
УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА МСП  

 

с амбиция за растеж и международна 

ориентация  



Безплатни консултации, съвети и съдействие относно: 

 

• Намиране на нови чуждестранни бизнес / проектни международни 

партньори – база данни с оферти от над 65 държави; съ-организиране 

на двустранни бизнес срещи 

• Информация относно актуални възможности за финансиране 

 

• Отговори на въпроси, свързани с: 

• Европейско законодателство 

• CE маркировка 

• Навлизане на международния пазар 

• Защита на интелектуалната собственост 

• Технологичен трансфер 

 

 



Актуални възможности за финансиране 

 

Български фирми, работещи в сферата на лазерно-

базирани решения и такива за електродъгово заваряване, 

изкуствен интелект, здравеопазване, хранително-вкусовата 

промишленост, block-chain технологии и редица други имат 

възможността да участват в отворените към момента 

покани и да дадат своя принос за разрешаването на някои 

от най-наболелите проблеми на ежедневието ни. 

 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-

calls?fbclid=IwAR2-R262oswuhtE_CSY7a-E5nG36qd-W_526itEgsgh0tLI_hSL7Iw2pe-U 
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КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

DIY4U  

Отворена иновационна цифрова платформа за съвместно проектиране и 
производство на персонализирани бързооборотни потребителски стоки 

Възможност за участие в иновативен проект за разработване и насърчаване на 
децентрализирани подходи за дизайн и производство на продукти, ориентирани 
към клиентите /  бързообротни потребителски стоки (FMCG).  

Настоящата покана има за цел да подбере и финансира подходящи 
предложения, обхващащи развитието на допълнителни цифрови 
функционалности за платформата DIY4U, като: 

Виртуален асистент за продажби 

Децентрализирано плащане 

Планиране на веригата за доставки 

Мониторинг на изпълнението 



КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

DIY4U  

Краен срок за подаване на предложения: 30 април 2021 

Очаквана продължителност на дейностите: 6 месеца 

Налични ресурси за финансиране на проектите: €200 000 

Максимален размер на финансиране: €50 000 

Кандидатстване: 
https://digitalcatapult.submittable.com/submit/186889/diy4u-open-
innovation-competition  

За повече информация: https://www.sintef.no/DIY4U-OIC/ 



КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

PULSATE 

Извършване на експерименти за трансфер на технологии от консорциум, 
включващ минимум 2 МСП и / или малко по-големи компании, действащи 
като доставчик на технологии, и поне една производствена компания 
(краен потребител).Експериментите трябва да бъдат насочени към : 

Интеграция на лазерно оборудване, оперативна съвместимост и 

автоматизация 

Технология за рентабилно производство с помощта на лазер 

Производство с лазер и нулев дефект 

Гъвкава технология за малки до големи партиди 

От CAD до PLM: интегриране и поток от данни.  

Предложенията трябва да се отнасят до технологии, които в момента се 

приемат от TRL5 до TRL7 

Области на приложения: медицински изделия, промишлени машини, 
персонализирана електроника (особено при 3D принтиране); сектор текстил и 
облекло 
/ 

https://www.pulsate.eu/


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

PULSATE 

Краен срок: 22 април 2021, 17:00 CEST  

Очаквана продължителност на участието: 13 месеца 

Наличен бюджет, предоставен от ЕК: €1 500 000 за тази възможност (общо 

€4 070 000 за всички обявления по проекта) 

Максимален размер на искане за плащане/ експеримент: €150 000 

Брой предложения за финансиране: 10 

Кандидатстване:  https://pulsate-tte.fundingbox.com/ 

За повече информация: 

website: https://pulsate-tte.fundingbox.com/ 

email: pulsate.help@fundingbox.com 

Сайт на проекта: https://www.pulsate.eu 

 
/ 
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КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

WeldGalaxy 

Платформа за цифрови динамични знания за заваряване с приложимост  в 
производствените индустрии 

МСП, кандидатстващи самостоятелно или в малки консорциуми (2 до 3 
партньора) от ЕС и асоциираните държави H2020, които разработват 
технологично решение, което покрива едно от техническите 
предизвикателства:  

Системи и инструменти, които поддържат производствено оборудване за 
дъгова заварка на принципа „включете и произведете“  

Иновации за подобряване на производителността и качеството на 
електродъгово заваряване 

Иновации в интелигентната и гъвкава роботика за дъгова заварка 

Иновации в подкрепа на здравето, безопасността и околната среда 

Анализ на жизнения цикъл (LCA) 



КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

WeldGalaxy 

Краен срок: 29 април 2021, 17:00 CEST  
Очаквана продължителност на участието: 6 месеца 
Налично финансиране от ЕС: максимум до €100 000 
Брой предложения за финансиране: 15 
Кандидатстване:  https://weldgalaxy-opencall.fundingbox.com/ 
 
За повече информация: 
weldgalaxy.help@fundingbox.com 
https://spaces.fundingbox.com/spaces/weldgalaxy-open-innovation-call-support 
https://www.weldgalaxy.eu/ 
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Двустранни бизнес срещи 

Участвайте в безплатни бизнес срещи в рамките на „Дни за технологично 
и бизнес сътрудничество“ 

 

12 – 15 април 2021. 

Фокусът на събитието е: 

Индустрия 4.0 и решения за умно производство 

Ресурсно и енергийно ефективни производствени технологии 

Устойчива енергия и мобилност 

Измервателни уреди 

 

За регистрация: https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/ в 

срок до 04 април 2021г.  
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Двустранни бизнес срещи 

Virtual B2B - Railway applications of non-railway technologies 
 

Период на провеждане: 12-13 април 2021г. 

 

Фокус на събитието са: 

Компоненти и материали 

Интелигентна енергия / доставка на енергия 

Услуги 

Power to X / преобразуване / съхранение на енергия / мощност 

Информационни / комуникационни технологии 

Big Data (Големи данни) 

Изкуствен интелект (А.I.) 

Сателитни технологии 

Обогатена реалност (Augmented reality) 

 

Регистрация: https://virtual-b2b-railway-applications.b2match.io/   

в срок до 31 март 2021г. 
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• Инструментът е разработен от АТKearney и Европейската комисия 

• Оценката с IMP³rove е в съответствие с европейските стандарти за 

управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899 

• IMP³rove разполага с най-голямата база данни за сравнителен 

анализ на иновационен мениджмънт 

• Повече от 11 600 фирми са подали своите данни 

•IMP³rove е награден от Europe INNOVA за най-добър иновационен 

инструмент 

 

Забележка: Ваучер за безплатен ваучер се предлага на избрани, 

отговарящи на условията фирми! 

 

Оценка на иновационния 

капацитет 



 

За кои фирми е подходяща? 

оценката? 

 

 

• Фирми с иновационна дейност  

• Фирми с желание за растеж и повишаване на конкурентоспособността  

• Фирми с брой на служителите от 10 до 250 души 

• Фирми с минимум тригодишна история 

 



 
Source: IMP3rove Core Team  2010 

Дефиницията за шампиони по 
растеж се фокусира върху 

устойчивостта 

• Най-бърз растеж на приходите 

• Най-високо ниво на оперативните 
приходи 

• Най-висок ръст в броя на 
служителите 

• С минимум 7 годишна история 

Усреднен резултат на 10-те % фирми 
с най-добро представяне 

Изчисление 
Жизнен 

цикъл на 
иновациите 

Основополагащи 
фактори 

Иновационна 
организация 

и култура 

Иновационни 
резултати 

Иновационна 
стратегия 

Резултатите от сравнителния 

анализ 



 

Базата данни позволява 

сравнение с фирми от различни 

индустрии 

 

 

 

Индустрии Малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

Големи 

предприятия 

Общ брой 

Производство 2249 2440 1034 5723 

ИКТ 1266 570 99 1935 

Професионални, 

технически и 

научни дейности 

1026 313 73 1412 

Други индустрии 1389 826 372 2587 

Общо 5930 4149 1578 11 657 

Базата данни съдържа информация от над 11 600 фирми с различни 

размери, от различни индустрии и географски ширини 



 

Ползите за Вашата фирма са: 

 
 

 

• Ще разберете как управлението на иновациите влияе на 
конкурентоспособността на фирмата 

• Ще се сравните с водещи фирми на световно ниво 

• Ще повишите репутацията си като иновативна фирма 

• Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни 

• Възползвате се от конкретни препоръки за повишаване на  
иновационния капацитет 

• Оценката може да Ви донесе добавена стойност за развитие на 
нови иновационни проекти 

• Получава се сертификат 



Благодаря за вниманието! 



Follow us at 

mailto:een@bcci.bg

