
Програма ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС
Практически съвети за успешно кандидатстване 

ПРОГРАМА
10:00 - 10:10 Регистрация
10:10 - 11:00 Въведение в Хоризонт 2020 

- Стратегия Европа 2020, къде е България? 
- Преглед на изпълнение към 2015
- Политика за иновации на ЕС 
- ГД Изследвания и иновации и Хоризонт 2020

11:00 - 11:40 За какво служи Participants Portal Как да получим Личен Идентификационен Код за 
участие по Х2020
- Как да се регистрираме в Регистър Бенифициенти
- Трябва ли да знаем какво е ECAS (European Commission Authentication Service
- Как взаимодействат електронните платформи на Х2020
- Виртуална разходка - къде можем да участваме с проект

11:40 - 12:30 Роля на МСП в проекти със сътрудничество (консорциум) 
- Видове дейности по Х2020 (RIA, IA, CSA, SME Inst.)
- Високи постижения в науката (Европейски научноизследователски съвет, 

програма Мария Кюри, програма Бъдещи и нововъзникващи технологии)
- Водещи позиции в промишлеността (индустриални технологии, достъп до 

рисково финансиране)
- Обществени предизвикателства - защо и как
- Етап на технологично развитие - важно ли е?

12:30 - 13:00 Презентация на ЕЕН - фокус върху възможности за партньорства по Х2020 
- Търсене на партньори
- Промотиране на експертиза 
- Успешна история 

13:00 - 14:00 Обяд (бюфет)
14:00 - 15:10 Задълбочен преглед на форма за кандидатстване по Х2020 

- Видове, изисквания
- Описание на цели и иновация
- Ниво на въздействие
- Изпълнение на проектно предложение
- Описание на партньори, управление на интелектуална собственост
- Бюджетиране

15:10 - 16:00 Инструмент за МСП 
- Защо съществува, каква е неговата цел
- Първи резултати от кандидатстването по Инструмент за МСП
- Подходяща ли е моята фирма да кандидатства
- Подходяща ли е технологията ми за финансиране
- Етапи на финансиране
- Преглед на форма(и) за кандидатстване

16:00 - 16:20 Пилотна програма Бърз достъп до иновации
- Какво представлява, какво ще финансира и кога стартира
- Условия за участие
- Публична консултация Science with and for Society

16:20 - 17:00 Въпроси - дискусия


