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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

към 

Предложение за 
 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 

 
 

 



 

 

Приложение I 

Приложение II 
Разбивка на бюджета 
Ориентировъчната разбивка за „Хоризонт 2020“ е, както следва: 

 млн. евро по 
текущи 
цени 

I Високи постижения в научната област, в това число: 23 897,0 

   1. Европейски научноизследователски съвет (ЕНС) 12 873,6 

   2. Бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ) 2 578,1 

   3. Действия по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“ 6 062,3 

   4. Научноизследователски инфраструктури 2 383,1 

II Водещи позиции в промишлеността, в това число: 16 430,5 

   1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии (*), (* * 
* *) 13 000,7 

   2. Достъп до рисково финансиране (**) 2 842,3 

   3. Иновации в МСП (***) 587,4 

III Обществени предизвикателства, в това число (****) 28 560,7 

   1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 7 242,6 

   2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско 
стопанство, изследвания в областта на морската среда, корабоплаването 
и вътрешните води и биоикономика 

3 698,2 

   3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 5 672,1 

   4. Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт 6 137,0 

   5. Действия във връзка с климата, околна среда, ресурсна ефективност 
и суровини 2 948,3 

   6. Европа в един променящ се свят – приобщаващи, иновативни и 
мислещи общества 1 255,2 

   7. Сигурни общества – защита на свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани 1 607,3 



 

 

 

IV Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на 
участието 782,3 

V Наука със и за обществото 443,8 

VI Неядрени преки действия на Съвместния изследователски център 
(СИЦ) 1 852,6 

VII Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 2 361,4 

ОБЩО 74 328,3 

 

(*) Включително 7 404 млн. евро за информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ), от които 1 539 млн. евро за фотоника, микро- и наноелектроника, 3 716 млн. 
евро за нанотехнологии, авангардни материали и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 498 млн. евро за биотехнологии и 1 399 млн. евро за 
космически технологии. В резултат на това 5 753 млн. евро ще бъдат на разположение в 
подкрепа на дейностите по ключови базови технологии.  

(**) Около 959 млн. евро от тази сума могат да бъдат използвани за изпълнението на 
проекти по Стратегическия план за енергийните технологии (план SET). Около една 
трета от сумата може да се предостави на МСП.  

(***) В рамките на целта за разпределяне на минимум 20 % от общите сумарни 
бюджетни средства за конкретната цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ и приоритета „Обществени предизвикателства“ за МСП, 
минимум 5 % от тези сумарни бюджети ще бъдат първоначално разпределени за 
инструмента за МСП. Минимум 7 % от общите бюджетни средства по конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и приоритета 
„Обществени предизвикателства” ще бъдат разпределени за инструмента за МСП, 
усреднено за целия срок на действие на програма „Хоризонт 2020“.  

(****) Пилотните действия „Бърз път към иновациите“ (БПИ) ще се финансират от 
конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и от 
съответните конкретни цели на приоритета „Обществени предизвикателства“. С оглед 
на цялостната оценка на пилотния инструмент БПИ ще бъде започната работата по 
достатъчно на брой проекти. “ 


