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Комисар Мария Габриел: Европейският съвет за иновации 
подкрепя реализацията на иновативни идеи в полза на 

обществото 
 
Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието 

и младежта Мария Габриел приветства визията за бъдещето на 
Европейския съвет за иновации (ЕСИ), представена днес от консултативния 
съвет към ЕСИ. Тя отбеляза: „В Европа забелязваме силно търсене на 

финансиране от Европейския съвет за иновации от страна на малки и средни 
предприятия – над 10 милиарда евро само за последния месец. Това ясно 

показва необходимостта да подкрепяме европейската иновативна 
екосистема. Нашата амбиция е да превърнем този съвет в европейска 
„фабрика за еднорози“ – искаме да има едно гише, където малките и 

средните предприятия, стартиращите компании, да имат бърз достъп до 
финансиране. Днешните предложения са важна стъпка в посока 

реализирането на иновативния потенциал в Европа“.  
 
Създаден през 2019 г., Европейският  съвет по иновациите предоставя 

финансиране (2 милиарда евро) за подкрепа на иновативни проекти с 
фокус върху малките и средни предприятия.  

 
В рамките на следващата европейска програма за наука и иновации 
„Хоризонт Европа“ се предвижда значително увеличение на финансирането, 

предоставено от Европейския съвет за иновациите (10 млрд. евро). Той ще 
играе ролята на единно звено за контакт. Ще помага на иноваторите да 

създават пазари на бъдещето, да привличат частно финансиране и да 
разширяват мащаба на своите фирми. Чрез него ще се подпомагат водещи до 
пробив иновации с потенциал за разширяване на мащаба, които са твърде 

рискови за частните инвеститори. 70% от бюджета са определени за малки и 
средни предприятия, включително стартиращи компании.  

 
„Днешното предложение е важна стъпка към прехода между иновативни идеи 
и тяхната реализация в полза на обществото“, заяви комисар Мария Габриел. 

„Подкрепата се предоставя от два допълващи се инструмента, чрез които се 
осъществява крачката от идеята до проекта. На първо място, това  е 

подкрепа чрез безвъзмездни средства за ранния етап на технологията до 
пред-пазарния етап чрез инструмента „Изследвач“. Вторият инструмент 

„Акселератор“ ще предоставя както безвъзмездно финансиране, така и 
смесено финансиране, от пред-пазарния етап до пускането на пазара на 



технологията и разрастването й, увеличаването на мащаба. Тези дейности се 
допълват от Европейския научноизследователски съвет и Европейския 
институт за иновации и технологии чрез неговите общности за знания и 

иновации, които в синергия ще допринесат за развитието на европейските 
иновационни системи“, информира комисар Мария Габриел. 

 
Консултативният съвет се състои от водещи предприемачи, изследователи, 

инвеститори и експерти по иновациите. В своя доклад те подчертават 
важността ЕСИ да развие нов подход в подкрепа на иновациите в Европа по 
начин, който отчита потенциала от всички части на континента, както и 

важността да бъдат осигурени необходимите финансови средства в рамките 
на бъдещия европейски бюджет. Предложеният от Европейската комисия 

бюджет от 10 млрд. евро ще позволи мобилизирането на допълнителни 30 до 
50 милиарда евро инвестиции в иновативни проекти от частния сектор. По 
този начин ще се трансформират радикално възможностите за икономически 

растеж с помощта на технологически иновации в Европа.  
 

 
За повече информация:  
 

Европейски съвет за иновации: https://ec.europa.eu/research/eic  
 

Насоки за бъдещото развитие на Европейския съвет за иновации: 
https://ec.europa.eu/info/news/top-innovation-leaders-envisage-strong-role-
european-innovation-council-coronavirus-recovery-2020-apr-27_en  
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