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Близо 30 години в подкрепа за НИРД 

> ЕВРИКА ( "E!" или "Σ!„) е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана 
изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността. 

> Основана през 1985 г. от Президента Фр. Митеран и Канцлера Хелмуд Кол 

 
 

• 41 пълноправни членки – EС 28, 

Европейската Комисия + 12 други европейски 

държави + асоциирани партньори 

• България подписва Декларацията от 

Хановер през 2010 г. 

• Международни и регионални партньорства; 

сътрудничество наука-бизнес; по-голяма 

конкурентоспособност 

• Иновативни проекти – продукт, процес, услуга 

• Публично и частно финансиране 

• Пазарно ориентирани научни изследвания – 

граждански цели; няма ограничения в 

областта на науката 

  



ВИДОВЕ ИНИЦИАТИВИ 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ 

- Малки краткосрочни проекти; Правило „1+1“; Значителен 
напредък в съответната технологична област 

КЛЪСТЕРИ И ЧАДЪРИ – Стратегически 

инициативи; много участници; тематична специализация 

ПРОГРАМА ЕВРОСТАРС 

ЕВРИКА 



ЕВРИКА – три модела на 

сътрудничество 
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1. ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ  

Няколко сесии годишно - Участници от поне 

две държави-членки – Оценка, финансиране, 

мониторинг в съответствие с националните 

правила – Окончателен доклад и оценка на 

въздействието върху пазара 



ЕВРИКА – три модела на 

сътрудничество 
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2. КЛЪСТЕРИ И ЧАДЪРИ 

Тематични конкурси – Едностепенна или 

двустепенна централизирана система на 

оценяване в рамките на клъстера – 

Финансиране съгласно националните правила 

– Наблюдение и оценка на въздействието 

Тематични мрежи фокусирани върху 

специфична технологична област с цел 

генериране на проекти 



ЕВРИКА – три модела на 

сътрудничество 

6 

3. ЕВРОСТАРС 

Конкурсни сесии два пъти в годината – МСП в 

сферата на НИРД – Централизирана оценка – 

Национално финансиране – Мониторинг на 

национално ниво и на ниво ЕВРИКА - Оценка 

на въздействието 



Портфолио проекти 
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КЛЪСТЕРИ ИНДИВИДУАЛНИ 

ПРОЕКТИ 

ЕВРОСТАРС 

Средна стойност 

на проект 

20 млн. евро 1,7 млн. евро 1,5 млн. евро 

Брой участници 20 4 3,5 

Водещ партньор Голямо 

предприятие 

МСП МСП - НИРД 

% МСП 40 55 75 

% Големи 

предприятия 

30 15 5 

% Научни 

организации 

30 30 20 

Кой участва в проектите на 

ЕВРИКА 

ЕВРИКА 



 

Кой участва в проектите на 

ЕВРИКА 
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Университети
14%

Научни 
организации

15%

Големи 
компании

26%

МСП 42%

Други 3%
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Инициативи с българско 

участие 

 EUREKAtourism+ (E!t+) (2013-2015) 
ИКТ за туризма 

ЦЕЛ: повишаване на конкурентоспособността на 

туристическата индустрия чрез генерирането на 

НИРД проекти, ориентирани към устойчивото 

развитие и подобряването на туризма, отдиха и 

културния сектор чрез технологични иновации.  

Участващите страни: България, Австрия, 

Швейцария, Чехия, Испания, Франция, Гърция, 

Португалия, Турция, Великобритания 
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Инициативи с българско 

участие 

 Проект Е!-8818 „Развиване на панел и софтуер за 

новогенерационно секвениране за диагностика на 

хипертрофна кардиомиопатия“ 

 Предмет на проекта е създаване на нов кит за 

сканиране на болни от хипертрофна кардиомиопатия, 

включвайки характерни за региона 11 гени 

Организация: МЦ „РепроБиоМед“ ООД-

София, съвместно с турски партньор 

Висока оценка за иновативност и качество! 
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ПРОГРАМА ЕВРОСТАРС В 

БЪЛГАРИЯ 

ЕВРИКА 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


Програма Евростарс 
 Съвместна програма на инициативата ЕВРИКА и 

Европейската комисия; 

 

 Бюджет за ЕВРОСТАРС II (2014-2020) – 1 284 
млн. евро (33% участие на Европейската комисия); 

 

 Национално финансиране – съгласно правилата 
на националните финансови схеми: Участието на 
български организации в проекти по съвместна 
програма Евростарс се осъществява съгласно 
Правилата и Бюджета на Националния 
иновационен фонд - НИФ. 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


Латвия 

Литва 

Люксембург 

Малта 

Норвегия 

Холандия 

Полша 

Португалия 

Румъния 

Словакия  

Словения 

Испания 

Швеция 

Швейцария 

Турция 

Великобритания 

 

33 членки на ЕВРОСТАРС 
Австрия 

Белгия 

България 

Кипър 

Чехия 

Дания 

Естония 

Финландия 

Франция  

Германия 

Гърция 

Унгария 

Исландия 

Ирландия 

Израел 

Италия 

Хърватска 

 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


Проект по програма Евростарс 

по смисъла на ПУСНИФ 

 Международен проект, в който участват най-

малко две юридически лица от различни 

страни-членки, като поне едно от тях е 

юридическо лице, регистрирано в България, и 

при който водещ партньор е „малко или 

средно предприятие, работещо в сферата 

на научноизследователската и развойна 

дейност” 

ЕВРИКА 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


МСП, работещо в сферата на научно-

изследователската и развойната дейност 

(НИРД) е МСП, в което: 

 

 най-малко 5 назначени служители на пълен работен 

ден и работещи в сферата на НИРД или  

 10 % от щатния персонал се занимава с НИРД или 

 10 % от годишния оборот се предоставя за НИРД.  

http://eurostars-eureka.eu/home.do


Критерии за допустимост 

 МСП, работещо в сферата на НИРД, трябва да има 

поне 50 %-ен дял от общите разходи по проекта; 

 Балансирано участие между партньорите в 

консорциума - нито един от участниците НЕ може 

да финансира повече от 75 % от разходите по 

проекта; 

 В рамките на 2 години от приключване на 

проекта, продуктите или услугите, получени в 

резултат на изпълнението му трябва да бъдат 

реализирани на пазара. 

 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


Нов програмен период  

    Евростарс II (2014-2020) 

 11 Септември 2014 г. –  

 Нова Конкурсна Сесия по 

ЕВРОСТАРС II; 

 Обявление на интернет 

страницата на ИАНМСП: 

изисквания и условия за 

кандидатстване. 

www.sme.government.bg 

 https://www.eurostars-eureka.eu 
ЕВРИКА 

https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/


2 Успешни проекта по 

“Евростарс”- България, 2013 г. 

 Десета Конкурсна сесия за „Евростарс“: краен срок 04.04.2013 

г.; 

 186 проекта са минали прага на качество от подадени общо 594 

проектни предложения / 510 от които са били оценени/; 

 Общо 9 подадени проектни предложения с българско участие по 

програмата 

 2 Успешни проекта с българско участие:  

√ E!8213 TRIPLE-S Microscope (15 място, в сътрудничество с Австрия и Швейцария) – 

*** Споразумение за финансиране, подписано между «АМГ-

Технолоджи» и ИАНМСП (13.02.2014)***  

√ E!8067 ProMoRe (108 място, в сътрудничество с Германия) 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


Задължения на ИАНМСП, съгласно 

Споразумението за Евростарс 

 Организира и координира дейността по участието 
на Република България в съвместната програма 
Евростарс; 

 Следи за съблюдаването на правилата за държавни 
помощи на ЕК; 

 Подписва споразумения за финансиране с 
българските участници; 

 Извършва мониторинг и плащания;  

 
ЕВРИКА 

http://eurostars-eureka.eu/home.do


  

Координатор на ЕВРИКА и 

съвместна програма Евростарс за 

България  

 
 

Богдана Ваташка-Анави   

e-mail: b.vatashka@sme.government.bg  

тел. 02/940 7943 

 

mailto:b.vatashka@sme.government.bg
http://eurostars-eureka.eu/home.do


БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  
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