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ХОРИЗОНТ 2020 



Какво е Хоризонт 2020? 

 

• Новата рамкова програма на Европейския съюз за 
научни изследвания и иновации за 2014-2020 г. 
(след 7 РП); 

• Съществен елемент от стратегия „Европа 2020“, 
Съюза за иновации и Европейското 
научноизследователско пространство: 

− В отговор на икономическата криза с цел инвестиране в 
бъдещи работни места и растеж; 

− За укрепване на глобалната позиция на ЕС в сферата на 
научните изследвания, иновациите и технологиите; 

 



Три основни приоритета 

Високи постижения 
в научната област 

Водещи 

позиции в 
промишлеността 

Обществени 
предизвикателства 



€ 79 млрд. от 2014 до 2020 г. 



   „ХОРИЗОНТ 2020“: 3 години на 
осъществяване 

  

• 120.000 допустими проектни предложения (total 
FP7: 135.800) 

 

• 11.000 подписани Grant agreements (total FP7: 
25.300) 

 

• 16 асоциирани страни (Армения, Босна и 
Херцеговина, Швейцария, Израел, Грузия, Исландия, 
Молдова, Норвегия и др.) 
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България и „Хоризонт 

2020“ 
 



   Ефективността на България в 7РП  

 

• Българските научноизследователски и иновативни организации са 
участвали в 490 проекта на 7РП (сключени грантови споразумения); 

• Привлечени са над 98 млн. евро от ЕС; 

• Топ 5 на организациите привлекли най-много средства по 7РП: 
− Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

− Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на 
науките 

− Онтотекст АД 

− Институт по физика на твърдото тяло, Българска академия на науките 

− Пловдивски университет 
 

• Успеваемостта е 16.4% (средно за ЕС: 20.9%) 
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УЧАСТИЕ В „ХОРИЗОНТ 2020“ 

 
 

•150 български организации участват в 252 проекта 
(сключени грантови споразумения); 
 
•Привлечени средства от ЕС – 41 992 219 евро; 
 
•Топ 5 на организациите привлекли най-много средства: 
   Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 
   Медицински университет – Варна; 
   Онтотекст АД; 
   Институт по механика, Българска академия на науките; 
   Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска 
академия на науките 

 
 

 



НАЦИОНАЛНА КОНТАКТНА МРЕЖА 

 
Националната контактна мрежа е основна структура във всяка 
страна член на ЕС, която предоставя необходимата практическа 
информация и съдействие относно участието на потенциалните 
бенефициенти в реализацията на Рамкова програма „Хоризонт 
2020“. 
 
Национална контактна мрежа в България 
(http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=151): 
 
1. Национален координатор; 

 
2. Представители в Програмните комитети на „Хоризонт 
2020“; 

 
3. Национални контактни лица; 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



„ХОРИЗОНТ 2020“  и Предизвикателствата 
пред българската научна и бизнес общност 

• Създаване на центрове за компетентност и центрове за върхови 
постижения в ключови области за страната (като енергетиката, 
нови материали, софтуерна и хардуерна промишленост и/или 
традиционни сектори за икономиката и обществото от регионално и 
обществено значение като аграрния сектор и здравеопазване). 

 
• Потенциалът за трансфер на знания и резултати от научните 

организации и университетите към бизнеса следва да се подобри 
значително.  

 
• Успешното участие в проекти по Програма “Хоризонт 2020” следва да 

повиши доверието към българските учени, научните 
организации, университети и бизнеса и следва да създаде условия 
за развитието нова генерация от мотивирани, високо квалифицирани 
учени.  



 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 
 

Димитър Асенов 
главен експерт, дирекция „Наука“, МОН 

 

d.asenov@mon.bg 


