboard.

НИРД инвестиционен поток от/към ЕС
24 млрд. евро, 23691
ДД

САЩ

НИРД входящ поток:
€39.48 млрд.

23,6 млрд. евро,
45187 ДД

1,4 млрд. Евро
650 ДД

ЕС

РЕЗУЛТАТИ ЗА ЕС

ЯПОНИЯ

НИРД изходящ поток:
€27.4 B.

3,18 млрд. Евро
4981 ДД

2 млрд. Евро
4360 ДД

КИТАЙ
12,7 млрд. евро
31283 ДД

Източник: 2020 EU Industrial R&D Investment
Scoreboard, European Commission/JRC/DG R&I.
Note: Figures in the brackets are the number of
companies comprised in the previous Scoreboard.
Бележка: Дъщерни дружества (ДД)

Съвместни предприятия (СП)
• Чл.187 от ДФЕС – ЕС може да създаде СП или други структури,
необходими за ефективното изпълнение на научните изследвания,
технологичното развитие и демонстрационните програми на ЕС.
• Чл. 187 ДФЕС е под Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации, която предвижда публично-частни партньорски органи,
които да интегрират индустриалните научни изследвания в
специфични области.
• Членове на тези СП са обикновено ЕС (представляван от Европейската
комисия) и водещите индустриални асоциации, а също така и други
партньори. СП приемат своя програма за научни изследвания и
предоставят финансиране основно чрез отворени конкурси.

РП „Хоризонт Европа 2021-2027“
• Стартира през 1984 г. Специфичните цели и дейности варират. В РП6 и РП7, фокусът е върху технологичните
научни изследвания. В РП „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.), фокусът е върху иновациите, осигуряването на бърз
икономически растеж и на решения до крайните потребители
Следващата Хоризонт Европа 2021-2027 има акцент върху:
• Климатичните промени;

• Подпомага постигането на устойчивите цели за развитие на ООН
• Допринася за растежът и конкурентоспособността на ЕС
• Улеснява сътрудничеството и подсилва въздействието на научните изследвания и иновациите развитието,
подкрепата и изпълнението на политики за ЕС, докато се бори и с глобалните предизвикателства;
• Подкрепя създаването и по-добрата дифузия на върховите знания и технологиите;
• Създава работни места, напълно ангажира таланта на ЕС, подкрепя икономическия растеж, насърчава
индустриалната конкурентоспособност и оптимизира инвестиционното въздействие в рамките на Европейското
научноизследователско пространство.

Бюджет на Хоризонт 2020 за европейски
партньорства
• Европейската комисия мобилизира 22 млрд.
подкрепа на европейската икономика през 2014 г.

евро за публично-частните партньорства за

• Инициатива за иновативна медицина – развива следващата генерация ваксини, лекарства и терапии,
като новите антибиотици (здравеопазване)
• Горивни клетки и водород – ускоряват пазарния пробив на чисти и ефективни технологии в
енергетиката и транспорта (транспорт/енергетика)
• Чисто небе - развива по-чисти, по-тихи самолети със значително по-малко емисии (транспорт)
• Био-базирани индустрии – изследват използването на възобновяеми природни ресурси и иновативни
технологии за по-екологични ежедневни продукти (био-икономика)
• Електронни компоненти и системи за европейско лидерство – за повишаване на европейските
възможности за производство на електроника (електронни компоненти и системи)
• Shift2Rail - създаден за развитие на по-добри влакове и железопътна инфраструктура, които драстично
ще намалят разходите и ще подобрят капацитета, надеждността и точността (транспорт/мобилност)
• SESAR – разработва новото поколение европейска система за управление на въздушното движение,
която ще подобри ефективността на въздушния транспорт (транспорт)
• EuroHPC – обединява ЕС и националните ресурси във високопроизводителните изчислителни
технологии, за да разработи екосистема от суперкомпютри в Европа (суперкомпютри)

СП за електронни компоненти и системи

Топ 5 ефекта на СП „ECSEL"

Източник: данни от EXCEL JU, 2020
125 бр. МСП и 152 бр. големи предприятия в
извадката.

Топ 5 водещи научни въздействия на СП „ECSEL”

СП „Чисто европейско небе“
▪ Повишаване и интегриране на НИРД капацитета в сектора, правейки
системите по-устойчиви и мащабни от гледна точка на флуктуация в
трафика, докато се предоставят подобни операции на всички самолети;
▪ Засилване, чрез иновации на конкурентоспособността на машинен и
немашинен въздушен транспорт за подкрепа на икономическия растеж
на Съюза
▪ Развитие и ускорение на пазарното поемане на иновативни решения за
установяване на Единна европейска въздушна база за най-ефективно и
съобразено с околната среда небе за летене в света.

СП „Чиста авиация“
• Принос към Европейската зелена сделка - Намаляване на
вредните емисии в атмосферата с 55 % до 2030 г. в сравнение с
нивата от 1990 г.; климатична неутралност до 2050 г.
• Принос към глобалната устойчива конкурентоспособност на
авиационната индустрия – посрещане на релевантни авиационни
стандарти и изисквания за безопасност
• Принос към европейските авиационни научни изследвания и
иновационен капацитет.

СП „Интелигентни мрежи и услуги“
• Хоризонт Европа – осигуряване на по-висок капацитет,
предизвикателства при използването на спектъра (Терахерц, гъвкаво
използване); усъвършенствана радио обработка; ултра висока
сигурност; ултра ниска енергия, перспектива на веригата на
стойността;
• Програма „Цифрова Европа“ и „Механизъм за свързване на Европа“
- Осигуряване на 5G коридор
- Осигуряване на интелигентни общества и други социо-икономически
фактори
- Изкуствен интелект/киберсигурност/блокчейн, които се подпомагат от
интелигентни мрежи

СП „Европейски високопроизводителни
изчислителни технологии“ (EuroHPC)
Локации:
София (BG), Барселона (ES), Марибор (SI), Болоня (IT), Острава
(SK), Каяни (FI), Мино (PT), Бисен (LUX)

СП „Кръгова био-базирана Европа“
• Има както икономически, така и екологични проблеми, които се разглеждат паралелно. Основният
проблем е „тройният дефицит“ на равнището на иновациите, възприемането на пазара и
устойчивостта. В резултат на това НИРД дейностите не са достатъчно интегрирани в
• ЕС, което води до по-бавен иновационен процес. Успоредно с това съществуващите аспекти на биобазирани решения са възпрепятствани да достигнат до пазарите
• и техните екологични показатели не се гарантират автоматично. Проблеми: недостатъчно междусекторно сътрудничество и трансфер на знания.
• Общата цел е да се постигне напредък в обществения преход към устойчива био-базирана
икономика чрез увеличаване на НИРД

• устойчиви и конкурентни решения за увеличаване на кръгообразността и използване на биомаса,
остатъци и отпадъци.
• COVID-19 след кризата, био-базираната индустрия се счита за силен катализатор за стимулиране и
осигуряване на преход към зелена икономика.

• BIOEAST INITIATIVE – 11 ДЧ, вкл. България

Чрез правителствената инициатива страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) си
поставиха визията за 2030 г.: да се развият кръгли биоикономии, основани на знанието и
сътрудничество, които спомагат за повишаване на техния приобщаващ растеж и за
създаване на нови работни места с добавена стойност, особено в селските райони,
поддържане или дори укрепване на екологичната устойчивост.

Управленска структура на инициативата BIOEAST

През 2019 г. BIOEASTsUP проект е
финансиран от Хоризонт 2020 (H2020
RUR-2019-1) с основната цел да се
подкрепя инициативата и внедряването
на визията й за 2030 г., както и
работата по План за действие.

https://bioeast.eu/

Основни цели:
• Ускоряване на иновационния процес и разработване на иновативни решения, базирани на
биологични продукти;
• Ускоряване на внедряването на пазара на съществуващите зрели и иновативни решения на
биологична основа;
• Осигуряване на високо ниво на екологични показатели на индустриалните системи на биологична
основа

Специфични цели:
• Увеличаване на интензивността на междудисциплинарните изследователски и иновационни
дейности, за да се възползват от ползите от напредъка в живота;
• Науки и в други научни дисциплини за разработване и демонстриране на устойчиви биобазирани решения;
• Увеличаване и интегриране на научноизследователския и иновационен капацитет на
заинтересованите страни в целия Съюз за използване на потенциала на местната био
икономика;
• Увеличаване на научноизследователския и иновационен капацитет за справяне с
екологичните предизвикателства и развитие на по-устойчиви иновации на биологична основа;
• Засилване на интеграцията на биологични изследователски и иновационни процеси в
промишлените вериги на стойност на Съюза и др.

ЧЛЕНОВЕ:

Частния партньор е Biobased Industries
Consortium (BIC), който
включва 35
биотехнологични
компании. Всъщност,
групата на BIC включва
вече над 250 партньора от
2014 г. насам. (150 от тях
са асоциирани членове) –
предприятия по цялата
верига на стойността. Над
80 % от тях са МСП.
Асоциираните членове
включват
изследователски
организации,
университети,
Европейски асоциации,
Европейски
технологични платформи,
публични институции,
регионални организации
и частни банки.

СП „Инициатива за иновативно
здравеопазване“
• Инициативата се основава на своя предшественик, Инициативата за иновативни лекарства, но има
значително разширен обхват, разширен състав на партньора и преразгледани цели:
• Интегриране на различни технологии (фармацевтични, медицински, биотехнологични, образни,
ваксини) за по-добра профилактика, диагностика и лечение;

• По-добър отговор на нуждите на общественото здраве;
• По-добро справяне с изискванията на пациентите и здравните специалисти;
• Повече отвореност за нови идеи от външни заинтересовани страни.
• Сътрудничеството между различни сектори ще е в основата на инициативата.

УС на Инициативата за иновативни лекарства
БЮДЖЕТ:
• ИМИ се финансира от ЕС (представлявана от
Европейската комисия) и европейската
фармацевтична индустрия (представлявана от
EFPIA).
• За програмата на ИМИ2 (2014-2020),
бюджетът възлиза на €3.276 млрд., от които:
• €1.638 млрд. идват от Х2020;
• €1.425 млрд. са осигурени от фармацевтичния
бизнес;
• до €213 млн. могат да бъдат осигурени от
други организации и индустрии, които може да
са членове или асоциирани партньори в
индивидуални проекти.

Източник: https://www.imi.europa.eu/

• За ИМИ 1 (2008-2013), бюджетът възлиза на
€2 млрд., от които:
• €1 млрд. идват от РП 7;
• €1 млрд. идват като индиректни приноси от
фармацевтичните компании.

СП „Глобално здравеопазване“
• Въпреки усилията, вече положени от международната общност,
инфекциозните болести остават основната причина за смърт и увреждане в
много страни, а именно в Подсахарска Африка.
• Отчасти поради промените в околната среда и климата, както и
засилената глобализация и пътувания, появяват се или се появяват повече
патогени, причиняващи огнища като COVID-19.

• Клиничните изпитвания са от съществено значение за определяне на
безопасността и ефикасността на здравните технологии необходими за
сдържане на инфекциозни заболявания и за защита на здравето на
гражданите по целия свят.
• Съвместното предприятие за глобално здраве ще надгражда успешния
EDCTP2
• Програма, с разширен обхват и цели. Ще се адресират възникващите
инфекциозни заплахи, както и антимикробната резистентност, насърчаване
на развитието на диагностика, медицински изделия, лекарства и ваксини за
борба с инфекциозните заболявания, включително тези с епидемичен
потенциал подобряване на националната и глобалната здравна сигурност.

КАКВО СЕ ЦЕЛИ ДА СЕ ПОСТИГНЕ?

1. за намаляване на социално-икономическата
тежест на инфекциозните болести в
Подсахарска Африка и насърчаване на
развитието и внедряването на нови и
подобрени здравни технологии.
2. за повишаване на здравната сигурност в
Подсахарска Африка и укрепване в световен
мащаб
на изследователски и иновационни способности
за готовност и отговор на контрола инфекциозни
заболявания.

Управителна структура
Членове:
• Комисия, представляваща Съюза
• Асоциация EDCTP, представляваща
Европейски и държави от Подсахарска Африка
Партньори, допринасящи (на временна основа в

специфични обаждания), като:
• Филантропи (напр. BMGF, Wellcome
Trust)
• Индустрия (напр. GSK, J&J)

• Други трети държави след подписано споразумение за научно и
технологично сътрудничество с Хоризонт Европа (напр.
Швейцария).

СП „Чист водород“
• Необходимо е да се произведе „чист водород от
възобновяеми енергийни ресурси, който да елиминира
емисиите на CO2”.
• Внедряването на технологии за чист водород са поскъпи от конкурентните технологии и все още не са
напълно надеждни или от достатъчно качество.
• Има ограничено широкомащабно внедряване на
капацитет за чисто производство на водород.
• Укрепване и интегриране на научния капацитет на ЕС
за ускоряване на развитието и усъвършенстването на
съвременни технологии за чистота
• Водородни приложения, готови за пазара, по-ниска
енергийна, транспортна, строителна и промишлена
крайна употреба.
• Укрепване на конкурентоспособността на веригата за
създаване на чист водород в ЕС (по-специално МСП).

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
• Да се доставят решения на базата на водород на цена,
еквивалентна на алтернативите до 2030г.

• Да се произвежда чист водород на цена от около € 1,5-3 /
kg до 2030 г., което позволява проникване на масовите
пазари.
• Да се намалят разходите за разпространение до по-малко
от 1 евро / кг водород в мащаб до 2030 г.
• Да има много възможности за сътрудничество между
партньорства и между клъстери за доставка и крайно
използване на водород.
• Партньорството за чист водород ще взаимодейства поспециално с автомобилния транспорт с целта да се
достигнат нулеви емисии, европейски железопътен
транспорт, чиста авиация, процеси за планетата и чиста
стомана.

Какво може да постигне партньорството?
• Чрез изследвания и иновации да подобри ефективността на разходите, надеждността, решенията за количеството и качеството на
чистия водород; вкл. производство, разпространение, съхранение и крайни приложения, разработени в Съюза.
• Да укрепи знанията и капацитета на участниците в науката и индустрията по веригата на стойността на водорода в Съюза.
• Да проведе демонстрации на чисти водородни разтвори с оглед локално, регионално и общоевропейско внедряване;
• Да внедри производството, разпространението, съхранението и използването на възобновяеми източници за транспорт и енергоемки
индустрии и др.
• Да повиши обществената и частна информираност, приемане и усвояване на чисти водородни разтвори, по-специално чрез
сътрудничество с други европейски партньорства по „Хоризонт Европа“.

Специфики:

СП „Железопътна система“
• Осигуряване на интегрирана европейска железопътна мрежа като
дизайн, премахване на бариерите пред оперативната съвместимост и
осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващаща управлението на
трафика, превозни средства, инфраструктура и услуги.
• Осигуряване на най-добрият отговор на нуждите на пътниците и
предприятията, ускорявайки въвеждането на иновативни решения в
подкрепа на единното европейско железопътно пространство, докато се
увеличава капацитета и надеждността и намаляване на разходите на
железопътния транспорт.
• Разработване на единна оперативна концепция и функционална
системна архитектура за интегрирана европейска системи за управление,
контрол и сигнализация на железопътния трафик, включително
автоматизирана експлоатация на влака, която трябва да осигури НИРД,
насочен към общо договорени и споделени изисквания на клиентите и
оперативни нужди.

ЧЛЕНОВЕ:
• Съюзът
• Членовете, посочени в Приложение 2, които
следва да изпратят писмо за намерение:

• Асоциирани членове. Списъкът трябва да бъде
одобрен от Европейската комисия.

Междинна оценка на СП към Х2020
Силни страни
❑ Директен принос към конкурентоспособността на ЕС и постигането на целите на политиките
❑ Способност да се ангажират стратегически индустриални партньори
❑ Преодоляване на фрагментация в сектори
❑ Успех в привличането на допълнителни ресурси
Предизвикателства
❑ Неравномерно разпределение на участието на малки и средни предприятия
❑ Слабо участие на представители от Източна Европа
❑ Проблем с разпространението на научноизследователски резултати

Източник: Commission Staff working document, SWD (2017) 339 final, 6.10.2017.

Финансов принос в рамките на Х2020, в млн. евро

Източник: EC calculations based on the Council regulations, which establish JUs.
Note: The Union contribution was estimated at 7.25 b. EUR or 10 % of total H2020 budget.

Бъдещите съвместни предприятия към
Хоризонт Европа 2021-2027
• Целта е да се увеличи въздействието на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, като се
комбинират инвестициите на ЕС с допълнителни фондове от частния и публичния сектор в области, в
които обхватът и мащабът на ресурсите за научни изследвания и иновации могат да помогнат за
постигането на приоритетите на ЕС за Хоризонт Европа в II стълб - глобални предизвикателства
Европейска индустриална конкурентоспособност.
• 12 инициативи на СП по чл. 187 от ДФЕС бяха кандидати, но бяха селектирани следните: Кръгова биоустановена Европа, Чист водород, Европейска железопътна система, Глобално здравеопазване,
Иновативна инициатива в здравеопазването, Чисто европейско небе, Чиста авиация, Интелигентни
мрежи и услуги, ВИТ, Ключови цифрови технологии.

РП Хоризонт Европа 2021-2027 и фокус върху Стълб 2

Клъстер 1: IHI, Global health

Клъстер 4: KDT, SNS
EuroHPC
Клъстер 5: Clean Hydrogen, Rail,
Clean Aviation, Clean Sky
Клъстер 6: CBA

и над 30 европейски партньорства

Бюджет– не повече от 49 % от бюджета на Стълб 2 ще се използва за съ-програмирани, съфинансирани и институционализирани партньорства (бюджетът надхвърля 23 млрд. евро).

Бъдещите СП към Хоризонт Европа

• Има за цел да увеличи въздействието на ЕС в областта на научните
изследвания и иновациите, като комбинира инвестициите на ЕС с
допълнителни фондове от частния и публичния сектор в области, в
които обхватът и мащабът на ресурсите за научни изследвания и
иновации могат да помогнат за постигането на приоритетите на ЕС за
Хоризонт Европа в II стълб - глобални предизвикателства
Европейска индустриална конкурентоспособност.
• 12 инициативи на СП по чл. 187 от ДФЕС бяха кандидати, но бяха селектирани
следните: Кръгова био-установена Европа, Чист водород, Европейска железопътна
система, Глобално здравеопазване, Иновативна инициатива в здравеопазването,
Чисто европейско небе, Чиста авиация, Интелигентни мрежи и услуги, EuroHPC,
Ключови цифрови технологии.

Цели на новите съвместни
предприятия за 2021-2027

✓ Укрепване и интегриране на научния и технологичен капацитет на ЕС
✓ Сигурно глобално лидерство на веригите за създаване на стойност в ЕС
✓ Разработване и ускоряване на внедряването на иновативни решения в целия Съюз за справяне с
климатичните, екологичните, здравните и други глобални обществени предизвикателства, допринасящи
за стратегическите приоритети на Съюза, по-специално за достигане до целите за устойчиво развитие
на ООН и постигане на неутралност на климата в Съюза до 2050 г.

