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Въведение 

 

 
Общественото предизвикателство на Хоризонт 2020 г. „здраве, демографски 
промени и благосъстояние“ (SC1) за годините 2014 и 2015 включва 34 теми в 
сферата на фокус на  поканата „персонализиране на здравеопазването и 
социалните грижи“ (15 през 2014 г., 17 през 2015 г. и само 2, които са отворени 
и през двете години) и 16 теми в поканата „координационни дейности“ (11 през 
2014 г. и 5 през 2015 г.). 8 други дейности, предназначени за подпомагане на 
изпълнението на предизвикателството са също включени и не са обект на 
конкурентни покани за предложения. Общият наличен бюджет е приблизително 
1.21 милиарда евро. 

 

 
Изборът за съсредоточаване върху персонализиране на здравеопазването и 
социалните грижи е породен от застаряването на населението в Европа, 
тежестта от нарастващия брой заразни и незаразни болести и последствията от 
икономическата криза. Взети заедно, тези фактори застрашават устойчивостта и 
равнопоставеността на европейските социални и здравни системи, за които 
Европа вече харчи почти 10% от БВП. 

 

 
Поканата за персонализиране на здравеопазването и социалните грижи има за 
цел да създаде възможности за истински пробив в изследванията и радикални 
иновации в отговор на тези предизвикателства, чрез подкрепа на прехвърляне 
на откритията в клиничната и в друга здравна среда, за подобряване на 
здравните резултати, за намаляване на неравнопоставеността в 
здравеопазването и за насърчаване на активен и здравословен живот на 
възрастните хора. 
 
Темите в поканата са разделени на седем области, които отразяват 
необходимостта от постъпателен и интегриран подход към 
предизвикателствата, като предоставят подкрепа както на по-дълги и 
средносрочни изследвания, така и на по-краткосрочни иновационни дейности. 
Теми в областите „запознаване със здравето ...“ и „подобряване на здравната 
информация и използване на данни“ осигуряват подобряване, по-дългосрочна 
подкрепа за теми в областите „превенция ...“, „диагностика ...“, „лечение ..“, 
„подобряване на активното и здравословно остаряване“ и „предоставяне на 
интегрирани, устойчиви грижи, насочени към пациента“. 
 

 
Взети заедно, работата, която ще се подпомага от тези теми, ще подобри 
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нашето разбиране на причините и механизмите на здравето, остаряването в 
добро здраве и заболяванията; ще подобри способността ни да следим здравето 
си и ще служи за профилактика, откриване, лечение и наблюдение на 
заболяванията; ще подпомогне възрастните хора да останат активни и здрави; и 
ще изпорбва и демонстрира нови модели и инструменти за осигуряване на 
здравни и социални грижи. По този начин ще се осигури подкрепа за научни 
изследвания и иновации, включително значителна, подходяща подкрепа на 
малки и средни предприятия, по-специално чрез тема ПЗГ 12 и използването на 
новия инструмент за МСП. 

 
Обществено предизвикателство 1 се прилага също така и от продължаването и 
разширяването на гама от дейности, които не са включени в тази работна 
програма, инициатива1 за иновативни лекарства (ИИЛ), партньорство2 с 
европейските и развиващите се страни за клинични изпитвания (ПЕРСКИ) и 

програма за активен живот в подпомагаща среда (АЖПС). 
3
 

 
Темите в тази работна програма също така отговарят на приоритетите на 
Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот и 
остаряване в добро здраве на възрастните хора (ЕПИ-АЖВПОДЗ) 4

. 
Допълнително ще бъдат организирани подходящи заинтересовани страни и 
обществена ангажираност.  
 
Новост в Хоризонт 2020 е Отвореният пилотен проект за данни от научни 
изследвания, който има за цел да подобри и оптимизира достъпа до и 
повторното използване на данни от научни изследвания, генерирани от 
проекти. Докато другите части и области от Работна програма (не SC1) са 
изрично посочени като участващи в Отворения пилотен проект за данни от 
научни изследвания, индивидуални действия, които са финансирани по други 
части и области на Хоризонт 2020, могат да изберат да участват в пилотния 
проект на доброволна основа. Необходимо е използването на План за 
управление на данните за проекти, участващи в Отворения пилотен проект за 
данни от научни изследвания. Предоставят се допълнителни насоки за 
Отворения пилотен проект за данни от научни изследвания и те са налични в 
Портала за участниците. 

 
 

 

Персонализиране на здравеопазването   
                                                
1 http://www.imi.europa.eu/content/documents#horizon_2020 
2 http://www.edctp.org/Towards_EDCTP2.799.0.html 
3 http://www.aal-europe.eu/why-another-aal-programme/ 
4 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing 
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и социалните грижи 
H2020-ПЗГ-2014/2015 

Покана за предложения по следните теми: 
 
Запознаване със здраве, стареене и заболявания 
 
ПЗГ 1 - 2014 г.:  Запознаване със здраве, стареене и заболявания: 
определящи фактори, рискови фактори и пътеки 
Конкретно предизвикателство: Развиването и запазването на добро здраве и 
появата и еволюцията на общи заболявания и увреждания са резултат от 
различни степени на взаимодействие между генетичния състав на 
индивидуалните човешки същества и поведенчески, отнасящи се до дадена 
среда (включително водещи до ендокринни смущения), професионални, 
хранителни и други променящи начина на живот фактори. Това важи от най-
ранните етапи на развитие през целия живот.  

Разбирането на тези фактори, техните взаимодействия и степента, в която те 
допринасят за опазване на здравето и / или развитието на болестта е важно за 
развиването на превантивни и терапевтични мерки за подобряване на доброто 
здраве, продължителна активна независимост и продуктивен трудов живот, не на 
последно място в контекста на променящите се демографски модели и 
застаряването на населението в Европа. По-специално, предложенията следва да 
допринасят за подобряване на определянето на риска и валидирането и ще 
позволи по-добро диагностициране, основано на стратегии и политики за 
превенция на риска. 
 

 
Обхват: 

i. Идентифицирането на здравните тенденции и фактори, тяхното валидиране 
и валидирането на рисковите фактори за заболяване и инвалидност, чрез 
генериране, интеграция и валидиране на данните, получени от съответните 
дисциплини (напр. молекулярна, поведенческа, хранителна, клинична, социална 
и екологична епидемиология; експониращи науки; генетика, епигенетиката и 
др.) Това следва да включва експлоатация на съществуващите групи и 
дългосрочни проучвания и оценка на необходимостта от създаване на нови 
такива, както и когато е уместно, валоризация на знанията, придобити от 
базирани на населението био-банки. 
ИЛИ: 
 

ii. Идентифицирането на детерминантите и начините, характерни за 
здравословен и активен живот на възрастните хора (от ранните етапи на 
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развитие нататък) и за влошаване на здравето, причинено от времето, 
натрупване на болестта и посочените по-горе рискови фактори и техните 
взаимодействия.  
 
 
 
И в двата случая, полът и половите различия следва да бъдат взети под 
внимание. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро, ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
 
 
Очакван ефект: 
 
 
И в двата случая, предложенията следва да предоставят по-добро запознаване с 
комбинираното въздействие на фактори, водещи до добро здраве или 
заболяване, чрез натрупаните знания, подкрепящи бъдещото развитие на 
профилактика, базирана на доказателствата, диагностика, терапевтични и други 
стратегии. 
 

Възможна опция: 
i. Това следва да предостави доказателства за идентифициране на риска, 
заздравяване на бъдещи превантивни, диагностични и терапевтични стратегии и 
политики. 
Възможна опция: 
ii. Това би трябвало да осигури по-добро запознаване с начините на 
здравословното остаряване, в основата на бъдещи стратегии за насърчаването на 
остаряването в добро здраве, целенасочена профилактика на заболяванията и 
клинични интервенции. 
 

 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и иновации 
 
 
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
 

ПЗГ 2 - 2015 г.:  Запознаване със заболяванията: Системна медицина  

 



 
   

 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от 
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

Специфично предизвикателство: Развиването на нови, основани на доказателства 
лечения зависи от по-доброто запознаване с често много сложната 
патофизиология на заболяванията. Подходите на системната (биологична) 
медицина имат потенциала да се справят с тази сложност чрез интегриране на 
различни биологични и медицински изследователски данни и изчислително 
моделиране. Необходим е съвместен европейски подход за събиране на 
необходимия мултидисциплинарен експертен опит (напр. биология, медицина, 
математика, компютърни технологии) за прилагане на подходи на системната 
(биологична) медицина. 
Обхват: Предложенията трябва да се фокусират върху нови възможности за 
разбиране на сложността на клиничните фенотипове в многофакторни 
заболявания и / или техните съпътстващи заболявания. Това би трябвало да 
доведе до развитие / оптимизиране и / или прилагане на подходи на системната 
медицина и интеграцията на биомедицински и клинични данни, които да 
произвеждат или прецизират болестни модели, като се използват модерни 
статистически, изчислителни и математически подходи. Прогнозната стойност на 
тези модели трябва да бъде валидирана в добре фенотипизирани групи от 
пациенти, при надлежно отчитане на пола и задълбочено изследване на 
клиничния им потенциал. 
 
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро, ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
 
Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
  ·          Ливъридж на съществуващи инвестиции в Европа в сферата на 
системната биомедицина 
  · Нови насоки за по-добро разпознаване на заболяването, прогнозиране и 
терапевтично  развитие 
  · Инструменти и подходи на системната медицина, пригодени за 
медицински и/или клинични изследвания, които представляват подобряване на 
съществуващи практики. 
 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и иновации 
 
 
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
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ПЗГ 3 - 2015 г.:  Запознаване с общи механизми на заболяванията и тяхното 
значение за съпътстващите заболявания  

Специфично предизвикателство:  Развитието на нови лечения е значително 
улеснено от по-доброто разбиране на патофизиологията на заболяванията. Ето 
защо е необходимо да се разгледат текущите пропуски в познанията на 
етиологията на заболяването, с цел да се подпомогнат иновациите в развитието 
на лечения, базиращи се на доказателства. В този контекст, по-доброто 
разбиране на механизмите, които са общи за няколко заболявания, по-специално 
тези, които водят до съпътстващи заболявания, представлява важно 
предизвикателство. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху интегрирането на 
предклинични и клинични проучвания за идентифициране на общи механизми за 
няколко заболявания. Предложенията трябва да оценяват и утвърждават 
значимостта на тези общи механизми и на техните биомаркери (където е 
приложимо) за развитието на патофизиология за специфични заболявания, както 
и тяхната роля в развитието на съпътстващи заболявания при мъжете и жените. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро, ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

 
Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
· По-добро разбиране на пътищата на заболяването и / или механизмите, 
които са общи за голям брой заболявания. 
· Нови насоки за клинични изследвания за по-добра профилактика на 
болестите, подобряване на здравето, разработването на лечения, както и 
третирането на съпътстващи заболявания. 
 

 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и иновации 

 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
Ефективно подобряване на здравето и профилактика на заболяванията, 
подготвеност и скрининг  
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ПЗГ 4 - 2015 г.:  Стимулиране на здравеопазването и профилактика на 
заболяванията: подобрено междусекторно сътрудничество за намеси в 
околната среда и човешкото здраве 
 
Специфично предизвикателство: По-силното стимулиране на здравеопазването и по-
добрите интервенции за профилактика на заболяванията могат да допринесат 
значително за подходящи подобрения в здравната сфера и по този начин за 
устойчивостта на системите за здравеопазване и здравните грижи. Подходът 
„здраве във всички политики“ е установен като перспективно средство за 
стимулиране и поощряване на среди, които подобряват здравето, 
благополучието и поведенческите промени. Това изисква мултисекторен подход, 
който има за цел да подобри здравето чрез засягане на фактори като жилищното 
настаняване; системите за водоснабдяване и канализация; транспорт; излагане 
на въздействието на химически вещества и техните смеси; комуникация, 
образование и информация; професионални фактори, физическа активност, 
производство и дистрибуция на храни, както и физическите, природни и 
социални среди. 
 
Обхват: Като се има предвид широчината на секторите, обхватът на тази тема е 
ограничен до интегрирането на секторите на околната среда, климата и здравния 
сектор (включително, но не само качеството на въздуха, водата и канализацията, 
химикалите, професионални фактори и др.) 
 
С помощта на мултидисциплинарен подход и участието на съответните 
заинтересовани страни, като например създателите на политики, представители 
на частния сектор, граждански организации и така нататък, предложенията 
трябва да са насочени към всеки един от следните елементи: 
· Разработване на междусекторни интервенции (и / или политически 
инициативи) за стимулиране на здравеопазване или превенция на заболявания, 
които се базират на известни стресови фактори в околната среда. Тези 
междусекторни интервенции трябва да са насочени към ключови стресови, 
екологични фактори, за които направените изменения в ЕС и международните 
политики, свързани с околната среда, климата и здравето ще имат най-голям 
ефект. При разработването на тези интервенции трябва да се вземат под 
внимание възрастовите и полови аспекти, ако има такава при необходимост. 

· Документиране на успешните характеристики на горепосочените 
междусекторни интервенции, включително и фактори, които помагат за 
преодоляване на бариерите пред междусекторното сътрудничество; следва да 
бъдат адресирани контекстуални фактори, като например взаимодействието 
между политиката и икономиката; 
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· Оценка на тези междусекторни интервенции по отношение на здравните, 
икономическите и социални ползи и тяхното въздействие върху намаляване на 
неравнопоставеността. 
 
В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в 
областта на научните изследвания и иновации5, трябва да бъдат разработени 
изследователски дейности като европейски принос към съществуващите 
международни дейности и тези в процес на разработка.  
 
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 4 
и 6 милиона евро, ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: Това трябва да осигури: 
· Въз основа на количествени и качествени индикатори, данни за 
ефективни интервенции, приемащи подход за „цялостно здраве“, свързваща 
среда, климат и здравеопазване, които позволяват информирани решения за 
мултисекторни интервенции и свързаните с нея политики. 
 

· Въздействие върху системи на здравеопазването и други обществени 
услуги, по отношение на тяхната устойчивост, 

· Принос към ангажимента на ЕС към дневния ред Рио+20 и новите Цели за 
устойчиво развитие на ООН (ЦУР), както и към декларацията Парма 2010. 
 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
ПЗГ 5 - 2014 г.:  Стимулиране на здравеопазването и профилактика на 
заболяванията: превръщане на "омика" в наслагвани подходи  
Специфично предизвикателство: Изследванията на „омика“ (включително, но не 
ограничено до геномика, епи-геномика, мета-геномика и протеомика) се движат 
със спиращи дъха темпове. Едно голямо предизвикателство за следващото 
десетилетие е да се определи кога и как това богатство от информация „омика“ 
може да бъде полезно да се прилага както в публичния, така и в частния сектор 
за развитието на персонализирани / стратифицирани подходи за стимулиране на 
здравеопазването и профилактика на заболяванията.  

                                                
5 COM(2012)497 
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Обхват: Предложенията трябва да са насочени към всеки един от следните 
елементи:  

Разработване и оценка на персонализирана / стратифицирана програма за 
стимулиране на здравеопазването или профилактика на заболяванията, като се 
вземат предвид „омика“ характеристиките на физически лица, които се 
допълват от фактори на околната среда и/ или начина на живот;  

Включване на разработването на инструменти и методи за използването на 
„омика“   данни в тези програми;  

Включване на мултидисциплинарен подход за оценка на валидността и 
полезността на „омика“ данни в превантивната медицина или в програми за 
превенция, насочени към специфични групи от населението. Това следва да 
включва: 
 

• Оценка на прогнозната стойност на тези програми, при определянето 
на рисковите групи през целия им живот, в сравнение с 
конвенционалните методи;  

• Оценка на полезността на „омика“  данните за подобряване на 
здравето на  

                    отделни лица или групи от населението;  
• Оценката трябва да включва възрастови и полови аспекти, когато това 

е целесъобразно.  
• Оценката на поведенчески, етични, правни, регулаторни и социални 

последици, както и на ефективността на разходите за програмата; 
 

Включва комуникация относно риска и ползата за различни групи, които участват 
в такава програма, включително физически лица, създатели на политики и 
регулатори.  
 
Предимство ще се дава на предложения, насочени към заболявания с високо 
разпространение или които представляват висок риск за отделния човек или са с 
висока цена за обществото. 
 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро, ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
 

 
Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
· Доказателство за валидността, полезността и ефективността на разходите 
за   базирани на „омика“ програми за стимулиране на здравеопазването и 
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превенция на заболяванията, които позволяват информирани решения относно 
организацията на системите за здравеопазванеи здравни грижи. 
 

Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
ПЗГ 6 – 2014 г.: Оценка на съществуващите програми за 
скрининг и превенция 

Специфично предизвикателство: Някои съществуващи програми за скрининг и 
превенция на заболяванията, базирани на населението, не са оценени по 
отношение на ефективност или варират по отношение на приложение в рамките 
на и между отделните страни в цяла Европа. Това може да доведе до 
неподходящи интервенции, забавено предоставяне на подходящо лечение, 
повишена тежест от заболяването, неравнопоставеност в здравеопазването и 
увеличаване на разходите за системите за здравеопазване. 

Ето защо тези програми се нуждаят от систематична оценка за въздействието им 
върху здравеопазването, ефективността на разходите и равнопоставеността в 
здравеопазването.  

Обхват: Предложенията трябва да оценяват съществуващите стратегии и 
програми за скрининг и превенция на заболяванията, въз основа на здравни 
резултати, качество на живот, равнопоставеност и ефективност на разходите и 
етични съображения, на индивидуално ниво или стратифицирани групи от 
населението в цяла Европа. Измерението на пола трябва да бъде вземано под 
внимание, когато това е уместно. 

Трябва да се направи сравнение между различни страни и региони, демографски 
групи и култури, за да се идентифицират специфичните контекстуални връзки, 
както и да се определят възможностите за обмен на знания и опит между 
страните и регионите. 

Предложенията следва да включват разработването на нови методи или 
адаптиране на съществуващи такива за този вид оценка. Тези методи и 
инструменти (включително инструменти за самооценка), следва да се прилагат в 
различни здравни системи и организационни инфраструктури, за да се изпробва 
тяхната приложимост в различни политически, икономически и социални 
контексти. 

Специално внимание следва да се отдели от самото начало на по-нататъшното 
развитие и разпространението на методическа експертиза, включително 
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изграждане на капацитет в цяла Европа, за да може натрупаният експертен опит 
да бъде напълно оползотворен. 
 
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
2 и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключват представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
 

 
Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
 

• Доказателства за повишено използване или прекратяване на 
съществуващите програми за скрининг и превенция, като това дава 
възможност за информирани решения от създателите на политики  

• Изграждане на капацитет при оценката на такива програми за скрининг и 
превенция  

• Подобряване на здравните резултати, по-голяма равнопоставеност в 
здравеопазването и ефективност на разходите, които се основават на 
изпълнението на ефективни програми за скрининг и превенция. 

 

 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
 
ПЗГ 7 - 2014 г.:  Подобряване на контрола на инфекциозните епидемии и тези 
от хранително натравяне чрез бързо идентифициране на патогени (виж също 
обществено предизвикателство 2) 

 
Специфично предизвикателство:  Здравето на хората и животните в световен 
мащаб все повече е застрашено от потенциални епидемии, причинени от 
съществуващи, нови и нововъзникващи инфекциозни заболявания (включително 
и от антимикробни резистентни патогени), които обременяват здравните и 
ветеринарните системи, намаляват доверието на потребителите в храната и се 
отразяват отрицателно на търговията, устойчивостта хранителната верига и 
сигурността на храните. 
Нарастващата честота и по- бързото разпространение на такива заболявания са 
улеснени от съвременните демографски, екологични, технологични, 
икономически и социални условия. Много от тези инфекции са зоонози, което 
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налага интегриран трансграничен подход „единно здраве“ за изследователски и 
здравни мерки в хуманната и ветеринарната област, включително в хранителната 
верига. 
 
Обхват: Данни за патогени, базирани на последователност, следва да бъдат 
генерирани, съхранявани и анализирани в комбинация с клинични, 
микробиологични, епидемиологични анализи и други данни, базирани на 
допълнителен ген и транскриптом (например: различни реакции при жените и 
мъжете) за оценка на риска (ОР) в подходяща информационна система за всички 
сектори (обществено здраве, храни, здраве на животните). 
 

 
Предложенията трябва да подобрят наблюдението на патогени чрез бързо 
идентифициране, сравнение и географското картографиране, включително 
подходи за биологично проследяване. Предложенията следва да включват 
модели за предвиждане на  ОР, за да идентифицират „високо-рискови“ зони и 
модели за възникване на заболявания. Предложенията следва да осигурят 
връзки и съгласуваност със съществуващите мрежи и бази данни (Европейска 
система за наблюдение (ЕСЗ), Система за бързо предупреждение за храни и 
фуражи (СБПХФ), Система за ранно предупреждение и реакция (СРПР), 
Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) / Европейски център за 
профилактика и контрол върху заболяванията (ЕПКЗ)6, бази данни за 
молекулярно тестване) и изискванията за защита на данните. Достъп до 
системата трябва да бъде предоставен на съответните заинтересовани страни 
относно здравни услуги за животните и хората и безопасност на храните. 
Следва да се разработи управление и споделяне на хармонизирани стандарти за 
събиране на проби, секвениране, разпределяне на представителните събрани 
(мета-) данни по пол. Също така, трябва да се разработят по-добри инструменти 
за управление за органите, бизнеса и гражданите и инструменти за съобщаване 
на риска за органите за управление. Трябва да бъде оценена ефективността на 
разходите на инструментите и методите. По-доброто разбиране на епидемиите в 
райони с малко или никакви системи за наблюдение, при условия за масова 
миграция или условия след бедствия, може да изисква специално внимание по 
отношение на възникващи и повторно появяващи се патогени. Предложенията 
следва да са съобразени със съществуващите проекти на ЕС и международни 
дейности и такива, които са в процес на разработка. 

 

                                                
6 ЕСЗ = Европейска система за наблюдение  
СБПХФ = Система за бързо предупреждение за храни и фуражи 
СРПР = Система за ранно предупреждение и реакция  
ЕОБХ = Европейски орган за безопасност на храните 
ЕПКЗ = Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
15 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне 
и подбор на предложения, изискващи други суми. 
 

Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 

• По-добро ограничаване и ликвидиране на епидемии от компетентните 
органи въз основа на обща информационна система и глобални 
стандарти за бърза идентификация на патогени. 

• Последователно подобряване на ефективността на ресурсите и 
намаляване на икономическото въздействие на епидемии (свързани с 
разходи за здравни грижи, пазарни загуби); улесняване на 
международната търговия, повишаване на конкурентоспособността на 
европейския хранително-вкусов и селскостопански сектор; укрепване 
на устойчивостта на хранителната верига и подобряване на 
продоволствената сигурност, намаляване на въглеродния отпечатък  

• В съответствие със стратегията на Съюза за международно 
сътрудничество7 в научните изследвания и иновациите, предложенията 
трябва да допринасят за въвеждане на „Глобално сътрудничество за 
изследвания за готовност при инфекциозни болести“ и нейните цели. 

 

Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
 

ПЗГ 8 - 2014 г.:  Разработване на ваксини против болести, свързани с 
бедността и пренебрегвани инфекциозни болести:  Туберкулоза 
Специфично предизвикателство: Ваксините предлагат безопасен и икономически 
ефективен начин за защита на големи групи от населението срещу инфекциозни 
болести или поне за намаляване на клиничното протичане на тези заболявания. 
И все пак, много инфекциозни заболявания, които са свързани с бедността и са 
пренебрегвани, продължават да се изплъзват от опитите за разработване на 
ефективни ваксини срещу тях.  

                                                
7 COM(2012)497 
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Разочароващи резултати от последните клинични проучвания сочат затруднения 
при идентифицирането на приложими кандидат-ваксини, на които, ако не бъде 
обърнато внимание, ще продължат да създават значителен риск от неуспех при 
сравнително късни етапи от процеса на развитие.  

Специфичното предизвикателство ще бъде да се промени тази „крива на риска“, 
с цел по-добро избиране на успешни кандидати за ваксина (и отхвърляне на тези 
с по-висок риск от неуспех) на по-ранен етап от процеса на разработване на 
ваксини.  

Обхват: Предложенията трябва да бъдат насочени към подобряване на 
капацитета за откриване и ранно развитие на нови кандидати за ваксина за 
туберкулоза чрез адресиране на всеки от следните взаимосвързани елементи: 
 

1. Създаване на платформа за идентифициране на няколко нови разнообразни и 
новаторски кандидати за ваксина за туберкулоза и тяхното предклинично и 
начално клинично изпитване.  
 
2. Трябва да бъдат разгледани основните затруднения в разработката на 
ваксината; по-специално на по-добри начини за ранно разграничение между 
успешни кандидати и тези, които в крайна сметка ще се провалят в края на етапа 
за клинични проучвания. Следователно предложенията трябва да са насочени 
към области, като например ин витро и ин силико тестване, предиктивни 
животински модели, предиктивни корелати на защита, фаза 0 клинични 
изпитвания, клинични изпитвания, които са за първи път тествани върху човек и 
иновативни методи за прогнозиране на риска, като се вземат под внимание 
потенциалните специфични разлики между половете. Въз основа на специфични 
критерии за приемане и определяне на приоритет, най-обещаващите нови 
кандидати за ваксина за туберкулоза следва да бъдат сравнени с други 
кандидати и да бъдат избрани посредством обективен и прозрачен процес 
според техните заслуги, в съответствие с ефективното управление на 
портфолиото на ваксината. 
 
3. Успешното предложение трябва да бъде част от Партньорство Глобал ТиБи 
Ваксин и да продължи разработването на ваксината в рамките на тази 
инициатива, в сътрудничество с Партньорството за клинични изпитания на 
европейските и развиващите се страни (ПКИЕРС), като начинът и поетите 
задължения към това трябва да станат неразделна част на предложението.  
Международното сътрудничество се насърчава в съответствие със Стратегията на 
Съюза за международно сътрудничество8 в научните изследвания и иновациите. 
                                                
8 COM(2012)497 
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Предложенията следва да посочват бариерите и възможните улеснения по 
отношение на навлизането и прилагането на нова ваксина в страни с ниски, 
средни и високи доходи в различните региони на света. 
 
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
15 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне 
и подбор на предложения, изискващи други суми. 
 
Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
 
· Намаляване на разходите, свързани с неуспех на ваксина на късен етап, 
увеличаване на броя на други кандидати, които могат да бъдат тествани със 
същите средства, като по този начин се увеличава възможността за откриване на 
ефективна ваксина  
· Принос към изпълнението на Партньорство Глобал тиБи Ваксин за 
развитие на ваксини за туберкулоза и (в момента е в процес на разработване в 
сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и на фондацията на Бил и 
Мелинда Гейтс), установяването на тесни връзки с Партньорството за клинични 
изпитания на европейските и развиващите се страни (ПКИЕРС).  
 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 

ПЗГ 9 - 2015 г.:  Разработване на ваксини против болести, свързани с 
бедността и пренебрегвани инфекциозни болести:  ХИВ/СПИН  

Специфично предизвикателство: Ваксините предлагат безопасен и икономически 
ефективен начин за защита на големи групи от населението срещу инфекциозни 
болести или поне за намаляване на клиничното протичане на тези заболявания. 
Освен това, те могат в комбинация с други методи на лечение да допринесат за 
цялостно лечение за ХИВ. Много инфекциозни заболявания, които са свързани с 
бедността и са пренебрегвани, продължават да се изплъзват от опитите за 
разработване на ефективни ваксини срещу тях.  

Разочароващи резултати от последните клинични проучвания сочат затруднения 
при идентифицирането на приложими кандидат-ваксини, на които, ако не бъде 
обърнато внимание, ще продължат да създават значителен риск от неуспех при 
сравнително късни етапи от процеса на развитие.  
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Специфичното предизвикателство ще бъде да се промени тази „крива на риска“ 
с цел по-добро избиране на успешни кандидати за ваксина (и отхвърляне на тези 
с по-висок риск от неуспех) на по-ранен етап от процеса на разработване на 
ваксини за превантивни и терапевтични ваксини.  

Обхват: Предложенията трябва да бъдат насочени към подобряване на 
капацитета за откриване и ранно развитие на нови кандидати за ваксина за 
ХИВ/СПИН чрез отнасяне към всеки от следните взаимосвързани елементи: 
 
1. Създаване на платформа за идентифициране на няколко нови разнообразни и 
новаторски кандидати за ваксина за ХИВ/СПИН и тяхното предклинично и 
начално клиничното изпитване.  
 
2. Трябва да бъдат разгледани основните затруднения в разработката на 
ваксината; по-специално на по-добри начини за ранно разграничение между 
успешни кандидати и тези, които в крайна сметка ще се провалят в края на етапа 
за клинични проучвания. Следователно предложенията трябва да са насочени 
към области, като например ин витро и ин силико тестване, предиктивни 
животински модели, предиктивни корелати на защита, фаза 0 клинични 
изпитвания, клинични изпитвания, които са за първи път тествани върху човек и 
иновативни методи за прогнозиране на риска, като се вземат под внимание 
потенциалните специфични разлики между половете. Въз основа на специфични 
критерии за приемане и определяне на приоритет, най-обещаващите нови 
кандидати за ваксина за ХИВ/СПИН следва да бъдат сравнени и да бъдат избрани 
посредством обективен и прозрачен процес според техните заслуги. 
 
3. Успешното предложение ще продължи разработването на ваксината си в 
контекста на Партньорството за клинични изпитания на европейските и 
развиващите се страни (ПКИЕРС), като начинът и поетите задължения към това 
трябва да станат неразделна част на предложението.  
Международното сътрудничество се насърчава в съответствие със Стратегията на 
Съюза за международно сътрудничество9 в научните изследвания и иновациите. 
Предложенията следва да посочват бариерите и възможните улеснения по 
отношение на навлизането и прилагането на нова ваксина в страни с ниски, 
средни и високи доходи в различните региони на света. 
 
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
15 и 20 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне 
и подбор на предложения, изискващи други суми. 

                                                
9 COM(2012)497 
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Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
 
· Намаляване на разходите, свързани с неуспех на превантивна или 
терапевтична ваксина на късен етап, увеличаване на броя на други кандидати, 
които могат да бъдат тествани със същите средства, като по този начин се 
увеличава възможността за откриване на ефективна ваксина  
 
· Установяването на тесни връзки с Партньорството за клинични изпитания 
на европейските и развиващите се страни (ПКИЕРС) за по-нататъшното клинично 
разработване на кандидатите за ваксина, определени в настоящата инициатива.  
 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 
 
Подобряване на диагностицирането 
 
ПЗГ 10 - 2014 г.:  Разработване на нови диагностични инструменти и 
технологии: Ин витро устройства, тестове и платформи  

Специфично предизвикателство: Разработването на нови методи за диагностика 
(по-чувствителни, ясни и селективни) за подобряване на клиничната практика 
изисква предаване на мултидисциплинарни научни и технологични знания от 
различни области в клинични приложения. Иновациите в тази област се 
основават на развитие, предаване и възприемане на съществуващи, нови или 
развиващи се и често сложни технологии. 

Подобрените клинични решения въз основа на нови и подобрени инструменти и 
техники за диагностика трябва да доведат до по-добри здравни резултати, като 
същевременно допринасят за устойчивостта на системата на здравеопазването. 

Това също е една област, в която са активни множество малки европейски 
компании. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху разработването и 
прилагането на нови ин витро диагностични инструменти и технологии 
(включително тестове и платформи). Новаторското прилагане на съществуващи 
инструменти и технологии не е включено. Тези инструменти и технологии трябва 
да подобрят диагностицирането, предвиждането, наблюдението, интервенцията 
или оценката на терапевтичния отговор, като те имат значително въздействие 
върху клиничните решения и здравните резултати. 
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Освен това, предложенията могат да включват подходи, основани на 
високопродуктивен скрининг, нанотехнологии или микрофлуиди, методология за 
анализ на данни или технологии за диагностика на мястото за грижи. 
 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
 
Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 
 

·    Иновативни, по-точни, по-надеждни и ценово ефективни ин витро 
диагностични инструменти и технологии за ранна диагностика на заболяването, 
стратификация на пациента и/или прогноза за изхода на заболяването, което 
води до по-добри клинични решения и здравни резултати. 
·   Принос за устойчивостта на здравните системи. 
 

·   Растеж на европейския сектор на диагностика, по-специално на малките и 
средните предприятия. 
 
 
Вид дейност:  
Дейности за научни изследвания и 
иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 
 

ПЗГ 11 - 2015 г.: Разработване на нови инструменти и технологии: Ин виво 
технологии за медицинска диагностика 

Специфично предизвикателство: Разработването на нови методи за диагностика 
(по-чувствителни, ясни и селективни) за подобряване на клиничната практика 
изисква предаване на мултидисциплинарни научни и технологични знания от 
различни области в клинични приложения. Иновациите в тази област се 
основават на развитие, предаване и възприемане на съществуващи, нови или 
развиващи се и често сложни технологии. 

Подобрените клинични решения въз основа на нови и подобрени инструменти и 
техники за диагностика трябва да доведат до по-добри здравни резултати, като 
същевременно допринасят за устойчивостта на системата на здравеопазването. 

Това също е една област, в която са активни множество малки европейски 
компании. 
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Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху развитието на 
иновативни ин виво инструменти и технологии за образна диагностика. 
Новаторското прилагане на съществуващи инструменти и технологии не е 
включено. Тези инструменти и технологии трябва да се стремят да подобрят 
диагностицирането, предвиждането, наблюдението, интервенцията или 
оценката на терапевтичната реакция, като те имат значително въздействие 
върху клиничните решения и здравните резултати. Предложенията трябва да се 
фокусират върху иновациите, които предлагат ясно предимство пред 
съществуващите инструменти и технологии. Развитието на ин виво  медицински 
образни технологии трябва да се възползва от съществуващите високо-
технологични инженерни специалности или физични решения, или от 
иновативни идеи и концепции, които идват от тези области и, ако е уместно, от 
нови разработки в областта на агенти за образна диагностика. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 

•    Нови ин виво диагностични инструменти и методи, които предоставят 
по-точна, по-малко агресивна, по-надеждна и по-ранна диагноза на 
заболяването, прогнози или реакция на терапия, което би довело до по-
добри клинични решения и резултати. 

•   Принос за устойчивостта на здравните системи. 

•   Растеж на европейския диагностичен сектор, по-специално на малките и 
средните предприятия. 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 12 - 2014 г. /2015 г.:  Клинични изследвания за валидиране на 
биомаркери и/или диагностични медицински уреди 

Специфично предизвикателство: Биомаркери се използват в клиничната 
практика, за да се описват нормални и патологични състояния. Те също така 
могат да имат прогнозна или предсказваща способност. Поради това те все 
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повече се използват в медицината и всяка година се предлагат множество 
потенциални биомаркери. 

Само една малка част от тях обаче, са валидирани за употреба в условията на 
клинични изследвания. Такова валидиране предполага демонстрирането на 
връзка с уместна клинична крайна точка или процес, както и стабилен и 
подходящ аналитичен метод. 

Клиничното валидиране на биомаркери ще бъде все по-важно за развитието на 
нови методи за диагностика и това е изследователска област, където са активни 
множество  малки европейски компании. 

Подобрените клинични решения трябва да доведат до по-добри здравни 
резултати, като същевременно допринасят за устойчивостта на системата на 
здравеопазването. 

 

 

 

Обхват:  МСП инструментът се състои от три отделни фази и услуги за тренинг и 
обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1, с 
цел кандидатстване за фаза 2 на по-късна дата или директно за фаза 2. 

Предложения, подадени до фаза 1 се състоят от изготвен бизнес план и 
предпроектно проучване, удостоверяващи технологичната/практическата и 
икономическа приложимост на предложеното клинично валидиране. Те могат, 
например, да включват оценка на риска, проучване на пазара, участие на 
потребителите, управление на интелектуалната собственост (ИС), разработване 
на стратегия за иновации, търсене на партньори, приложимост на идеята и т.н. 
Предложенията могат да анализират пречките, възпрепятстващи напредъка на 
кандидатстващото МСП в тази област и да идентифицират как предложение от 
фаза 2 може да допринесе за постигане на растеж и устойчивост. 

Основният резултат на предложението трябва да бъде подробен бизнес план. 
Финансиране за фаза 1 ще се предоставя под формата на еднократна сума в 
размер на 50,000 EUR и предложенията трябва да са с продължителност около 6 
месеца. 

Във фаза 2 предложенията следва да са насочени към описаното специфично 
предизвикателство, разработено в раздел обхват по-горе, и да демонстрират 
висок потенциал по отношение на конкурентоспособността и растежа на 
кандидата, подкрепени от стратегически бизнес план. 
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Предложенията трябва да се основават на бизнес план, разработен или чрез 
фаза 1, или по друг начин. Специално внимание трябва да се обърне на 
защитата на интелектуалната собственост и правото на собственост; 
кандидатите трябва да представят доказателства за възможност за търговска 
експлоатация („свобода да работят“). 

Търси се клинично валидиране на съществуващи потенциални биомаркери (не 
идентифицирането на нови такива). Това валидиране следва да предостави 
доказателства за: висока аналитична валидност; подходяща чувствителност и 
специфичност; Клиничната валидност / полезност. Ще се отдава предпочитание 
на валидиране на биомаркери с висок потенциал за краткосрочно въвеждане в 
клиничната практика. 

В допълнение, валидиране на клиничната работа на нови диагностични 
устройства може да се подпомага или в комбинация с валидиране на 
биомаркер, или срещу съществуващите стандарти. 

Допустими са както ин виво, така и ин витро потенциални биомаркери. 
Приоритет ще бъде даден на валидирането на свързани с тази болест 
биомаркери (т.е. диагностика, податливост / риск, мониторинг и прогностични 
биомаркери). 

Предложенията съдържат спецификация за резултатите от проекта, 
включително първи план за комерсиализация и критерии за успех. 

Комисията счита, че предложения от фаза 2, изискващи финансова подкрепа от 
ЕС между 1 и 5 милиона евро ще позволят на това специфично 
предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се 
изключва представяне и подбор на предложения, изискващи други суми. 
Проекти от фаза две следва надлежно да обосноват своята референтна 
продължителност, като споменат получаването на проби от пациенти и 
гарантират проследяване на пациентите и т.н. 

Освен това, във фаза 3, малките и средни предприятия могат да се възползват 
от косвени мерки и услуги за подпомагане, както и от достъп до финансови 
механизми, подпомогнати по Достъп до рисково финансиране на тази работна 
програма. 

На успешните бенефициенти ще бъде предложена подкрепа за тренинг и 
обучения по време на фаза 1 и фаза 2.  Тази услуга ще бъде достъпна 
посредством Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) и се осигурява от 
специален обучител чрез консултации на бенефициентите. Обучителите ще 
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бъдат набирани от база данни, управлявана от Комисията и въз основа на 
техния бизнес опит и компетенции. По време на трите фази на инструмента, 
ЕМПБ ще допълни тренинга чрез предоставяне на достъп до своите услуги за 
иновации и интернационализация. Това може да включва, например, в 
зависимост от нуждите на малките и средни предприятия, подкрепа за 
идентифициране на потенциала за растеж, разработване на план за растеж и 
максимално разрастване чрез интернационализация; укрепване на лидерските и 
управленски умения на лица във висшия мениджърски екип и вътрешно 
развитие на тренинг капацитет; разработване на маркетингова стратегия или 
повишаване на външното финансиране. 

Очакван ефект:  

Това трябва да осигури: 

•   Повишена клинична наличност и използване на биомаркери в полза на 
пациента. 

•   Нови диагностични устройства. 
•   Улесняване на навлизането на подобрена диагностика в клиниката и на 
пазара. 
•  Подкрепа за прилагане на предложението на Комисията за 

преразглеждане на регулацията за ин витро диагностични устройства10. 
• Повишаване на рентабилността и ефективността на работата на МСП чрез 

комбиниране и прехвърляне на новите и съществуващите знания в 
иновативни, пробивни и конкурентни решения, които се възползват от 
европейските и глобалните бизнес възможности. 
• Принос за устойчивостта на здравните системи. 
• Повишена вероятност за поемане и разпределяне на пазара на 

получените иновации за справяне с гореспоменатото специфично 
предизвикателство (предизвикателства) по един устойчив начин. 

• Привличане на частни инвестиции в клиничното валидиране, както е  
описано по-горе, по-специално привличане на частни съинвеститори 
и/или последващи инвестиции. 

Вид дейност: МСП инструмент (100%  финансиране) 

Докато всички други случаи на използване на МСП инструмент в Хоризонт 2020 
предвиждат възстановяване на разходите от 70%, преобладаването на 

                                                
10 Proposal for a regulation of the European Parliament and Council on in vitro diagnostic medical devices 
COM(2012)541 final 
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изследователска дейност в клиничното валидиране, в този случай налага 
възстановяване на разходите на 100%. 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

Иновативни методи за лечение и технологии  

ПЗГ 13 - 2014 г.: Нови терапии за хронични неинфекциозни 
болести  

Специфично предизвикателство: Хроничните неинфекциозни заболявания 
представляват значително обременяване за физическите лица и системите за 
здравеопазване. Изискват се иновативни, ценово ефективни терапевтични 
подходи, които да предоставят най-доброто качество на грижите, когато 
превенцията е неуспешна. Въпреки значителното количество знания, което е 
генерирано от биомедицинските изследвания през последните години, 
развитието на нови терапии е в застой, което отчасти се дължи на липсата на 
клинично валидиране. 

Обхват: Доказателство при клинично изпитване (ия)  при хора в подкрепа на 
концепцията, за да се оцени потенциалната клинична ефикасност на новата 
терапевтична концепция (ии) и/или оптимизиране на съществуващите лечения 
(например промяна на лекарство). Заявлението може да се базира върху по-рано 
съществуващи предклинични изследвания и допълнителни резултати от 
широкомащабни бази данни. Кратка оценка за целесъобразност, обоснована от 
налични публикувани и предварителни резултати и помощни данни, трябва също 
да бъде осигурена. 

Съображенията за ефективността и потенциалната клинична полза (по 
възможност включващи данни от реалния свят) следва да бъдат включени в 
заявлението, ако това е необходимо. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект:  
Това трябва да осигури: 

•  Нови терапевтични стратегии, адаптирани, когато е уместно към 
различните нужди на мъжете и жените, с най-голям потенциал за 
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напредък в клиничната практика за хронични болести, включително 
множествена коморбидност или коморбидност, които са готови за по-
нататъшно развитие. 

•   Ранно изключване на кандидат стратегии, които е малко вероятно да 
успеят. 

•  Принос за подобряване на терапевтичния резултат на сериозни хронични 
здравни проблеми със значително въздействие върху тежестта на 
заболяванията, както за отделните пациенти, така и за системите на 
здравеопазване. 

Вид дейност:  

Дейности за научни изследвания и 
иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 14 - 2015 г.: Нови терапии за редки болести 

Специфично предизвикателство: През последните години е бил генериран 
значителен обем знания от биомедицинските изследвания и въпреки това 
липсват терапии за повече от 6000-8000 редки заболявания, въпреки че много от 
заболяванията са животозастрашаващи или хронично инвалидизиращи.  

Специфични проблеми, породени при разработването на лечение за редки 
болести, включват малки и разпръснати популации на пациентите и естеството 
на предлаганите терапии, които често са силно специализирани и новаторски, 
изискващи участието на регулаторните органи по време на разработката. Освен 
това, ограниченият пазар за такива терапии осигурява ниска търговска 
възвръщаемост. 

Обхват: Предложенията могат да се отнасят до едно или повече от следните 
неща: развитие на нови или подобрени терапевтични подходи, промяна на целта 
на съществуващите терапии, както и за предклинични изследвания, 
разработване на животински модел и производство с добра производствена 
практика (ДПП). Предложените процедури, които трябва да бъдат разработени, 
могат да варират от малка молекула до ген или клетъчна терапия. Клиничните 
изследвания ще бъдат подкрепени само в случаите, когато е дадено 
„обозначаване като лекарство сирак“ и където предложеният план за клинично 
изпитване взема под внимание препоръките от помощния протокол, предоставен 
от Европейската агенция по лекарствата, и когато е представена ясна стратегия 
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за набиране на пациенти. Лекарството сирак трябва да получи обозначаване за 
лекарство сирак от ЕС11

 най-късно към датата на затваряне на поканата.  Трябва 
също да бъде предвидена кратка оценка за целесъобразност, обоснована от 
наличните публикувани и предварителни резултати, както и помощни данни. 
Съображенията за ефективността / потенциалната клинична полза следва да 
бъдат включени в заявлението, ако това е необходимо. 

Избраните предложения трябва да допринесат за постигане на целите, както и да 
следват насоките и политиките на Международния консорциум за изследване на 
редки болести (IRDiRC). 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект:   
Това трябва да осигури: 

• Напредъка при разработването на нови терапевтични възможности за 
пациентите, живеещи с редки заболявания. 

• В съответствие със стратегията на Съюза за международно 
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите12, 
предложенията трябва да допринесат за постигане на целта на 
Международния консорциум за изследване на редки болести да достави 200 
нови терапии за редки болести до 2020 г. 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 15 - 2014 г. /2015 г.: Клинични изследвания за регенеративна медицина 

Специфично предизвикателство: Пренасянето на основни познания за 
регенеративната медицина в клиниката се възпрепятства от трудностите в 
предприемането на проучвания, които се „извършват за първи път в човека“. 
Необходимо е специално изследване за доказване на безопасността, 
ефикасността и повторяемостта на нови методи за лечение.  Често повтарящият 

                                                
11 The European register of designated Orphan Medicinal Products is available from 
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm 

 
12 COM(2012)497 
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се диалог между съответните органи и тези, които развиват регенеративната 
медицина е необходим, преди да могат да бъдат установени специфични 
регулаторни изисквания. 

Като нова терапевтична област, за която липсват установени бизнес модели, 
финансирането е особено препятствие за стадия на клинични изследвания в 
регенеративната медицина. Предизвикателството е да се инициират конкретни 
действия, за да се преодолее тази пречка в амбулаторните изследвания и да се 
определи потенциала на новите регенеративни терапии. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху терапии за 
регенеративната медицина, които са готови за клинични (болнични) 
изследвания. Към момента на подаването на предложението, то трябва да има 
необходимите етични и регулаторни разрешения за извършване на работата или 
да предоставя доказателства за регулаторен ангажимент и че подобно одобрение 
скоро предстои. Предимство ще се дава на предложения, които имат или са най-
близо до получаване на одобрения за започване на клинична работа. Тъй като 
целта е да се изпробват нови регенеративни терапии, предложения могат да се 
отправят за всяко заболяване или състояние, но трябва да бъде представена 
обосновка за избора. Клиничната работа трябва да представлява основна част на 
проекта. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

•   Добиване на резултатите от болничните изследвания на регенеративната 
медицина, така че новите терапии да могат да преминат към следващото 
ниво на изпробване или, ако не са успешни, да бъдат отхвърлени. 

•   Стимулиране на растежа и конкурентоспособността на европейската  
регенеративната медицина, включително Европейските малки и средни 
предприятия и индустрията, работеща в сектора. 
•   Увеличаване на привлекателността на Европа като място за избор за 

разработване на нови терапевтични опции 

•   Влагане на съществуващи инвестиции във фундаментални научни 
изследвания в регенеративната медицина 
•   Нови подходи за нелечими понастоящем заболявания 

  Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 16 – 2015 г.: Уреди и технологии за напреднали терапии  

Специфично предизвикателство: За успешното им прилагане, нови терапии, 
като например генни или клетъчни терапии, тъканното инженерство или 
регенеративната медицина често изискват технологични иновации под формата 
на разработването на специфични инструменти и техники, като например 
изолация и мултиплициране на клетка или развитие на скеле, доставяне на 
терапията на пациента и проследяване на ефекта от терапията на пациента. 

По-специално, постигането на мащабно терапевтично производство и стандарти 
за ДПП на разумна цена често се подценява. Освен това, специално внимание 
трябва да се обърне на аспекти като миниатюризация, автоматизация, 
биоматериали и скелтна конструкция, докато напредналите методи и устройства 
за целенасочено и контролирано доставяне и технология за мониторинг са 
необходими, за да може тези нови терапии да бъдат приложени на пациента. 

Тъй като опитът с новите терапии по дефиниция е ограничен, постигането на 
регулаторно съответствие с нормативната уредба за тях е още едно 
предизвикателство. 

Обхват: Терминът напреднали терапии включва генна терапия, клетъчна 
терапия, тъканно инженерство, регенеративна медицина и био-изкуствени 
органи. Това са биологични подходи за лечение, които често имат общи 
технологии. 

Предложенията трябва да се съсредоточат върху усъвършенстване на 
определена технологична стъпка или компонент, необходим за терапевтичния 
подход. 

Изграждане на доказателство на концепцията за новата технология и 
провеждане на предклинични изследвания могат да бъдат включени, ако това е 
необходимо. 

Регулаторните аспекти на новата технология трябва да бъдат разгледани както е 
уместно.  

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
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разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван 
ефект: 

•   Разработване на инструменти и технологии, които позволяват създаване 
на нови терапии или интервенции на пациенти 

•   Подпомагане на регулаторно съвместими нови технологии 

•   Увеличаване на растежа и конкурентоспособността на европейския сектор 
за медицинска техника 

•   Комбиниране на нови технологични разработки от различни сектори за 
по-добри, по-безопасни и удобни за клиентите продукти 

•   Увеличаване на привлекателността на Европа като център за иновативни 
медицински технологии 
 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 17 – 2014 г.: Сравняване на ефективността на съществуващи здравни 
интервенции при възрастни 

Специфично предизвикателство: Постигането на ефективно здравеопазване за 
бързо увеличаващото се възрастно население в Европа е трудно и сложно. Това 
население е обект на чести и множество съпътстващи заболявания, свързани с 
полифармацията и нарушена чернодробна и бъбречна функция, както и 
проблеми, свързани с достъпа до грижи и съответствие. Освен това, докато 
възрастните са свръх-представени по отношение на брой на пациенти, тази 
група е по-слабо представена или дори изключена от множество клинични 
проучвания, които създават доказателствената база за здравни интервенции. 

Обхват: Предложенията следва да сравняват използването на наличните към 
момента (фармакологични и нефармакологични) здравни интервенции при 
населението в напреднала възраст (> 65 години) (или техни подгрупи). 

Въпреки че няма ограничение на болестите или интервенциите, които да бъдат 
във фокуса на предложенията, предимство ще се дава на предложения, 
насочени към интервенции с високо значение за общественото здраве, т.е. 
интервенции, насочени към състояния, които са особено чести, имат високо 
отрицателно въздействие върху качеството на живота на индивида и / или са 
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свързани със значителни разходи или при които могат да бъдат постигнати 
икономии. 

Въпроси от особено значение за целевите групи от населението, например, 
полифармация, ефикасност на ваксината, съответствие и недостатъчно добре 
диагностицирана или лекувана болка, трябва да бъдат взети под внимание. 
Предвид фокуса върху съществуващите интервенции, предложенията ще имат 
за цел да допринесат за решения относно прекратяването на интервенции, 
които са по-малко ефективни или по-скъпи от други. 

 

Цялостният спектър от клинични параметри и параметри за безопасност, както и 
здравните и социално-икономическите резултати (напр. качество на живота, 
смъртност на пациентите, заболеваемост, разходите и резултатите от дейността 
на здравната система) за избраните групи от населението, трябва да бъдат 
оценени. Установени Набори основни резултати (НОР) трябва да бъдат 
използвани като крайни точки за състояния, където те вече съществуват, а в 
други случаи трябва да се положат усилия за да се установят такива НОР. 

За тази тема могат да бъдат разглеждани рандомизирани контролирани 
изследвания, прагматични проучвания, обзервационни изследвания, мащабни 
бази данни и мета-анализи. Изследваното население следва да обърне 
внимание на баланса между половете, когато това е уместно. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван 
ефект: 

• Доказателствена база за по-ефективни и по-безопасни интервенции, за 
засилено съответствие при по-възрастното население, както и 
използването на методология за оценка на здравните технологии в тази 
целева група. По-специално: 

О Подобряване на индивидуалните резултати на пациентите и 
предсказуемостта на резултатите чрез приспособяване на 
интервенции 

О Подобряване на насоките за развитие на болести и лекуване на 
съпътстващи заболявания 
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О Подпомагане на регулаторните насоки за това население и 
осигуряване на по-точна информация за пациентите и лекарите 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 18 – 2015 г.: Изграждане на ефективност на здравните интервенции при 
децка възраст  

Специфично предизвикателство: Познанията за общата полза от здравни 
интервенции при децата понастоящем са ограничени и това може да доведе до 
неподходящи интервенции с остро или потенциално доживотно въздействие 
върху здравето и благосъстоянието. 

Повишаването на знанията в областта на ефективността на интервенциите и 
клиничните изследвания има потенциал за постигане на подобрения на 
качеството за цялата система на здравеопазването и здравните резултати. 
Изисква се изследване на ефективността при деца и юноши, която е насочена, 
планирана, провеждана и докладвана по начини, които включват клинично 
значими различия във вида и протичането на заболяването при деца. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху клиничните 
изследователски подходи, осигуряващи по-дълбоко разбиране на 
ефективността, ефикасността и безопасността на здравните грижи и 
използването на методите за оценка на здравните технологии при децата. 

За да се постигне това, кандидатите трябва да предложат подробна програма, 
базирана на клинични проучвания и / или реални данни от света. Програмата 
следва да разгледа клинични, терапевтични (включително фармакодинамични и 
фармакокинетични свойства, където това е приложимо) и аспекти на 
безопасността на здравните интервенции, които представляват интерес, с оглед 
идентифициране и оценка на ползите и рисковете. Под внимание трябва да се 
вземат и насоките за най-добри практики от здравните асоциации и органи, 
когато това е приложимо. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
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Очакван 
ефект: 

•   Значително намаляване на риска при лечение за детска възраст 
(например чрез проучване на нежелани лекарствени реакции, 
недостатъци на медицински устройства и т.н.) 

•    Установяване на новаторски и/или по-ефективни схеми на лечение за 
здравни интервенции в детска възраст 

•   Валидиране на ползи от новаторски и / или често използвани здравни 
интервенции в детска възраст 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

Подобряване на активното и здравословно остаряване  

ПЗГ 19 – 2014 г.: Подобряване на активното и здравословно остаряване с 
ИКТ: Сервизна роботика в рамките на подпомагана жизнена среда 

Специфично предизвикателство:  Гражданите от застаряващо европейско 
населението са с по-голям риск от когнитивни нарушения, слабост и социалното 
изключване със значителни отрицателни последици за тяхната независимост, 
качество на живот, за лицата, които се грижат за тях, и за устойчивостта на 
здравните системи. 

Предизвикателството се състои в това да се разработят нови открития за 
активна и подпомагана жизнена среда на базата на съвременни ИКТ решения. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху сервизната роботика в 
подпомагана среда на живот, която може да помогне на застаряващото 
население да остане активно и самостоятелно за по-дълго. Предложенията 
трябва да се основават на напредък в тази област и следва да съчетават 
мултидисциплинарни изследвания, включващи поведенчески, социологически, 
здравни и други свързани дисциплини.  Характеристики на разработените 
решения трябва да са тяхната модулност, разходна ефективност, надеждност, 
гъвкавост по отношение на това да са в състояние да отговарят на набор от 
нужди и обществени очаквания, приложимост към реалистични настройки, 
безопасност и приемливост на крайните потребители. Трябва да се обърне 
необходимото внимание на въпросите за пол и етика. 
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
3 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван 
ефект: 

• Доказателства за ползите от сервизната роботика, разработени въз основа 
на доказване на концепцията и участие на съответните заинтересовани 
страни 

• Намаляване на приемите и дните, прекарани в институции за социални 
грижи, както и удължаване на времето, прекарано в собствения дом при 
стареене с нововъзникващи функционални увреждания. 

• Подобряване на качеството на живот на възрастните хора и на техните   
болногледачи 

• Глобална водеща позиция за напредничави решения, в подкрепа на 
активното и здравословно остаряване  

Вид дейност:  Дейности за научни изследвания и иновации  
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 20 – 2014 г: Подобряване на активното и здравословно остаряване с 
ИКТ: ИКТ решения за самостоятелно живеене при когнитивни увреждания 

Специфично предизвикателство: Гражданите от застаряващо европейско 
населението са с по-голям риск от когнитивни нарушения, слабост и социалното 
изключване със значителни отрицателни последици за тяхната независимост, 
качество на живот, за лицата, които се грижат за тях, и за устойчивостта на 
здравните системи. Предизвикателството се състои в това да се внедрят 
иновационни и и водени от потребители пилотни проекти в областта на ИКТ, в 
подкрепа на независимия живот на хората с когнитивни увреждания и 
превръщането на обещаващи резултати в разрастваща се практика в цяла 
Европа. 

Обхват: Пилотните проекти трябва да се основават на общи, гъвкави и отворени 
решения в областта на ИКТ, които могат да бъдат адаптирани към 
специфичните нужди на потребителите, което им позволява да живеят 
самостоятелно за по-дълго време, докато изпитват когнитивно увреждане. 
Внедряването на пилотни проекти в цяла Европа трябва да разработи най-
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добрите практики и осъществими бизнес и финансови модели, както и 
доказателства за потенциална възвръщаемост на инвестициите. Трябва да се 
обърне необходимото внимание на въпросите за пол и етика. 

Предложенията следва да се фокусират върху иновациите в организационни и 
бизнес модели за предоставяне на услуги, както и работата по стандартизацията 
и оперативната съвместимост на необходимите ИКТ платформи, услуги и 
източници на данни. Броят на участващите потребители трябва да бъде 
достатъчен, за да осигури статистическа значимост при анализа на 
въздействието, с минимум четири пилотни обекта в четири страни. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
2 и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван 
ефект: 

• Въз основа на количествените и качествени изходни показатели и данните 
за въздействието, всеки пилотен проект се очаква да покаже съответния 
принос към следните очаквани въздействия: 

О Ясни доказателства за връщане на инвестициите, както за частния 
сектор, така и от гледна точка на обществените ползи от базирани 
на ИКТ решения за когнитивни увреждания при възрастните хора; 

О Най-добра практика за осъществими бизнес и финансови модели, 
които да се разрастват в цяла Европа; 

О Ясни доказателства за подобрения на ефикасността на системите за 
здравеопазване 

О Ясни доказателства за подобрения в качеството на живот и активно 
остаряване на включените възрастните хора и болногледачи; 

О Принос към конкурентоспособността на европейската ИКТ индустрия 
в областта, чрез увеличаване на оперативната съвместимост и 
разрастващи се пазари; 

Вид дейност:  Иновативни дейности 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  
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ПЗГ 21 – 2015 г.: Подобряване на активното и здравословно остаряване с 
ИКТ: Ранно откриване на риск и интервенция 

Специфично предизвикателство: Гражданите от застаряващо европейско 
населението са с по-голям риск от когнитивни нарушения, слабост и социалното 
изключване със значителни отрицателни последици за тяхната независимост, 
качество на живот, за лицата, които се грижат за тях, и за устойчивостта на 
здравните системи. 

По-ранното откриване на рискове, свързани с процеса на стареене, чрез 
използване на подходи в областта на ИКТ, може да даде възможност за по-
ранна интервенция, с цел  подобряване на отрицателните последици. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху ранното откриване на 
риска и интервенция: по-специално решения, базирани на ИКТ, които са в 
подкрепа на активното и здравословно остаряване, като дават възможност за 
ранно откриване и минимизиране на рисковете, свързани с процеса на 
стареене, включително (но не само) когнитивни нарушения, слабост, депресия 
и падания. 

Предложенията трябва да покажат връзката между промените в поведението и 
по-нататъшните отрицателни последици от застаряването на населението чрез 
ненатрапчиво, поведенческо наблюдение, както и събиране на данни в голям 
мащаб, които са лесно достъпни в ежедневната среда на живот за хората в 
напреднала възраст. 

Предложенията трябва също така да планират интервенции, базирани на ИКТ за 
противодействие на идентифицираните рискове, както и иновативни лечения и 
терапии, базирани на ранно откриване. 

Предложенията трябва да се основават на мултидисциплинарни изследвания, 
които включват поведенчески, социологически, здравни и други съответни 
дисциплини, както и участие на заинтересованите страни, с цел да бъдат 
ръководени от нуждите на съответния потребител, за да се гарантира приемане 
от страна на крайния потребител (включително особеностите на пола). 
Съответните аспекти на защита на данните следва да се вземат предвид в пълна 
степен. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
3 и 4 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 
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Очакван 
ефект: 

• Доказателства за ползите от откриване на риска и интервенцията, 
базирани на доказване на концепцията и участие на съответните 
заинтересовани страни 

• Ясни подобрения на резултатите за отделните хора, здравните системи и 
за обществото като цяло от новите терапии и интервенции, базирани на 
ранното откриване на риска, в сравнение с настоящите практики. 

• Глобална водеща позиция за напредничави решения, в подкрепа на 
активното и здравословно остаряване.  

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 
 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 22 – 2015 г.: Подобряване на менталното благосъстояние при 
застаряващото население 

Специфично предизвикателство: Здравеопазването и грижите за бързо 
нарастващото застаряващо население в Европа, както и на други места, поставя 
редица специфични предизвикателства. Сред тях е бремето, породено от 
психически и неврологични състояния на по-възрастните граждани, което има 
значително въздействие върху професионалния им капацитет, качеството на 
живот и това на техните болногледачи, като то взаимодейства с курса и 
лечението на съпътстващите заболявания, които често са свързани със 
старостта. 

Въпреки че някои психични разстройства като депресия, тревожност, безсъние, 
деменция, личностни разстройства и разстройства, свързани с употребата на 
различни вещества, не се ограничават само до по-възрастните хора и може да 
се коренят в  случили се по-рано житейски събития, те често присъстват в 
клинични форми, специфични за по-възрастните хора, и може да изискват 
адаптирани терапевтични подходи. Освен това, психични заболявания, които не 
са специфични за възрастта могат да усложнят или да допринесат за други, по-
специфични, свързани с възрастта хронични заболявания. Разпространението 
на тези нарушения е широко и се увеличава и трудностите при лечението им се 
състои в подценяването или дори изключването на възрастните хора от много 
клинични проучвания в областта на психиатрията. 
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Обхват: Предложенията следва да включват мулти-дисциплинарни изследвания, 
за да се подобри разбирането, превенцията, ранната диагностика и лечението 
на психичните състояния и заболявания на възрастните хора. Това може да 
включва едно измерение на научните изследвания във физическите, 
психологическите, екологичните и социалните определящи фактори за 
остаряването в добро здраве. 

Предложенията могат да се отнасят до ролята на външни или вътрешни 
определящи фактори на психичното здраве, включително поведение, 
издръжливост, сензорни дефицити, хронично заболяване, употреба на 
наркотични вещества, социално-икономически стресови фактори (напр. самота, 
бедност, насилие, травми и конфликти), или други физически и стресови 
фактори на средата. Клиничните проучвания или сравнителните изследвания за 
ефективността трябва да допринесат за създаването на интегрирани 
профилактични или терапевтични стратегии за интервенция за подобряване на 
психичното здраве на по-възрастното население. С предимство ще са 
интервенции с висока значимост за общественото здраве, т.е. преодоляване на 
особено чести или тежки ситуации, със силно влияние върху качеството на 
живот на индивида и / или свързано със значително социално-икономическо 
бреме. 

Въпроси от особено значение за целевите групи от населението, като 
самостоятелно лечение, полифармация и съответствие, както и полови 
особености, също трябва да бъдат взети под внимание. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван 
ефект: 

• Подобрено терапевтично управление на по-възрастните пациенти, 
страдащи от психични заболявания и разстройства. 

• Поддържане на когнитивните способности на възрастните хора 

• Създаване на превантивни стратегии, които благоприятстват психичното 
измерение на остаряването в добро здраве. 

• Намаляване на отрицателното въздействие на психичните разстройства на 
съпътстващи заболявания.  

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

Интегрирани, устойчиви грижи, насочени към пациента 

ПЗГ 23 – 2014 г.: Разработване и сравняване на нови модели за безопасни и 
ефикасни здравни системи, ориентирани към превенция: 

Специфично предизвикателство: Изследванията на общественото здраве, 
биомедицинските, социалните и поведенческите изследвания предоставят 
доказателства за нови подходи за профилактика, първична медицинска помощ и 
лечение. Тяхното интегриране в здравните услуги изисква сътрудничество 
между секторите и между заинтересованите страни и е предизвикателство за 
настоящите граници на здравеопазването и установените норми на работа. 

До този момент държавите членки на ЕС са дали различни отговори за 
необходимостта от реформа, представяйки възможност за научаване относно 
това как е най-добре да се реагира за запазване и подобряване на здравето на 
населението, смекчаване на последиците от икономическата криза и избягване 
на увеличаването на неравнопоставеността в здравеопазването. 

Обхват: Като изследвания, ориентирани към действия, предложенията трябва 
да разработят нови или да подобрят съществуващи модели на здравните 
системи, за да могат тези системи да бъдат насочени повече към пациента, 
ориентирани към превенция, да са ефективни, безопасни, устойчиви и 
неподатливи на кризи. 

Приложимостта на моделите и адаптацията към различни европейски здравни 
системи и региони на ЕС трябва да бъде оценена и тяхната стойност, 
включително индивидуалните и обществени ползи, показани. 

Модели могат да се прилагат на различни нива в системата на здравеопазване 
(микро - ниво на взаимодействие с пациент, мезо- ниво здравна организация и 
общност, както и макро - политическо ниво). Те трябва да бъдат сравнявани с 
алтернативи (включително съществуващи модели), които капитализират от 
многообразието на Европа. Гледните точки на съответните заинтересовани 
страни, като създателите на политики и гражданите, трябва да се вземат 
предвид при изготвянето и оценката на тези модели. Измерението на пола 
трябва да бъде надлежно разгледано. Трябва да бъдат включени дейности за 
изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността за приемане и по-
нататъшно използване на разработените модели. 
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Предложенията трябва да са насочени към съответното предизвикателство, за 
да се осигурят подходящи и достатъчни ресурси (човешки, финансови, 
инфраструктурни, оборудване (или консумативи) и технологии) за тези нови 
модели и за разработване на адекватни управленски механизми. 
Предложенията могат да включват методическа работа в областта на оценката 
на здравните технологии, оценка на ефективността на здравните системи, 
анализ на здравето на работната сила, както и показатели и мерки, които да 
описват и следят за качеството на живот на европейските граждани по 
адекватен начин, като се вземат предвид различните социално-демографски 
групи и културни среди, както и следене на разходите. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
4 и 6 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван 
ефект: 

• Въз основа на количествени и качествени показатели, доказателства за 
нови или подобрени, ориентирани към пациентите и превенцията, 
безопасни и ефективни модели за системите за здравеопазване и здравни 
услуги. 

• Доказателствата трябва да се използват от създателите на политики и 
вземащите решения, при правенето на подобрения в системите за 
здравеопазване и социални грижи, здравните и други политики. 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ПЗГ 24 – 2015 г.: Направляване на персонализираната медицина в системите 
на здравеопазване и грижи 

Специфично предизвикателство: Персонализираната медицина13
 има потенциал 

да отговори, наред с другото, на увеличаващото се бреме на хроничните 
заболявания, както и сложността на съпътстващите заболявания и по този начин 
да допринесе за устойчивостта на системите за здравеопазване и грижи.  

                                                
13 Персонализираната медицина се отнася до медицински модел, който използва молекулно профилиране за 
пригаждане на правилната терапевтична стратегия за точния човек в точното време, и/или за да определи 
предразположението към заболяване и / или за предоставяне на навременна и целенасочена превенция 
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Ако този потенциал се реализира в по-голям мащаб, той трябва първо да се 
демонстрира по отношение на устойчивите ползи и като нов модел на 
организация на грижите. Демонстрацията обаче се усложнява от 
разнообразието на системите за здравеопазване в Европейския съюз. 

Обхват: Новите пилотни модели за грижи, базирани на концепцията за 
персонализирана медицина, трябва да се провеждат в съществуващи здравни 
среди и трябва да вземат под внимание разнообразието на Европа (национално 
и регионално) в организацията на здравните системи. 

Предложенията следва да гарантират координация с националните, 
регионалните или местните власти, които са ангажирани с реформата в 
здравния сектор, с проектирането на нови модели, като се взема предвид 
мнението на други заинтересовани страни, включително създатели на политики 
и граждани. Следва да бъдат разглеждани поведенческите, етични, правни и 
социални последици, както и измерение на пола. 

Здравните, икономическите и социалните последици от прилагането на тези 
пилотни проекти за отделните пациенти, цели или стратифицирани групи от 
населението, както и тяхното въздействие на нивото на системите за 
здравеопазване, трябва да бъдат оценени. Организационните и ресурсни 
изисквания на пилотните модели (данни, персонал и финансиране) трябва да се 
проследяват, като се предоставят доказателства за методите на прилагане и 
ползите от реформата, като същевременно се гарантира безопасност, 
безпристрастност и ефективност на разходите. Трябва да се вземат подходящи 
мерки за прехвърляне на знания и изграждане на капацитет. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 
12 и 15 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне 
и подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: Въз основа на количествени и качествени показатели, трябва да 
бъдат представени доказателства за валидиран модел на организация на 
грижите, основан на концепцията за персонализирана медицина, който да се 
използва от създателите на политики и вземащите решения при правене на 
подобрения в системите за здравеопазване. 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации  

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  
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ПЗГ 25 – 2015 г.: Усъвършенствани ИКТ системи и услуги за Интегрирани 
грижи  

Специфично предизвикателство: Изследването на нови модели на организация 
на грижите показва, че усъвършенстваните ИКТ системи и услуги могат да имат 
потенциал да отговорят на, наред с другото, увеличаващото се бреме от 
хронични заболявания, както и сложността на съпътстващите заболявания и по 
този начин да допринесе за устойчивостта на системите за здравеопазване и 
грижи. 

Едно от предизвикателствата за промяна в системите за здравеопазване и 
грижи е да се разработят интегрирани модели за грижа, които са по-тясно 
ориентирани към нуждите на пациентите и по-възрастните лица: 
мултидисциплинарни, добре координирани, поставени в обществена и домашна 
среда грижи, и преминаване от реактивен към проактивен и ориентиран към 
грижите за пациента подход. 

 

 

Обхват: Предложенията трябва да излизат извън рамките на съвременните 
напреднали  технологии в областта на системите за телехелт и телекеър чрез 
разработване на нови подходи за интегрирани грижи, подпомагани от ИКТ 
системи и услуги. Предложенията трябва да посочват пречките от технологична, 
социална и организационна гледна точка в следните области: 

• Разработване на устойчиви, неприкосновени по отношение на личен живот, 
съвместими, точни и рентабилни системи, които улесняват мониторинга на 
състоянието на пациента, активността на пациентите и спазването на терапията; 
• Обединяване, анализ и интерпретация на данните за пациентите и 
институциите, осигуряващи здравни услуги, за да се подобри процеса на вземане 
на решения между формални и неформални болногледачи и пациентите; 
• Взаимодействие на много канали и участници и обмен на знания в 
интегрирани условия за грижи между дигитални платформи за сътрудничество; 
• Разработка на услуги, ориентирани към пациента, за подпомагане на 
оправомощаване на пациентите, самостоятелни грижи, придържане към 
плановете и лечението на необходимото място за грижи; 
• Разработване на нови пътеки за пациента, нови обучителни програми за 
служителите, предоставящи здравни грижи и нови организационни модели за 
подобряване на координацията на здравните услуги, както и на уменията и 
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съдействието на здравните специалисти, социалните работници и неформалните 
болногледачи; 
• Персонализация на програми за управление на грижи към специфичните 
характеристики на профили на пациенти, чрез анализ на мултимодални данни, 
алгоритми за стратификацията на риска за хронични заболявания и 
мултиморбидни състояния, предиктивни алгоритми за състоянието на пациента, 
както и инструменти за персонализация на пациентите и; 
• Създаването на нови знания за управлението на съпътстващи заболявания 
и за справяне с полифармация. 
 
Процесът на проектиране на такива ИКТ системи и услуги следва да включва 
участие на широк кръг от потребители, разработчици и заинтересовани страни, 
включително лекари, медицински сестри, социални работници, пациенти, както и 
програмисти и взимодействащи проектанти. Трябва да се обърне необходимото 
внимание на въпросите за пол и етика. Валидирането трябва да предостави 
доказателство на концепцията чрез качествени параметри и количествени мерки 
за успех. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 
и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 
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• Намален прием и дни, прекарани в институции за здравни грижи, както и 
подобрения в ежедневните дейности и качеството на живот на възрастните хора 
чрез ефективно използване на ИКТ и по-добра координация на процесите за 
здравни грижи. 
• Засиленa доказателствена база по отношение на здравните резултати, 
качеството на живот и повишаване на ефективността на грижите от използването 
на ИКТ в интегрираните грижи. 
• Подобряване на сътрудничеството и сигурността при обмен на информация 
между различните участници в областта на здравеопазването, социалните услуги и 
неформалните здравни  грижи. 
• Подобрено взаимодействие между пациентите и грижещите се за тях, както 
и по-активно участие на пациентите, техните роднини и други неформални 
болногледачи в процеса на полагане на грижи. 
• Повишена употреба и адаптивност на ИКТ системи за интегрирани грижи, 
като се има предвид сложната връзка между цифровите технологии и техния 
социален и човешки контекст на приложение. 
• По-стабилни медицински познания по отношение на управлението на 
съпътстващи заболявания. 
• Засилена европейска индустриална позиция в областта на ИКТ продукти и 
услуги чрез измерими показатели, като например нови бизнес зони, стартиращи 
проекти и защитена интелектуална собственост 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 26 – 2014 г.:  Самоуправление на здравето и заболяванията: гражданска 
ангажираност и мобилно здравеопазване 

Специфично предизвикателство: Упълномощаването на гражданите да управляват 
своето  собствено здраве и заболявания, ще доведе до по-рентабилни здравни 
системи чрез подобряване на използването на здравни услуги, което дава 
възможност за управление на хронични заболявания извън институциите, 
подобряване на здравните резултати и насърчаване на здравите граждани да 
останат такива. 

Някои клинични ситуации биха били предотвратени или по-добре наблюдавани и 
управлявани с участието на пациента. Науките, свързани със здравните грижи 
могат да допълват медицинската гледна точка, без това да води до увеличаване на 
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разходите. Това изисква изследвания на социално-икономически, хранителни 
влияния и културни ценности, поведенчески и социални модели, нагласи и 
стремежи по отношение на персонализираните здравни технологии, мобилни и / 
или преносими и други нови инструменти, кооперативни ИКТ, нови методи за 
диагностика, сензори и устройства (включително софтуер) за наблюдение и 
персонализирани услуги и интервенции, които да стимулират по-здравословен 
начин на живот, благополучие, психично здраве, превенция и самостоятелни 
грижи, подобрено гражданско / професионално взаимодействие и 
персонализирани програми за управление на заболяването. Необходимо е също 
така и подпомагане на инфраструктури за знанието, както и комбинацията от 
предиктивни персонализирани модели с персонални здравни системи и други 
източници на данни. 

Обхват: Предложенията могат да се фокусират върху пациенти или здрави лица 
или и двете. Здравният мениджмънт трябва да бъдат разгледан в рамките на един 
по-цялостен подход на здравословния начин на живот, хранителните навици, 
свързани с управлението на заболяването, както и придържане към медицинските 
планове, поставянето на пациента в центъра и поставянето на силен акцент върху 
здравното образование, оправомощяването на пациентите, вторична профилактика 
и самостоятелно управление на индивидуалното състояние, включително 
съпътстващи заболявания и слабост. Въвеждането на програми или приложения за 
различни целеви групи от населението за регистриране на половите и 
възрастовите различия по отношение на здравето, поведението и работата на 
устройствата, трябва да бъде включено.  

Приемат се предложения, които се отнасят за това специфично 
предизвикателство, като се фокусират само върху един от двата елемента по-
долу: 

(i) ангажираност на гражданите в областта на здравеопазването, благосъстоянието 
и превенцията на болестите.  

Предложенията трябва да позволяват на хората да станат съвместни ръководители 
на своето здраве и благосъстояние (включително физическо и психическо 
благосъстояние, равнопоставеност, здравна грамотност, фактори за начина на 
живот като хранене, тютюнопушене), с помощта на ИКТ, инструменти и 
персонализирани услуги. Фокусът трябва да бъде поставен върху следните 
елементи: 

• Създаването на благоприятна среда за здравословно поведение, 
включително подкрепа на поведенческа промяна, например математическо, 
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динамично моделиране на поведението с количествени, проверими модели, 
особено в реална обстановка и прилагане на науките в планирането на 
интервенции или физически упражнения, които се базират на игра с обратна 
връзка, която е насочена към проследяване на движението; 
• Подобряване на здравето, здравна грамотност и профилактика на 
заболяванията; 
• Развитието на екосистема с множество заинтересовани страни (здравни 
специалисти, пациенти, хранене и фармацевтичната промишленост, обществени 
здравни органи, здравни ИТ, участници в мобилното здраве, здравни 
застрахователи и регулатори и др.) за да се разработи бизнес модел  „съвместно 
подобряване на здравето“ - основан на доказателства, всеобщ, алтернативен 
начин за създаване и разрастване на персонализираното здравеопазване, 
подкрепено от обмен на информация и използване и; 
• Миграционна пътека към цялостни решения, които биха могли да бъдат 
включени в процесите на здравеопазването.  

(ii) приложения за мобилно здравеопазване за управление на заболяванията 

Предложенията трябва да съсредоточат своите изследвания върху разработката на 
приложения за управление на заболяванията със следните характеристики: 

• Силен акцент върху съвместно разработване и нуждите на потребителите 
като ключов двигател; 
• Системи за управление на знания, които да анализират и съставят данните, 
събрани от приложенията за здравето и дейностите на индивидите, за да може 
такава информация да се използва и от самите лица, здравните специалисти и 
органите за наблюдение на общественото здраве; 
• Ръководство за пациенти, болногледачи, семейства и социална среда на 
пациентите за управление на хронични заболявания, подпомагано от мобилното 
здравеопазване; 
• Придържане към пациента към и спазване на медицински препоръки 
• Икономически аспекти за насърчаване на вторична превенция и посочване 
на вредни за здравето и благосъстоянието резултати, които биха могли да бъдат 
избегнати; 
• Скрининг за състояния, предхождащи слабост 
• Обществени здравни интервенции или интервенции, свързани с 
насърчаване на здравето, насочени към големи сектори от населението чрез 
приложения за мобилно здравеопазване и; 
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• Съвместни ИКТ в подкрепа на съвместно управление на здравето и 
заболяванията сред пациентите и системи за екологично здраве. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 
и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: И в двата случая (i) и (ii)  

• Подобрено самостоятелно управление на здравето, превенция на 
заболяванията, управление на заболяванията и / или разходите. 
• По-добра доказателствена база за здравните резултати, качеството на 
живот, ползите от повишаване на ефективността на грижите и икономическите 
ползи от използването на ИКТ в нови модели за грижи, в съответствие с 
изискванията за защита на данните. 
• Увеличаване на доверието към системите за подпомагане на решения за 
благосъстоянието и управление на заболяванията / пациентите. 
• По-силни доказателства и подобрени знания за поведението на хората, 
свързани с благополучието, превенцията на заболяванията или управлението, 
което улеснява създаването на нови персонализирани, поведенчески здравни 
интервенции. 

Само за (i) 

• Утвърдени програми за подобряване на здравето и превенция на 
заболяванията 
• Екосистеми и нови бизнес модели за насърчаването и съвместното участие 
на пациента в здравето 
Само за (ii) 
• По-добро предлагане на услуги и бизнес идеи и модели 
• Въздействие в няколко от следните аспекти на мобилното здравеопазване, 
например, безопасност на пациентите, принос към или преразглеждане на (насоки 
за) съответните правни рамки, медицински насоки, хармонизация 
(трансгранично), стандарти, координация на терапии, признаване на мобилното 
здравеопазване като възстановяем разход, подобрена достъпност, отговорност, 
оперативна съвместимост,  
по-надеждна свързаност, оправомощяване на пациентите, подобряване на 
професионалното взаимодействие пациент-здраве, развиване на персонализирани 
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здравни системи, устойчивост, използваемост и приемане от страна на 
потребителя. 
• Подобрено взаимодействие между пациентите, техните роднини и 
грижещите се за тях, както и по-активно участие на пациентите и техните роднини 
в процеса на полагане на грижи. 
• Подобряване на управлението на заболяването чрез намаляване на броя на 
тежки епизоди и усложнения. 
• Повишено ниво на образование и приемане от страна на пациентите и 
болногледачите на ИКТ решения за персонални грижи. 
 
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 27 – 2015 г.: Самоуправление на здравето и заболяванията и 
оправомощаване на пациентите с помощта на ИКТ 

Специфично предизвикателство: Упълномощаването на гражданите да управлят 
своето  собствено здраве и заболявания, може да доведе до по-рентабилни 
здравни системи, което дава възможност за управление на хронични заболявания 
извън институциите, подобряване на здравните резултати и насърчаване на 
здравите граждани да останат такива.  Някои клинични ситуации биха били 
предотвратени или по-добре наблюдавани и управлявани с участието на пациента.  
Науките, свързани със здравните грижи могат да допълват медицинската гледна 
точка, без това да води до увеличаване на разходите.  

Това изисква изследвания на социално-икономически и екологични фактори и 
културни ценности, поведенчески и социални модели, нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните здравни технологии, мобилни и / или 
преносими и други нови инструменти, кооперативни ИКТ, нови методи за 
диагностика, сензори и устройства (включително софтуер) за наблюдение и 
персонализирани услуги и интервенции, които да насърчават към по-здравословен 
начин на живот, благополучие, психично здраве, превенция и самостоятелни 
грижи, подобрено гражданско / професионално взаимодействие и 
персонализирани програми за управление на заболяването.  

Необходимо е също така и подпомагане на инфраструктурите за знание. 
Насърчава се въвеждането на програми или приложения за различни целеви групи 
от населението за регистриране на половите и възрастовите различия за здравето, 
поведението и работата на устройствата. 
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Тази тема е продължение на ПЗГ 26-2014, като тя дава повече и по-различни 
възможности за разработване на решения и услуги за самостоятелно управление 
на здравето и заболяванията. 

Обхват: Трябва да бъдат разработени и изпробвани решения посредством 
използването на отворени иновационни платформи, като широкомащабни 
демонстратори за здравни и иновационни услуги. Трябва да се обърне 
необходимото внимание на въпросите за пол и етика. Предложенията следва да 
включват доставчици на здравни услуги и да ги подкрепят в усилията им за 
намаляване на разходите и трудностите, свързани с ограничения брой здравни 
специалисти, чрез използването на капацитета и потенциала на пациента като 
съвместен участник при подобряване на здравето. Предложенията трябва да 
използват доставките на развойни продукти, за да се постигне максимално 
въвеждане на иновациите в здравните организации след дейностите по 
изграждане на общност и пътна карта в седмата рамкова програма, процедура 10 
от Координиращи и подкрепящи дейности в областта на иновациите при поръчки в 
здравеопазването14. 

Предложенията трябва да целят упълномощаване на пациентите да управляват 
своите  предшестващи състояния. Здравният мениджмънт трябва да бъде 
разгледан в рамките на един по-цялостен подход, включващ здравословния начин 
на живот, свързани с управление на заболяването, поставяне на пациента в 
центъра и поставянето на силен акцент върху здравното образование, вторичната 
профилактика и самостоятелно управление на индивидуалното състояние, 
включително съпътстващите заболявания. 

Предложенията трябва да са насочени към всеки от следните елементи а) 
индивидуализирано насочване на пациентите въз основа на техните профили и 
използването на подходящи преносими устройства и подобрено индивидуално / 
професионално здравно взаимодействие, б) ангажиране на пациентите като 
активни членове в управлението на своите заболявания и по-специално 
адресиране на хронични заболявания, коморбидност, придържане към лечението, 
рехабилитация, самодиагностика и самостоятелни грижи и в) системи за 
подпомагане на решенията, които са интероперативни и / или поддържат своята 
цялост чрез електронните здравни картони. 

                                                
14 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME;eSeventh 
FrameworkProgramme_SESSION_ID=QJb3S2ZR4c5R8YGRdcXg6sMvRGhp5MnfdJ6hwS2s2Zdph80JKMYL!121
67447 
46?callIdentifier=SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME-ICT-2013- 
10&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 
и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Подобряване на участието на пациента в процеса на лечение. 

• Подобряване на управлението на заболяването чрез намаляване на броя 
тежки епизоди и усложнения. 
• Повишаване на нивото на образование и приобщаване на физическите лица, 
пациентите и болногледачите, във връзка с прилагането на ИКТ за 
персонализирани грижи. 
• Подобрено взаимодействие между пациентите, техните роднини, 
доставчиците на здравни и социални грижи и неформалните болногледачи. 
• По-добра доказателствена база за здравните резултати, качеството на 
живот, ползите от повишаване на ефективността на грижите и икономическите 
ползи от използването на ИКТ в нови модели за здравни грижи. 
• По-добри медицински познания по отношение на ефективното управление 
на съпътстващи заболявания. 
• Увеличаване на доверието към системите за подпомагане на решения за 
управление на заболяванията / пациентите. 
• Участие на доставчиците на здравни услуги / власти с повишена 
ангажираност във внедряването на иновативни услуги, упълномощаващи 
пациента. 

Вид дейност: Дейности за съфинансиране на доставки на развойни продукти. 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 28 – 2015 г.: Самоуправление на здравето и заболяванията и системи за 
подпомагане на вземането на решения, базирани на прогнозно компютърно 
моделиране, използвано от самия пациент 

Специфично предизвикателство: Някои клинични ситуации биха били 
предотвратени или по-добре наблюдавани и управлявани с участието на пациента. 
С цел насърчаване на самостоятелното управление, предиктивни персонализирани 
модели могат да бъдат комбинирани с персонални здравни системи и други 
източници на данни (клинични, биологични, терапевтични, поведенчески, 
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отнасящи се до околната среда или професионални, начин на живот и хранене и 
т.н.) и се използват от пациента, за да се повиши личната осведоменост и да се 
упълномощи пациента да участва в управлението на своето здраве, с приложение 
в начина на живот, благополучието и превенцията, в контрола на заболяването и 
т.н. Това ще подобри качеството на живот на пациентите и самостоятелното 
управление на заболяванията и начина на живот. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху предиктивни системи, 
базирани на компютърно моделиране и ще разработват системи за подпомагане на 
решения (СПР), които ще бъдат използвани от индивида. СПР трябва да включват 
събиране на различни данни (за пациента, клинични, биологични, терапевтични, 
поведенчески, отнасящи се до околната среда или професионалните умения, 
физическата подготовка и работа, начина на живот и хранителния режим, данни 
за околната среда, социални данни и т.н.). Свързаните съществуващи предиктивни 
модели следва да обработват тези данни в реално време, за да се предвижда как 
здравето на пациента ще се развива в близко бъдеще, като такива предвиждания, 
придружени с цялата необходима информация, отнасяща се до тяхната 
несигурност и ограничения, трябва да се използва от страна на пациента / 
гражданина за самостоятелно управление на здравето и благополучието. Тези СПР 
могат също да помагат за подобряване на взаимодействието между индивидите / 
здравните специалисти и за съвместно вземане на решения в областта на 
здравеопазването. Предложенията могат да включват комбинация от системи за 
наблюдение на личното здраве и други технологии и източници на данни, като 
например инструменти за събиране на данни от външни фактори, които са 
потенциално свързани с болестта. Трябва да се обърне необходимото внимание на 
въпросите за пол и етика. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 
и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Подобряване на участието на пациента в процеса на лечение. 
• Подобряване на управлението на заболяването чрез намаляване на броя 
тежки епизоди и усложнения. 
• Повишаване на значението на сектора за превенция в здравеопазването с 
помощта на предиктивно моделиране. 
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• Стимулиране на развитието на персонални устройства, използвани за 
самостоятелно управление на здравето. 
• Подобряване на индивидуалния самоконтрол за здравето и профилактика на 
заболяванията 
 
Вид дейност:  Дейности за научни изследвания и иновации 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 29 – 2015 г.: Обществени поръчки за иновативни услуги за електронно 
здравеопазване 

Специфично предизвикателство: Устойчивостта на пилотни и демонстрационни 
решения и услуги като цяло се възприема като едно от най-големите 
предизвикателства в рационализиране на процесите за доставяне на 
здравеопазване и подобряване на ефективността на разходите при запазване или 
подобряване на безопасността на пациентите. Темпът на развитие е бавен и 
проникването на ИКТ все още има голям потенциал за растеж в областта на 
здравеопазването, в сравнение с други обществени или частни сектори. 

Тази дейност улеснява обществените поръчки за иновативни решения в областта 
на здравеопазването, които все още не са разгърнати в голям мащаб. 

Обхват: Предложенията трябва да подобрят устойчивото разгръщане на нови или 
подобрени услуги от възложителите на здравни услуги, в съответствие с Плана за 
действие в областта на електронното здравеопазване15. Примери за целеви 
резултати за предоставянето на здравни грижи могат да включват ранно изписване 
от болницата, предоставянето на здравно обслужване в отдалечени, слабо 
населени и труднодостъпни райони, услуги за електронно здравеопазване за 
мобилни пациентите в ЕС, както и преди / след оперативни грижи извън болнична 
среда. 

Обхватът на пилотни Обществени поръчки за иновации (ОПИ) е да уточни, закупи и 
внедри решения, базирани на ИКТ, от които могат да се извлекат устойчиви, нови 
или подобрени здравни услуги и да се подобри екосистемата, в която се прилагат 
успешно подходи за възлагане на обществени поръчки за иновативни решения за 
здравеопазването. 

                                                
15 ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century 
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Предложенията трябва да бъдат управлявани от ясно идентифицирани нужди за 
доставки на здравните организации и да предвиждат подходяща обществена 
ангажираност: 

• Решенията трябва да се основават на пълен набор от общи спецификации за 
технологията и услуги от край до край; 
• Етапът на изпълнение трябва да има амбицията да се разрастне в голям 
мащаб в множество региони на Европа; 
• Предложенията трябва да ангажират публични и/или частни доставчици от 
всяка участваща страна (на национално, регионално или местно равнище), които 
имат отговорности и бюджетен контрол в съответната област за здравни грижи 
или доставка на услуги; 
•         Където е възможно, работата следва да изгражда и да допринася за 
съответните стандарти, за да се гарантира оперативна съвместимост и да се 
вземат предвид най-добрите практики и съответните усилия за стандартизация, 
както и да се осигурят подходящи предпазни мерки срещу съответните въпроси от 
етичен или личен характер; 
• Работата включва неповерителна, цялостна социално-икономическа 
доказателствена база за инвестиции в областта на ИКТ (включително анализ на 
разходите и ползите, оценка на ефекта, възвръщаемост на инвестициите, 
медицински доказателства, ползи за безопасността на пациента и 
удовлетвореността на потребителите), за да се улесни развитието на устойчиви 
бизнес модели и; 
• Добрите практики се предоставят на разположение за репликация в други 
региони, например подробни планове за по-мащабно устойчиво усвояване, както и 
справочен материал, включително насоки, ръководства и учебни материали. 
 
Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 
и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Според приложимостта, принос за регулаторнo и правнo развитие на 
процеса за справяне с възможните пречки за възлагане на обществени поръчки на 
иновативни решения в областта на здравеопазването. 
• Нарастващото осъзнаване и успешно използване на обществените поръчки 
от страна на възложителите за стимулиране на иновациите в прилагането на ИКТ в 
съответния сектор. 
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• Подпомагане на оперативната съвместимост и дефрагментиране на пазара. 
• Устойчиво изпълнение на услуги и създаване на икономически условия, 
които да подпомагат дългосрочното развитие. 
• По-далновиден, съгласуван подход към електронното здравеопазване от 
страна на публичния сектор. 
• Намалена фрагментация на търсенето в публичния сектор в редица държави 
от ЕС - или асоциирани страни, като се дава възможност на публичните купувачи 
колективно да прилагат стратегии за ОПИ, които поради своето естество се 
разглеждат по-добре съвместно или такива, с които те не биха били в състояние 
да се справят самостоятелно. 
• Повишени възможности за широко навлизане на пазара и икономии относно 
въпроса с предлагането решения и услуги, базирани на ИКТ чрез образуване на 
критична маса от гледна точка на общественото търсене. 
 
Вид дейност: Дейности за съфинансиране на Обществени поръчки за иновативни 
решения. 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

Подобряване на здравната информация, експлоатацията на данни и 
предоставянето на фактологична база за здравни политики и регулиране 

ПЗГ 30 – 2015 г.: Дигитално представяне на здравни данни за подобряване на 
диагностицирането и лечението на болестта 

Специфично предизвикателство: Към момента са налични дигитални 
персонализирани модели, инструменти и стандарти за прилагане на някои 
специфични клинични цели. Налице е обаче необходимост от по-голяма 
интеграция на информацията за пациента, например на многомащабни 
физиологични модели на много нива с настоящи и исторически специфични за 
пациента данни и специфични данни за населението, за да се генерира нова 
клинична информация за лечението на пациента. Всяко такова интегративно 
дигитално представяне (Дигитален пациент) трябва също така да позволи 
извличане на  съдържателни знания и подпомагане на решения. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху нови системи за 
подпомагане на решения (СПР) въз основа на комплексна интеграция на 
хетерогенни източници на данни и компютърни модели със специфични цели. 
Това би трябвало да даде възможност за интегриран анализ на данни и трябва да 
представи силно визуално представяне на данни, като се използват лесни за 
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употреба интерактивни проучвателни интерфейси, за да се осигури използваемост 
и приемливост. 

Предложенията следва да позволяват използването на СПР от медицински 
специалисти за персонализирани прогнози и решения за превенция, диагностика 
или лечение и трябва да вземат предвид защитата на данните и етичните 
съображения, както и тези, свързани с естествената несигурност и ограниченията 
на предвижданията. Моделите които са вече на разположение на много нива и 
мащаби ще бъдат интегрирани с личните данни и данните за населението, които 
са от значение за целенасочени клинични ситуации, например необходимите 
молекулярни и клетъчни данни, включително геномика и епи-геномика, ин виво и 
ин витро данни  образна диагностика или данни за прилагането на терапия и по 
отношение на храненето / излагане на фактори от околната среда и ще бъдат 
свързани, когато това е подходящо, със съответните компютърни модели за 
персонализирана физиология, функционални разстройства и други заболявания. 
Предложените системи трябва да се възползват от личните медицински данни, 
натрупани с течение на времето. Предложенията следва да включват 
стандартизиране на формата на данните. Трябва да се обсъди интеграцията на 
данни, идващи от други нови технологии, като например ключовите технологии. 
Трябва да се обърне необходимото внимание на въпросите за пол и етика. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 3 
и 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• По-добре съгласувано използване на здравните данни, налични за един 
обект във връзка със съществуващите медицински знания в процеса на вземане на 
клиничното решение 
• Проектиране на предиктивни и терапевтични интервенции 
• По-добро управление на сложни клинични ситуации. 
• Разрешаването на използване на една и съща информация от различни 
медицински услуги и други уместни медицински специалисти. 
• По-добър контрол и координация между службите в управлението на 
здравето на пациента. 
• Осигуряване на последователен оглед на нуждите от грижи за пациента. 
 
 Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 31 – 2014 г.: Прогнозиране на развитието и регулирането на здравната 
политика 

Специфично предизвикателство: Сложните взаимодействия между множество 
фактори за здравето и благосъстоянието не са добре разбрани. Те включват, но не 
се ограничават до качеството на въздуха, изменението на климата, трафика и 
задръстванията, заобикалящия шум, сградите, разрастването на градовете, 
устойчиви хранителни системи, отпадъци, начин на живот, поведение, професия, 
демографски промени, културни характеристики, социално-икономически 
фактори, глобализацията на обмена на стоки и хора и така нататък. 

В допълнение на сложната ситуация, използваните в момента мерки и показатели 
за здравния статус и качеството на живот са недостатъчни, за да уловят ефекта на 
тези взаимодействия и е налице липса на сравними данни, свързани със здравето, 
които са произведени от различни здравни информационни системи. Освен това, 
съвместното съществуване на множество аналитични рамки, които често не са 
многофакторни в същината си, ограничава всеобхватността на оценката. 

Предвиждането е мощен инструмент за осигуряване на систематичен и 
структуриран подход за разбирането на стресови фактори и фасилитатори, 
влияещи върху здравето и благополучието, анализиране на обхвата на 
възможните резултати и за да помагане при определяне на опциите на 
политиката. 

Обхват:  Предложенията следва да идентифицират ключовите движещи сили 
(външни и вътрешни за здравните системи), които в бъдеще могат да повлияят на 
здравето и благосъстоянието в Европа и извън нея. Предложенията следва да 
допринесат за разбирането на взаимовръзките между тези фактори; анализиране 
на тяхното икономическо и социално въздействие и предлагане на алтернативни 
опции на политиката, които да отговарят на поставяните предизвикателства. 
Предложенията следва да представят цялостна, структурирана и дейна рамка за 
анализ, интегриране и количествено определяне на ключовите фактори, влияещи 
върху здравето, неравнопоставеността в здравеопазването и търсенето на здравни 
услуги, като се взема предвид разнообразието на Европа. Може да се обмисли 
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използване на данни, продукти и информация от Коперник16 , когато това е 
уместно. 

Настоящите техники за прогнозиране трябва да бъдат използвани, като сканиране 
на перспективите, мониторинг на тенденциите и анализ на базата на 
епидемиологично наблюдение (на здравето и здравните детерминанти), анализ на 
слаб сигнал, експертно мнение (за да се създаде колективнo разбиране), 
разработване на сценарии, обратно анализиране и трудни за изпълнение ситуации 
(за да се спомогне определянето на алтернативни бъдещи варианти). 

Предложенията следва да включват количествен анализ, като околна среда, 
здравеопазване, икономическо и друго моделиране и анализ на чувствителността, 
за да се измери въздействието на вариациите в различните фактори. 
Предложенията следва да включват идентифициране и валидиране на съответните 
мерки и показатели, както и развитието на (общи) стандарти. Предложенията 
трябва да се възползват от съществуващите добри практики в Европа, както и от 
опита на международно ниво. 

Полезността на настоящите здравни данни и статистики за тези упражнения за 
моделиране следва да бъде оценена, както и да бъдат направени предложения за 
подобрения. Предложенията следва да включват също и работа в мрежа между 
центрове със съществуваща публична и частна експертиза (здравна) за 
предвиждане, както и партньорства с центрове, които се стремят да развиват тази 
експертиза. 

Ако повече от едно предложение е успешно, предложенията следва да си 
сътрудничат и това трябва да бъде посочено в предложението. 

 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 
и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Чрез използването на валидирана аналитична рамка със солиден набор от 
стандартизирани показатели, трябва да бъде подобрена способността за 

                                                
16 www.copernicus.eu 
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моделиране и проследяване на влиянието на различни фактори (вътрешни и 
външни за здравните системи) върху здравето на населението. 
• Основа за политически диалог, улесняване на навременното вземане на 
решения в държавите-членки на ЕС и извън него, по отношение на реформата в 
здравния сектор и ориентировъчните инвестиции в областта на здравеопазването 
за подобряване на здравето на населението. 
• Насоки за бъдещи здравни изследвания 
 
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 32 – 2014 г.: Подобряване на биоинформатиката за посрещане на 
биомедицински и клинични нужди 

Специфично предизвикателство: Последните технологични постижения в областта 
на молекулярната биология, биомедицинските науки и биологията на системите са 
дали възможност за значително повишена честота на генериране на данни, както и 
производството на много различни видове данни. Освен това, тези нови 
технологии постепенно стават много по-евтини и по-достъпни за отделните 
лаборатории и клиники. Ето защо скоростта на създаване на данни на местно ниво 
се очаква да се увеличи драстично. 

В момента наличните инструменти за биоинформатика обаче са недостатъчни, за 
да се увеличи максимално използването на тези нови, разнообразни и сложни 
данни. Съществуват несъответствия в събирането на данни, съхранението, 
организацията, интеграцията и анализа и поради това експлоатацията не е 
оптимална. Мрежовата биоинформатика изисква подкрепа в Европа, за да се 
запази научната конкурентоспособност. 

Обхват: Предложенията следва да гарантират, че възможностите на 
биоинформатиката не само са направени адекватни за текущото 
предизвикателството за данни, но също са в състояние да отговорят на бъдещите 
биомедицински и клинични нужди. Предложенията трябва да се съсредоточат 
върху развитието на нови математически, статистически и изчислителни методи, 
за да се отговори на специфичните затруднения на биоинформатиката, които 
пречат на по-доброто разбиране, интеграция и използване на биомедицински и 
клинични данни от научни изследвания.  Нуждите включват, но не се ограничават 
до: по-добро събиране на данни, организация и съхранение; подобряване на 
анализа и методологиите за обработката на данни и оперативна съвместимост; 
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нови подходи за интеграция на данни (например различни видове и източници, 
интеграция на компонента време); нови подходи към стандартизирането на 
данните, включително развитие на предклинични и клинични стандартни 
оперативни процедури, осигуряващи съпоставимост на данните и споделяне, като 
същевременно отговарят на изискванията за защита на данните; подобряване на 
достъпността и удобството за потребителя на биомедицински и клинични данни от 
научни изследвания. Трябва да се осигурят тесни връзки между разработчиците и 
предвидените крайни потребители на новите методи от самото начало на всички 
успешни предложения, както и задължително широко разпространение на новите 
методи. Търговското развитие трябва да бъде цел, където това е уместно. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 
и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Ускоряване на прехвърлянето на резултатите в клинични изследвания 
• Широко разпространение на новите методи на биоинформатиката за 
максимизиране на достъпността и полезността на биомедицинските данни в 
научните изследвания и медицината 
• Увеличаване на броя на търговските продукти в биоинформатиката (напр. 
услуги за данни). 
• Увеличаване на възможностите за научни изследвания и иновации в тази 
МСП интензивна област  
• Изграждане на отлични европейски постижения, за да бъде ЕС място на 
избор за напреднали изследвания в биоинформатиката 
 
Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 33 – 2015 г.: Нови подходи за подобряване на прогнозните тестове за 
безопасност на човека 

Специфично предизвикателство: Текущите подходи за оценка на безопасността на 
химичните вещества при хората са скъпи и отнемат време, като могат и да бъдат с 
лимитирано значение като предиктор на нежелани ефекти.  Необходими са по-
добри подходи, както с цел подобряване на ефективността на предиктивните 
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токсикологични изследвания, за да се преодолеят основните области на 
загриженост за здравето на хората, така и за да се отговори на регулаторните 
изисквания. Тестовете за безопасност са от световно значение и затова 
международното сътрудничество може да бъде важен елемент за справяне с 
предизвикателството. 

Обхват: Предложенията следва да се възползват от напредъка във всички 
съответни области на науката, за да се разберат сложните биологични пътища на 
токсикологичната значимост и да се идентифицират ранните маркери за 
прогнозиране на токсични ефекти при хора с цел развиване и утвърждаване на 
рутинни, неживотински подходи за тестване на токсичността на химически 
вещества (с изключение на радиохимични вещества). Изследването може да 
включва разработването на методологии за тестване за потвърждение на 
механистични хипотези за подобряване на разбирането на механизмите за 
токсичност. 

Предложенията следва да включват, наред с другото, научните общности, МСП, 
индустрията и регулаторните агенции, както е уместно, и трябва да демонстрират 
ефективни механизми за координиране на дейностите и обмен на информация. В 
съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество17 в 
научните изследвания и иновациите, сътрудничеството се насърчава с подобни 
инициативи в САЩ и на други места, и ще бъде от голяма полза от научна и 
икономическа гледна точка. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 10 
и 15 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• По-ефективно, по-бързо, по-евтино токсикологично тестване, за да се 
предскаже по-добре риска за човешкото здраве и да се отговаря на регулаторните 
нужди. 
• Подобрени токсикологична знания, за да се насърчи  „дедукцията“ между 
химични вещества за използване в различни научни и регулаторни области. 
• Търговска експлоатация на разработените токсикологичните методи за 
изпитване и подходите за оценка, продуктите и услугите. 

                                                
17 COM (2012) 497 
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• Напредък на международното сътрудничество в областта на прогностичната 
токсикология и тестването за безопасност на човека. 
• Ограничено използване на лабораторни животни в тестването за 
безопасност. 
 
Форма на финансиране: Дейности за научни изследвания и иновации 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ПЗГ 34 – 2014 г.: Оперативна съвместимост на електронното здравеопазване 

Специфично предизвикателство: Съществуват редица предизвикателства за 
ефективното внедряване на услугата електронно здравеопазване в Европа, всяко 
от които трябва да се третира от индивидуално действие за координиране и 
подпомагане, както следва. 

(i)  Съществува малък консенсус между заинтересованите страни относно общия  
референтен информационен модел за въвеждането на електронното 
здравеопазване в Европа, и постигането на международен консенсус за общи 
(клинични) референтни стандарти в рамките на разумен срок и бюджет изглежда 
малко вероятно. Затова е разумно да се запитаме дали в една обща европейска 
рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване едновременно 
могат да съществуват припокриващи се/конкурентни стандарти; това е от 
значение за Меморандума за разбирателство за електронното здравеопазване 
между ЕО и Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ. 

(ii) Директивата относно правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване (Директива 2011/24/ЕС) има за цел да повиши безопасността и 
непрекъснатостта на трансграничното лечение чрез оперативно съвместим достъп 
до обобщените данни за пациентите и оперативно съвместимо електронно 
предписване на рецепти.  Предизвикателството в електронното предписване на 
рецепти се състои в това как медикаментите могат да бъдат оповестени в 
трансгранична обстановка. В цяла Европа няма нито общ модел за данните, нито 
общ речник за медицински или фармацевтични продукти. 

(iii) Клиничната сфера е може би сред най-сложните от семантична гледна точка. 
Разработени са речници, терминологии, класификация и системи за кодиране и 
онтологии от различни заинтересовани страни, за да се отговори на различните 
нужди в различните подобласти. Семантичният здравен доклад вече е доказал 
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централната роля, която SNOMED CT18 може да играе като основна терминология за 
решаване на семантични проблеми на оперативната съвместимост, при условие, 
че са оценени „резултатите, базиращи се на доказателства за физическото 
състояние от SNOMED CT“. Пилотният проект на epSOS е запазил SNOMED CT като 
една от съставните части на своя каталог с контролен набор от стойности, който 
осигурява семантична оперативна съвместимост през границите, в рамките на 
пилотния проект. Съвсем наскоро, Мрежата за електронно здравеопазване призова 
Комисията да играе по-активна роля при оценяване на стойността на SNOMED CT за 
внедряване на електронното здравеопазване в Европа. Необходим е подробен 
анализ на предимствата и недостатъците, както и въздействието за използването 
на SNOMED CT като основна терминология на равнището на ЕС. 

(iv) Механизмът за свързване на Европа ще осигури финансирането и рамката за 
управление за внедряване на трансгранични услуги за електронно 
здравеопазване, наред с други цифрови услуги, до 2020 г.   

Намерението е Механизмът за свързване на Европа постепенно да се превърне от 
публично финансирана инициатива в самостоятелно финансирана операция. 
Съществува необходимост за определяне на правилния бизнес модел и план, 
който ще служи за установяване на устойчиви източници на приходи и всички 
разходи, които дейността от тези услуги ще генерира. Събирането на 
доказателства, че оперативната съвместимост допринася за намаляване на 
разходите на здравните системи е важен елемент за взимащите решения, когато 
те трябва да предвиждат инвестиции в електронно здравеопазване. 

Обхват: (I) Предложението трябва най-малкото да се гради съществуващите CEN, 
ISO и HL7 стандарти.  Необходимостта от официална дейност за стандартизацията 
в областта трябва да бъде демонстрирана, както и реалистична пътна карта с 
конкретни резултати. Трябва да се предвидят алтернативни сценарии. 
Предложенията трябва да се основават на съществуващите инициативи и проекти 
на ЕС в района. Предложенията следва да осигурят достатъчно участие на 
заинтересованите страни (в това число най-малко държави-членки, Индустриални 
организации и Организации за международно разработване на стандарти (SDOs)), 
изграждане на консенсус и заверяване на извършената работа и на представените 
резултати. Трябва да бъде демонстриран принос към рамката на ЕС за оперативна 
съвместимост на електронното здравеопазване. Успешното предложение трябва 
да подкрепя мащабни внедрявания на електронни здравни услуги (включително 
трансгранични) в Европа и да допринесе за прилагането на Меморандума за 
разбирателство между ЕС и САЩ и пътната карта. 
                                                
18 http://www.ihtsdo.org/snomed-ct 
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(ii) Предложенията следва да проучат възможността за комбиниране на 
съществуващите или разработването на нови европейски или международни 
стандарти, които отговарят на следните въпроси: 

• Ясно определение и описание на медицински и фармацевтични продукти, 
включително и уникална идентификация. 
• Работа при замяна 

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум, съставен от съответните 
организации за развитие на международните стандарти, публичните власти на 
държавите-членки и на форуми и консорциуми, които имат доказан опит, за да 
извършат работата. 

Предложенията трябва да надграждат съществуващите стандартни речници, 
терминологии и онтологии и да демонстрират вероятен принос за приемането на 
съществуващи или за разработването на нови международни стандарти 

(iii) Предложенията трябва да разследват използването на SNOMED CT като основна 
терминология за решаване на семантични проблеми на оперативната 
съвместимост за трансгранично, но също национално и регионално внедряване в 
ЕС на електронното здравеопазване. Предложенията следва да обхващат аспекти 
като разходи (лиценз или членство, но също и оперативни разходи, разходи за 
преводи, картографиране на местните терминологии, поддръжка, обучение, ...), 
здравословно състояние според клиничните изисквания, правни, технически и 
оперативни, осигуровки, управление, въздействие върху различните 
заинтересовани страни, включително пациентите и доставчиците на здравни 
услуги, за трансграничното и за националните и регионални сценарии. 
Предложенията следва да сравняват SNOMED сценарий с най-малко два сценария: 
а) да не се прави нищо на ниво ЕС и б) да се дефинира семантична рамка за 
оперативна съвместимост без SNOMED CT.   Предложенията следва да преценят 
дали SNOMED CT отговаря на критериите, изброени в приложение II на регламента 
за стандартизация на ЕС. Предложенията трябва да вземат под внимание съвети и 
насоки от Мрежата за електронно здравеопазване, но също така и разработки, 
свързани с пътната карта на ЕС и САЩ. 

Предложенията за раздел (iii) трябва да имат продължителност не по-дълга от 
една година. 
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(iv) Предложението трябва да се гради върху съществуваща работа, извършена от 
проекти като epSOS19 и SemanticHealthNet20 които ще са разработили основните 
конструктивни елементи, които ще помогнат за справяне с предизвикателството. 
Пилотният проект на epSOS регулира два основни случая на употреба (електронно 
предписване и резюме на пациента) и успешните предложения трябва да 
идентифицират и да се споразумеят за пътна карта на случаите на употреба, които 
трябва да бъдат разположени в голям мащаб в бъдещ момент, след случаи на 
използване epSOS. Предложенията трябва да показват стойността на проекта на 
доставчиците на здравни услуги по отношение на оперативната съвместимост и 
оценката на устойчиви стимулиращи схеми, които да насърчат доставчиците на 
здравни услуги да кодират здравни данни и да ги предоставят по оперативно 
съвместим начин, както и да инвестират в оперативно съвместими системи за 
електронно здравеопазване. 

Предложенията следва да съберат голяма мултидисциплинарна група от 
заинтересовани страни от държавите-членки, регионите, ОРС, отраслови форуми 
и консорциуми, индустрии, здравноосигурителните дружества, ключови експерти 
за оперативна съвместимост, сдружения на пациенти, сдружения на здравни 
заведения, както и всички други заинтересовани страни, които ще се считат за 
нужни. Предложенията трябва да предоставят пълен бизнес план, който да се 
разпростира след 2020 г., включително всички източници на приходи и разходни 
елементи. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС до 1 
милион евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

(i) Конвергенция при използването на електронни здравни стандарти в Европа и в 
света. Принос към рамката за оперативна съвместимост на електронното 
здравеопазване и широкомащабно разгръщане на електронни здравни услуги 
(включително трансгранично) в Европа. В съответствие със стратегията на Съюза 
за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и 
иновациите21, предложенията ще допринесат за въвеждането на пътната карта на 
ЕС и САЩ 

                                                
19  http://www.epsos.eu/ 
20 http://www.semantichealthnet.eu/ 
21 COM (2012) 497 
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(ii) Практически решения за решаване на специфични предизвикателства и даване 
на възможност на мащабно внедряване на трансгранични услуги за електронно 
предписване в ЕС. Принос към пътната карта на ЕС и САЩ и Меморандума за 
разбирателство. 

(iii) Принос за по-добра семантична оперативна съвместимост на електронните 
здравни услуги в Европа, за изграждането на европейска рамка за оперативна 
съвместимост на електронното здравеопазване и подготовка за внедряване на 
електронни здравни услуги в рамките на Механизма за свързване на Европа. 

(iv) Принос към планирането и изграждането на пътна карта на МСЕ що се отнася 
до  внедряването на трансгранични услуги за електронно здравеопазване. Принос 
за подпомагане на държавите-членки на ЕС и мрежата за електронното 
здравеопазване да приоритизират случаите на употреба, които са внедрени на 
национално ниво и по-добре да планират своите собствени национални мрежи. 

Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

 

УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА 

Дата на публикуване: 11.12.2013 г. 

Краен срок (ове) (2014 г.)22,23: 11 март 2014 г.(първи етап от двата етапа на 
поканата), 15 април 2014 г. 
(покана от един етап), 19 август 2014 г.(втори етап от двата етапа на поканата), 
ПЗГ12-2014 г. / 2015 г. (по-долу). 
 

 

 

                                                
22 Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца 
23 Всички срокове, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015 
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ПЗГ 1 - 2014 г.: 
ПЗГ 5 - 2014 г.: 
ПЗГ 6 - 2014 г. 
ПЗГ 10 - 2014 г.: 
ПЗГ 13 - 2014г. 
ПЗГ 17 - 2014 г. 
ПЗГ 23 – 2014 г.: 
ПЗГ 32 - 2014 г. 

Етап 1 -11 март 2014 г. в 
17.00 ч. брюкселско време 

Етап 2 – 19 август 2014 г. в 
17.00 ч. брюкселско време 

ПЗГ 7 - 2014 г.: 
ПЗГ 8-2014 г. 
ПЗГ 15 - 
2014/2015 
ПЗГ 19 - 2014 г. 
ПЗГ 20 – 2014 г: 
ПЗГ 26 – 2014 г.: 
ПЗГ 31-2014 г. 
ПЗГ 34-2014 г. 

Един етап – 15 април 2014 г. в 
17.00 ч. брюкселско време 

 

ПЗГ 12 - 
2014/2015 
- Kрайни дати 
за отворена 
покана  
- Отворена от 
01.03.2014 за 
фаза 1 и фаза 
224 

Фаза 1 
18/06/2014 
г. 
24/09/2014 
г. 
17/12/2014 
г. 

Фаза 2 
09/10/2014 г. 
17/12/2014 г. 

Фаза 1 
{18/03/2015 г. 
17/06/2015 г. 
17/09/2015 г. 
16/12/2015 г.} 

Фаза 2 
{18/03/2015 г. 
17/06/2015 г. 
17/09/2015 г. 
16/12/2015 г.} 

 

Индикативен бюджет: 549,30 млн. евро от бюджета за 2014 г.25,26, 537,00 милиона 
евро от бюджета за 2015 г.27 

                                                
24 Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца 
25 От които 5,00 млн. EUR от обществено предизвикателство "Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие и горско стопанство, 
мореплавателски, морски ивътрешноводни изследвания и биоикономика". 
26 При наличието на бюджетните кредити, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането 
на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата 
на временните дванадесети части. 
27 Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване 
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година. 



 
   

 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от 
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

 2014/2015 г. 
Млн. евро 

2015 г. 
Млн. евро 

 

ПЗГ 1 - 2014 г.: 54.00  Етап две 

ПЗГ 2 - 2015 г.:  36.00 Етап две 

ПЗГ 3 - 2015 г.  30.00 Етап две 

ПЗГ 4 - 2015 г.  18.00 Етап две 

ПЗГ 5 - 2014 г. 24.00  Етап две 

ПЗГ 6-2014 г. 15.00  Етап две 

ПЗГ 7 - 2014 г. 15.00 (с 
допълнителни 
5,00 милиона 
от SC2) 

 Етап едно и изслушване 

ПЗГ 8 - 2014 г. 25.00  Етап едно и изслушване 

ПЗГ 9 - 2015 г.:  21.00 Етап едно и изслушване 

ПЗГ 10 - 2014 г.: 48.00  Етап две 

ПЗД 11 - 2015 г.  47.00 Етап две 

ПЗД 12 - 2014 г. 
2015 г. 

66.10 
от които 
6.61 за фаза 1 
58.17 за фаза 2 
1.32 за 
подпомагане 
на тренинг и 
обучение и 
 фаза 3 

45.00 
от които 
4.50 за фаза 1 
39.60 за фаза 2 
0.90 за 
подпомагане на 
тренинг и 
обучение и фаза 
3 

МСП инструмент 

Етап едно за фаза 1 и фаза 2. 

 2014г. 
Млн. евро 

2015 г. 
Млн. евро 

 

 Наличният бюджет за фаза 1 и фаза 2 ще бъде разделен по 
равно 
между всяка крайна дата. 
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ПЗГ 13 - 2014 г. 60.00  Етап две 

ПЗГ 14 - 2015 г.  60.00 Етап две 

ПЗГ 15 - 
2014 г. / 2015 
г. 

36.00 35.00 2014 - един етап, един краен 
срок 
2015 - един етап, два крайни 
срока ПЗГ 16 – 2015 г.  36.00 Етап две 

    

ПЗГ 17 - 2014 г. 48.00  Етап две 

ПЗГ 18-2015 г.  26.00 Етап две 

ПЗГ 19-2014 г. 24.60  Етап едно 

ПЗГ 20-2014 г 10.00  Етап едно 

ПЗГ 21 – 2015 
г.: 

 21.00 Етап едно 

ПЗГ 22 - 2015 г.  17.00 Етап две 

ПЗГ 23 - 2014 г. 30.00  Етап две 

ПЗГ 24 – 2015 
г.: 

 30.00 Етап две 

ПЗГ 25-2015 г.  20.00 Етап едно 

ПЗГ 26 - 2014 г. 59.60  Етап едно 

ПЗГ 27 - 2015 г.  15.00 Етап едно 

ПЗГ 28 - 2015 г.  20.00 Етап едно 

ПЗГ 29 - 2015 г.  10.00 Етап едно 

ПЗГ 30 - 2015 г.  20.00 Етап едно 

ПЗГ 31 - 2014 г. 6.00  Етап едно 

ПЗГ 32 - 2014 г. 24.00  Етап две 

ПЗГ 33 - 2015 г.  30.00 Етап две 
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 2014 г. 
Млн. евро 

2015 г. 
Млн. евро 

 

ПЗГ 34-2014 г. 4.00  Етап едно 

ОБЩО 549.30 537.00  

 

Приемливост и условия за допустимост28,29: Условията са описани в части Б и 
В от Общите приложенията към работната програма, със следните 
изключения: 

ПЗГ 12 - 
2014 г./2015 г. 

Предложение за фаза 2 трябва да включва първи план за 
комерсиализация 

ПЗГ 14 - 2015 г. Клиничните изследвания трябва да бъдат подкрепени само в 
случаите, когато е дадено „обозначение сирак“. Лекарството 
сирак трябва да получи обозначаване за лекарство сирак от 
ЕС30 най-късно към датата на приключване на поканата (от 
етап 2).  

 

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са 
описани в 
част З от Общите приложенията към работната програма, със следните 
изключения: 

ПЗГ 12 - 
2014 г./2015 г 

Предложенията ще бъдат оценявани поотделно, когато те са 
получени. Те ще бъдат класирани след съответните крайни 
дати. 
Ако предложение не успява да достигне праг за критерий, 
оценяването на предложението ще бъде прекратено. 
Прагът за фаза 1 за отделните критерии ще бъде 4. Общият 

                                                
28 Като признание за откриването на Американския национален институт по здравни програми за 
европейските изследователи, всяко юридическо лице, учредено в Съединените американски щати има право 
да получава финансиране от Съюза за подпомагане на неговото участие в проекти, подпомагани по всички 
теми в поканите по обществено предизвикателство "Здравеопазване, демографска промяна в и 
благосъстояние". 
29 Бенефициентите ще имат право да определят цената на клиничните изпитвания въз основа на разходите за 
единица, определени в съответствие с методология, създадена с решение на Комисията, която се очаква да 
бъде приета и да е налична в Портала за участниците. 
30 Европейският регистър за обозначаване на лекарствени продукти сираци е на разположение на 
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm 
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праг, прилаган към сумата от трите отделни резултата ще 
бъде 13. 
Прагът за фаза 2 за отделните критерии ще бъде 4. Общият 
праг, прилаган към сумата от трите отделни резултата ще 
бъде 12. 
Окончателният консенсусен резултат на предложение ще бъде 
медианата на индивидуалните резултати на отделните 
оценители; и консенсусният доклад ще включва съпоставяне 
на отделните доклади или извлечения от тях. Когато е 
подходящо, ще бъде организиран Преглед на панела от 
разстояние. 
Кандидатите могат да предоставят по време на електронното 
подаване на предложение до три имена на лица, които не 
трябва да действат като оценители в оценката на тяхното 
предложение поради потенциални конкурентни причини31. 

ПЗГ 1 - 2014 г.: 
ПЗГ 2 - 2015 г.,  
ПЗГ 3 - 2015 г.,  
ПЗГ 4 - 2015 г., 
ПЗГ 5 - 2014 г.,  
ПЗГ 6 - 2014 г.,  
ПЗГ 10 - 2014 г., 
ПЗГ 11 - 2015 г., 
ПЗГ 13 - 2014 г., 
ПЗГ 14 - 2015г.,  
ПЗГ 16 - 2015 г., 
ПЗГ 17 - 2014 г., 
ПЗГ 18 - 2015 г., 
ПЗГ 22 - 2015 г., 
ПЗГ 23 - 2014 г., 
ПЗГ 24 - 2015 г., 
ПЗГ 32 - 2014 г., 
ПЗГ 33 - 2015 г. 

Праговете за всеки критерий на етап 1 (от процес с два етапа) 
ще 
бъдат 4 и 4. Кумулативният праг ще бъде 8. 
Праговете за всеки критерий на етап 2 (от процес с два етапа) 
ще бъдат 4, 4 и 3. Кумулативният праг ще бъде 12. 
Ако предложение не успява да достигне праг за критерий на 
който и да е етап, оценяването на предложението ще бъде 
прекратено. 
Медианата на резултатите на отделния оценител може да бъде 
използвана в етап 1, за да се определи консенсусният резултат 
и, когато е уместно, произтичащият консенсусен доклад може 
да включва елементи на тези индивидуални доклади или 
стандартни фрази, които го представят. 
Ограничението за страниците за предложения от етап 1 е 7 
страници (включително и на заглавната страница). 

ПЗГ 7 - 2014 г. 
ПЗГ 8 - 2014 г.,  
ПЗГ 9 - 2015 г.,  

Праговете за всеки критерий от етап две ще бъдат 4, 4 и 3. 
 Кумулативният праг ще бъде 12. 
 

                                                
31 Ако някое от идентифицираните лица е независим експерт, който участва в оценката на предложенията за 
поставената процедура, те могат да бъдат изключени от оценката на съответното предложение, стига да е 
възможно оценяването на предложението 
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ПЗГ 15 –  
2014/2015 

Ако предложение не успява да достигне праг за критерий на 
който и да е етап, оценяването на предложението ще бъде 
прекратено. 

ПЗГ 19-2014 г. 
ПЗГ 21 – 2015 г.: 
ПЗГ 25-2015 г. 
ПЗГ 26-2014 г. 
ПЗГ 28-2015 г. 
ПЗГ 30-2015 г. 
ПЗГ 34-2014 г. 

Праговете за всеки критерий от процес с етап едно ще бъдат 
4, 4 и 3. 
 Кумулативният праг ще бъде 12. 

 

Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за 
предложения с еднакви точки е дадена в част 3 от Общите приложенията. 

Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с 
тази процедура. 

- Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ: 

 Информация 
относно 
резултат от 
оценката  
(един етап) 

Информация за 
Резултата от 
оценката  
(втори етап) 

Ориентировъчна 
дата 
за подписване 
на 
споразумения за 
безвъзмездна 
помощ 

 

ПЗГ 1 - 2014 
г.: 
ПЗГ 5-2014 г. 
ПЗГ 6-2014 г. 
ПЗГ 10 - 2014 
г.: 
ПЗГ 13 - 2014 
г.: 
ПЗГ 17-2014 г. 
ПЗГ 23-2014 г. 
ПЗГ 32-2014 г 

 Максимум 5 
месеца, считано от 
крайната дата за 
подаване до етап 
две. 

Максимум 3 
месеца от 
датата на 
информиране 
на кандидатите. 

 

ПЗГ 7-2014 г. 
ПЗГ 8-2014 г. 

Максимум 5 
месеца, 

Не е налична Максимум 3 
месеца от 
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ПЗГ 15 - 
2014 г./2015 
г. 
ПЗГ 19-2014 г. 
ПЗГ 20 – 2014 
г: 
ПЗГ 26-2014 г. 
ПЗГ 31-2014 г. 
ПЗГ 34-2014 г. 

считано от 
крайната дата 
за подаване. 
За оценяване 
на теми ПЗГ 7 
- 2014 г. и 
ПЗГ 8 - 2014 
г., Комисията 
ще 
организира 
изслушвания 
с 
кандидатите 
на етап 1, 
като част от 
обсъжданията 
на панела за 
всички 
предложения 
над прага. 

датата на 
информиране 
на кандидатите. 

ПЗГ12- 
2014 г./2015 
г. 

Два месеца 
след 
съответната 
крайна дата, 
посочена по-
горе за фаза 
1 и четири 
месеца след 
съответната 
определена 
крайна дата 
 

 Един месец от 
датата на 
информирането 
на  
кандидатите 
във фаза 1 и 
два месеца, 
считано от 
датата на 
информиране 
на кандидатите 
във фаза 2. 
 

 

 

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и 
Примерното споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участници в 
научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат 
споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на безвъзмездна 
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помощ. По същия начин и за тема ПЗГ 12, когато две или МСП представят 
предложение, те са задължени да сключат споразумение за консорциум, преди 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. 

 

 

 

Координационни дейности 

Х2020-ЗКД-2014 г./2015 г. 

 

Приемат се предложения по следните теми: 

Здравни Координационни Дейности (ЗКД) 1 – 2014 г.: Подпомагане на 
Европейското партньорство за иновации в областта на активното  и 
здравословно остаряване. 

Специфично предизвикателство: Стратегическият план за прилагането (СПП) на 
Европейското партньорство за иновации в областта на активното и здравословно 
остаряване (ЕПИ-АЗО) е идентифицирал редица приоритетни области на действие. 
Като тяхна подгрупа, групи за действие от заинтересовани страни са разработили 
планове за действие за прилагане на иновативни услуги за застаряващото 
население. Друга подгрупа на приоритетните области на действие е насочена към 
сфери, чиято готовност за изпълнение се развива и скоро може да доведе до 
допълнителни планове за действие. 

ЕПИ-АЗО се е обърнало, наред с другото, до Европейската комисия за създаване 
на благоприятни рамкови условия за осъществяване на действията, посочени в 
СПП. Европейската комисия, в съобщението си „Развиване на Стратегическия план 
за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в областта на активното 
и здравословно остаряване“, се ангажира да вземе предвид съответните 
приоритети на СПП, заедно с информация от други заинтересовани страни, за 
бъдещи програми и инструменти за научни изследвания и иновации. 

Ето защо е необходимо подпомагане за улесняване на процесите за: изпълнението 
на плановете за действие, създаването на благоприятни рамкови условия за 
разгръщането на иновативни услуги, както и бъдещото развитие на по-нататъшни 
планове за действие и приоритетни области. 
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Обхват: Предложенията следва да осигуряват координирана подкрепа за 
дейностите на ЕПИ-АЗО, както следва:  

Подпомагане на съществуващите групи за действие за изпълнението на техните 
планове за действие. Подпомагането може да се отнася например до координация 
на дейностите на групите за действие, комуникация между партньорите и 
разпространение на резултатите; 

Подпомагане за разработване на нови планове за действие, идващи от повече 
приоритетни области за действие, набелязани в стратегическия план за 
изпълнение на ЕПИ-АЗО, и впоследствие, подпомагане на новосъздадените групи 
за действие, по начина, описан по-горе;  

В сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително и тези от 
страна на гражданското общество, да се идентифицират всички нови области, 
които могат да се считат за бъдещи приоритетни области на действие, както и 
разработване на пътна карта за изследователски приоритети, които са необходими 
в контекста на съществуващите и бъдещите приоритетни области на действие; 

Съвместна работа с Европейската комисия, със съответните законодателни и 
стандартизационни инициативи и с националните, регионалните и местните власти 
в разработването на препоръки за по-благоприятни регулаторни условия и 
стандартизация, иновативни обществени поръчки и механизми за стимулиране. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 
и 2 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

Предложенията следва да представят количествени или качествени показатели за 
количествено определяне на потенциалното въздействие на следното: 

• Подобрена комуникация между заинтересовани от ЕПИ-АЗО страни, по-добра 
координация на дейностите в Групите за действие на ЕПИ-АЗО и подобрена 
комуникация по отношение на резултатите от тях. 

• Идентифициране на приоритетните области за действия за научни изследвания и 
иновации в областта на активния живот и остаряване в добро здраве на 
възрастните хора. 
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• Ускорен напредък в създаването на благоприятни рамкови условия, за 
изпълнение на дейностите, посочени в плановете за действие на ЕПИ-АЗО. 

Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 2 – 2014 г.: Съвместно програмиране: Координационна дейност за 
Инициатива за съвместно планиране (ИСП) „По-дълъг и по-добър живот - 
предизвикателствата и възможностите, свързани с демографските промени“ 

Специфично предизвикателство:   След изпълнението на действията, предвидени 
в Съобщението на Комисията относно съвместното планиране за справяне с 
големите обществени предизвикателства на Европа, Съветът по 
конкурентоспособност приветства напредъка, постигнат от държавите-членки на 
ЕС в инициативите за съвместно планиране (ИСП), предприети до момента. 
Няколко заключения на Съвета относно съвместното планиране32 приканват 
Комисията да подкрепи инициативите за съвместно планиране чрез 
координационна и подпомагаща дейност. 

Инициативата за съвместно планиране (ИСП) „По-дълъг и по-добър живот - 
предизвикателствата и възможностите, свързани с демографските промени“ 
подобрява координацията и сътрудничеството между националните 
изследователски програми, свързани с демографските промени. Това дава 
възможност на държавите-членки да преследват общи визии и Програма за 
стратегически изследвания в областта на демографската промяна. 

Предложенията следва да осигуряват координация и подпомагане за прилагането 
на съвместни програми, провеждани от националните правителства. 

Обхват: Предложенията следва да осигурят координация на обмена между 
национални програми в областта на демографските промени, както и улесняване 
на ефективното управление на ИСП. Предложенията трябва да следят и 
национални научноизследователски дейности в областта и да предоставят 
подкрепа за изпълнението на Програма за стратегически изследвания на ИСП По-
дълъг и по-добър живот33 по-специално чрез; 

• Координация и организация на потенциални съвместни процедури; 

                                                
32 Заключения на Съвета от 12 октомври 2010 г., от 26 ноември 2010 г. и от 8 декември 2011 г. 
33 Методите за сътрудничество, следват "Доброволните насоки за рамковите условия", приети от 
Група на високо равнище за съвместно планиране (ГСП) на 11 ноември 2012 година 
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• Привеждане в съответствие на националните научноизследователски 
програми и дейности с Програма за стратегически изследвания на ИСП. 

• Интеграция и подобрена достъпност на национални данни, свързани с 
активния и здравословен живот на възрастните хора, демографията и 
статистиката, за подпомагане на създаването на политика, основана на 
доказателства и ефективни политически действия; общо ползване на бази данни и 
инфраструктура, когато това е подходящо; 
• Изследване на нови форми на прилагане на Програма за стратегически 
изследвания. 

Предложенията трябва да предоставят за разпространение и разяснителни 
действия, за връзка със съответните инициативи на ниво ЕС, сътрудничество с 
международни инициативи и трети страни, както и подпомагане на разработването 
и разпространението на политически насоки, основани на резултатите от ИСП. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 
и 2 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Ефективно управление и подпомагане на изпълнението на ИСП По-дълъг и 
по-добър живот 
• По-силно международно измерение на ИСП 
• По-добра координация на научноизследователските програми за 
демографска промяна и разпространение на политически насоки, въз основа на 
резултатите от ИСП 
• Привеждане в съответствие на националните научноизследователски 
програми и дейности на Стратегическия план за научни изследвания на ИСП и 
координиране с целите на Хоризонт 2020 
• Избягване на ненужно дублиране на научните изследвания и инвестициите в 
инфраструктурата на национално ниво 
• Насърчаване на транснационален, мулти-дисциплинарен подход към 
демографските промени и използване на потенциалната социална промяна в 
Европа 
• Улесняването на мерките за изпълнение въз основа на Програма за 
стратегически изследвания на ИСП 

Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 3 – 2015г.: Подпомагане на европейските референтни мрежи: Ефективно 
мрежово моделиране и валидиране 

Специфично предизвикателство: Член 12 от Директива 2011/24/ЕС установява 
правната рамка за създаване на система на Европейските референтни мрежи 
(ЕРМ) в ЕС. Експертните центрове ще могат да си сътрудничат, да се координират 
и да споделят знанията си зад граница. Това сътрудничество е от съществено 
значение, за да се гарантира ефективност на системите на здравеопазване и 
достъп до висококачествени здравни грижи, особено за пациентите, които страдат 
от състояния, които изискват особена концентрация на ресурси и експертно 
познание, като например редки заболявания, много скъпи лечения или когато 
броят на професионалистите в дадена област е нисък. 

Въпреки че са отделени много усилия и много средства за подпомагане на 
изследователски проекти в областта на здравеопазването, налице е очевидна 
липса на доказателства по отношение на ефективни и утвърдени модели на 
организация на сложни мрежи като ЕРМ. Увеличаване на сложността на системата 
на здравеопазването и взаимодействието между различните участници, заедно с 
въвеждането на нови технологии, подчертава необходимостта от повече 
изследвания, за да се даде възможност на нови модели в системата на 
здравеопазването, които да се занимаят с всички потенциални нужди, състояния и 
променливи на системата. 

Проектът за демонстриране и валидиране на ЕРМ като иновативен модел за 
сътрудничество и работа между високо специализирани доставчици на здравни 
услуги, които ще стимулират прехвърлянето на знания към клиничната и 
организационна практика (например електронно здравеопазване, здравеопазване, 
свързани с информационните системи, както и клинични проучвания) е 
необходим. 

Ето защо е необходимо подпомагане за улесняване на: 

• Благоприятните рамкови условия за създаването и функционирането на ЕРМ 
за внедряване на иновативни дейности на предназначените мрежи и услуги за 
пациентите и здравните специалисти в рамките на ЕС; 
• Планирането и утвърждаването на модел на мрежова организация, която ще 
бъде базирана в изследователските методологии за моделиране на системата и 
ще изгради технически основи и знания и ще ги интегрира с организационните, 
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технически и културни аспекти на ЕРМ и идентифицирането на най-добрите 
практики и ефективно прилагане в няколко области, свързани с нарежданията на 
Директивата. 
 
Обхват: Предложенията следва да осигуряват координирана подкрепа за 
дейностите на ЕРМ в рамките на Директивата, по отношение на следните аспекти: 
 
• Утвърждаване на модел за оптимална организация, управление, поддръжка 
и постоянното наблюдение и оценка на ЕРМ и техните центрове.  След това такава 
методология ще бъде интегрирана в правната рамка; 
• Подпомагане на съществуващите ЕРМ и изпълнение на техните цели. 
Подпомагането може да се отнася например до координация на съвместните 
дейностите на ЕРМ, комуникация между партньорите и други доставчици на 
здравни услуги и центрове и разпространение на резултатите; 
• Подпомагане на развитието на нови Мрежи, базирани на вече установени 
нужди от страна на Комисията, здравните власти и експерти; 
• В сътрудничество със съответните заинтересовани страни, да 
идентифицират всички нови състояния и заболявания, които могат да се считат за 
бъдещи Приоритетни мрежи и да разработят пътна карта за приоритетите на 
Мрежата, които са необходими в контекста на Директивата за трансгранично 
здравоопазване; 
• Идентифицирането и прилагането на валидирани специфични инструменти 
и мрежови решения в следните области (подобряване на капацитета на 
изследванията; настоящите модели, свързани с употребата и въздействието на 
насоки и протоколи, интегрирана и стандартизирана ИТ платформа, включително 
телемедицина и други комуникационни средства, утвърждаване на модели за 
обучение във високо специализираните грижи (симулация)). 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 
и 2 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: Въвеждане на валидирана системна методология за оптимална 
организация, управление, поддръжка и постоянното наблюдение и оценка на ЕРМ 
и техните центрове. 

След това такива методологии ще бъдат интегрирана в правната рамка и 
контролирани от Комисията. 
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ЕРМ ще бъде създадена и се поддържана за постигане на целите, както е 
предвидено в Директива 2011/24/ЕС. 

Организационните и ресурсни изисквания на пилотните модели (данни, персонал и 
финансиране) ще бъдат проследявани, като предоставят доказателства за ползите 
и осигуряват безпристрастност и ефективност на разходите. 

Всяко предложение трябва да представя количествени или качествени показатели 
за количествена оценка на потенциалното въздействие по точките, изброени по-
долу. 

•   Ефективност на модела и инструменти, валидирани в Мрежата по отношение на 
ефикасността, работата и резултатите на Мрежите и Центровете. Ще бъде 
използвана независима и външна методология за оценяване. 
•    Удовлетвореност на пациентите и доставчиците на здравни услуги. 
•    Брой и вид на разработените ефективни инструменти и методи. 

Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 4 – 2014 г.: Подпомагане на изследванията за международна готовност за 
инфекциозни болести 

Специфично предизвикателство:  Здравето на човека в световен мащаб е все 
повече застрашено от потенциални епидемии, причинени от съществуващи, нови и 
нововъзникващи инфекциозни заболявания, включително и тези, които са 
устойчиви на антимикробни агенти. Инфекциозна епидемия може да удари 
навсякъде и по всяко време в световен мащаб. С цел да се спасят човешки 
животи, отговорът на изследванията трябва да е бърз, гъвкав, всеобхватен и 
глобален и затова е извън възможностите на която и да е отделна държава или 
дори Европейския съюз. Освен, че представляват сериозна заплаха за здравето на 
човека, такива епидемии са тежко бреме върху световната икономика и оказват 
влияние върху конкурентоспособността, растежа и работните места. 

В отговор на тези предизвикателства е стартирана глобална, мулти-финансирана 
инициатива , глобално изследователско сътрудничеството за подготвеност за 
инфекциозни болести (GloPID-R). Затова се изисква подкрепа за изграждане, 
поддържане и координиране на глобален консорциум от финансиращи 
организации, работещи за постигане на целта за подготовка за бърз съвместен 
глобален изследователски отговор на всяко ново огнище на епидемия. 
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Обхват: Предложенията следва да предоставят организационна подкрепа за 
изпълнението на GloPID-R, в тясно сътрудничество с Европейската комисия, 
агенциите за финансиране на изследвания от държавите-членки и от държави 
извън ЕС. Предложенията следва да предвиждат картографиране на съответните 
мрежи на GloPID-R в световен мащаб. 

Предложенията трябва да подпомагат изпълнителния комитет на GloPID-R, по-
специално за организирането и докладването на срещи (напр. специални 
заседанията на работните групи), да подкрепят информационния обмен между 
всички членове на участващите органи, да улесняват разработването на 
стратегически план за научни изследвания, както и координацията между 
съответните изследователски проекти и инициативи.  Предложенията трябва също 
така да информират за постигнатия напредък в съответните научни изследвания, 
финансирани по програма Хоризонт 2020 г. и от членовете на консорциума. 
Предложенията трябва да включват също и спомагателни дейности със 
съответните групи заинтересовани страни и с широката общественост (напр. 
разработване на уеб сайт, комуникационни материали и др.)  Предложенията 
следва да включват региони извън ЕС и особено такива, които засегнати от 
възникващите епидемии. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 2 
и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: В съответствие със стратегията на Съюза за международно 
сътрудничество34 в научните изследвания и иновациите, проектът трябва да 
допринасят за въвеждане на Глобално сътрудничество за изследвания за 
готовност при инфекциозни болести. 

Засилено международно сътрудничество във финансирането на научни 
изследвания на нови и новопоявяващи се заразни болести, с цел осигуряване на 
бърз и ефективен отговор на научните изследвания в случай на възникване на 
епидемия. 

Ефективни операции на консорциум за глобално сътрудничество за изследвания за 
готовност при инфекциозни болести (GloPID-R) за период от 5 години. 

                                                
34 COM (2012) 497 
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По-добро взаимно информиране и допълняемост на финансови / изследователски 
инициативи в световен мащаб в областта на новопоявяващи се заразни 
заболявания. 

Намаляване на правни, регулаторни и финансови пречки за бързото изготвяне на 
съвместен глобален изследователски отговор. 

Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 5 – 2014 г.: Глобален алианс за хронични заболявания: профилактика и 
лечение на диабет тип 2 

Специфично предизвикателство: През последните двадесет години глобалната 
смъртността от диабет се е удвоила и Световната здравна организация (СЗО) 
прогнозира, че това ще увеличи с две трети до 2030 г. В момента се смята се, че 
347 милиона души по света страдат от диабет, като повече от 80% са от страни с 
ниски и средни доходи. От тези, които страдат от диабет, страдащите от диабет 
вид 2 представляват 90% от това население по света. Спиране на повишаването на 
разпространението на диабет е идентифицирано като една от 9-те глобални 
преднамерени цели на СЗО за заболявания, които не са заразни, които трябва да 
бъдат изпълнени от държавите-членки до 2025 г. С бремето на тази хронична, 
незаразна болест, която постоянно нараства, партньорството Глобален алианс за 
хронични заболявания (ГАХЗ), на който Комисията е член, се е съгласил да 
стартира процедура за представяне на предложения в областта на превенцията и 
лечението на диабет тип 2, с акцент върху изследвания за въвеждане и 
интервенции в страните с ниски и средни доходи и по-уязвимите групи от 
населението в страните с висок доход. 

Обхват: Предложенията трябва да се съсредоточат върху диабет тип 2. 
Предложенията следва да генерират нови знания за интервенции и тяхното 
въвеждане за превенция и лечение на диабет тип 2 в страните с ниски и средни 
доходи и в уязвимите групи от населението в страните с висок доход. 
Предложенията трябва да се съсредоточат върху съществуващите подходи за 
превенция и контрол на диабет тип 2, а не да развиват нови методи за лечение. 
Предложенията могат да се отнасят за превенция или лечение на специфични 
усложнения на диабет тип 2. 
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Предложенията могат да се фокусират върху широк спектър за превенция и / или 
стратегии за лечение. Това може да включва програми, насочени към (една от или 
комбинация от): 

• Промени в начина на живот и поведение, произтичащи от предоставянето на 
среда, която да подпомага и насърчава по-добро здраве. Това може да включва 
широки подходи към населението или други стратегии, насочени към индивидите 
с висок риск. Например, стратегии за превенция на населението са разработени 
към нездравословни диети и липса на физическа активност като рискови фактори 
за диабет; 
• Структурни интервенции или политики, насочени към насърчаване на по-
добри резултати за здравето. 
Например, оценка на приноса на публичните политики за усилията за превенция 
на диабет или контролиране на потенциалните ефекти от подобни политики, ако 
те бъдат приети и изпълнявани; 
• Предоставяне на съответните здравни грижи и интервенции; 
• Подходи за въвеждане на достъпност до, или придържане към 
фармацевтични, хранителни или други обещаващи или доказани интервенции. 

Предложенията трябва да се съсредоточат върху проучвания относно 
въвеждането, разглеждане на това, което работи, за кого и при какви 
обстоятелства и как интервенциите могат да бъдат адаптирани и мащабно 
увеличени по начини, които са достъпни и справедливи. Предложенията могат да 
се отнасят за превенция или лечение на специфични усложнения на диабет тип 2. 
Предложенията могат също така да се фокусират върху гестационен диабет. 
Предложенията могат да се фокусират върху специфични социални групи, но 
трябва да бъде предвидена ясна обосновка относно това защо групата е била 
избрана и как изборът ще съдейства на финансиращата страна за постигане на 
целта за справяне с разликите в здравеопазването на местно и / или на световно 
ниво. Предложението трябва да се съсредоточи върху въвеждането на научни 
изследвания относно интервенции за превенция и лечение на диабет тип 2, които 
са приложими в условията на малко ресурси. Въпреки това, при някои условия, 
предложенията могат да включват работа за установяване на изходните данни за 
разпространението на диабета и неговите рискови фактори, за да се оцени 
въздействието от интервенцията. Предложенията могат да включват тези аспекти, 
ако те не дублират наличните съществуващи  доказателства. 

Всички предложения трябва да: 
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• се фокусират върху изследвания за въвеждане на стратегии за превенция 
и/или лечение, получени от съществуващите знания и изследвания. 
• разработват по-добро разбиране на основните бариери и фасилитатори на 
местно и национално ниво, които влияят на превенцията и лечението на диабет 
тип 2. 
• включват оценка на пропуски, отнасящи се до равнопоставеността и пола, 
при превенцията и лечението на диабет. 
• демонстрират добро познаване на контекста на местната здравна система. 
• предоставят доказателства в областта на икономиката на здравеопазването 
като ефективност на разходите на предлаганата интервенция и скалируемост. 
• описват ясно предложен път към внедряването на интервенция в политиката 
и практиката след проучване, което разглежда как: 
 

o създателите на местни и/или национални политики ще бъдат ангажирани в 
началото и в края на проекта. 

o резултатите от проекта / доказателствата ще бъдат използвани за 
постепенно повишаване на намесата на местно, национално и 
международно ниво. 

o бъдещи мащабни въведения ще паснат в рамките на местния социален, 
културен и икономически контекст. 

o се установят пречки като неравенство и пропуски, отнасящи се до 
равнопоставеност и пол, които ще бъдат взети под внимание при 
разработването на стратегия за прилагане. 

• да бъдат предложени от мултидисциплинарен екип по проекта, 
включително местни изследователи като съвместни следователи, където това е 
приложимо. 
• включват местните заинтересовани страни, като например пациентски 
организации или обществени групи. 
• Предложенията не трябва да включват: 
 

o копиране на проучвания на ефективността и клинични проучвания за 
тестване на ефикасността или ефективността на нови или установени 
фармакологични агенти (или комбинация от агенти), които имат по-широки 
ефекти, отколкото тези, отнасящи се за диабет тип 2. 

o етиологични или механистични проучвания на диабет тип 2. 
o проучвания от фаза I или фаза IIa. 
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС между 1 
и 3 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването и неравенства, 
включително полови, в превенцията и лечението на диабет тип 2, както в местен 
така и в глобален контекст. 
• Стремеж към предаване на знания и подходи за обмен, които са 
предназначени да максимизират ползите за общественото здраве от резултатите 
от научните изследвания в рамките на различни здравни условия. 
• Осигуряване на доказателства, за да се информират местните доставчици 
на здравни услуги, създаващите политики и вземащите решения относно 
ефективното нарастване на размера на интервенциите на местно, национално и 
регионално ниво. Например, кандидатите биха могли да разглеждат финансовата 
достъпност за потребителите и финансовите последици за въвеждащите 
организации и финансовите източници или може да се оцени скалируемостта на 
различни социално-политически контексти. 
• Принос към Глобалния съюз за хронични заболявания 
• Подходящ ливъридж на съществуващи програми и платформи (напр. 
изследвания, данни и платформи за доставка). 
• Принос към Глобалния план за действие на СЗО срещу Незаразни болести 
(2013-2020) като предложенията ще демонстрират привеждане в съответствие с 
международни и / или национални ангажименти за спиране на нарастването на 
разпространението на диабет тип 2. 
• Принос за постигане на Целите за развитие на хилядолетието на 
Обединените нации. 
ГАХЗ има за цел да разработи мрежа от изследователи, които могат да подобрят 
кумулативното учене през отделните проекти, както и да работи за разбирането на 
това как социално-икономически, културни, геополитически и политически 
контексти са повлияли на резултатите и как откритията биха могли да бъдат 
адаптирани и прилагани в различни условия. Субсидираните изследователите 
трябва да се срещат ежегодно, за да обсъждат своите изследвания и да обменят 
информация и данни, да развиват подходи за стандартизиране на събирането на 
данни и когато е възможно да използват тези стандартизирани подходи в 
съответните проекти. 

Вид дейност: Дейности за научни изследвания и иновации 
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 6 – 2015 г.: Глобален алианс за хронични заболявания: Приоритет за 2015 
г. 

Специфично предизвикателство: Подробности по темата ще бъдат предоставени в 
съответствие с графика на процеса на ГАХЗ за определяне на приоритетите и ще 
бъдат включени в същото време, когато е прието решението за финансиране за 
2015 г. Предложенията трябва все пак да бъдат от подобен тип (Дейности за 
научни изследвания и иновации) и размер (1 до 3 милиона EUR) на тези, които са 
споменати в ЗКД 5. 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 7 – 2014 г.:  ERA-NET: Създаване на синергии в областта на Съвместното 
програмиране на изследванията на невродегенеративните заболявания, и 
Хоризонт 2020г. 

Специфично предизвикателство: Инициативата за съвместно програмиране на ЕС 
за изследвания на невродегенеративни заболявания, по-специално болестта на 
Алцхаймер (СПНЗ), е създадена през 2009 г. като пилотен проект на инициативи за 
съвместно планиране под ръководството на държава-членка и дава възможност на 
участващите държави-членки на ЕС да работят заедно по предизвикателствата на 
невродегенеративните заболявания, свързани с възрастта. СПНЗ позволява 
създаването, разпределянето и изграждането на национални изследователски 
програми, за да се повиши ефективността и въздействието от изследователските 
усилия. 

Стратегията за научни изследвания на СПНЗ сега трябва да бъде увеличена по 
мащаб и трябва да бъдат установени синергии с Хоризонт 2020 г., както бе 
поискано от Съвета в неговите заключения от 8 декември 2011 г35. Обхватът на 
стратегията за научни изследвания изисква координирани действия не само сред 
страните-участнички, но също и с Европейската комисия за произвеждане на 
необходимата критична маса. Освен това, за постигане на възможно най-голямо 
въздействие са необходими по-малко фрагментация, по-добра координация и 
хармонизиране сред страните, участващи в СПНЗ. 

                                                
35  
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Обхват: Предложенията следва да координират националните и регионалните 
програми за научни изследвания в областта на изследванията на 
невродегенеративните заболявания, чрез прилагане на транснационална 
процедура със съфинансиране от ЕС, което води до отпускане на безвъзмездна 
помощ за трети страни, с оглед увеличаване на мащаба за въвеждане на 
Стратегията за научни изследвания на СПНЗ. Настоящата процедура се дефинира, 
както следва: „Идентификация на генетични, епигенетични рискове и рискове 
за околната среда, както и защитни фактори за невродегенеративни 
заболявания“, и / или на „Дългосрочни кохорти при изследвания на 
невродегенеративни заболявания“ и / или на „Усъвършенствани 
експериментални модели на невродегенеративни заболявания“. 

Предложенията трябва да насърчават стратегическото разпределяне на 
изследователските дейности, свързани с невродегенеративни заболявания в 
Европа, като например разработване и съгласуване на национални 
изследователски планове и стратегии, по-достъпни и оперативно съвместими бази 
данни, хармонизация на измерванията и методологиите, работа в мрежа на вече 
съществуващи структури и проучвания, обучение и т.н. 

Предложенията трябва да показват очакваното въздействие върху национални и 
международни програми, както и ефекта на лоста върху европейските научни 
изследвания и конкурентоспособност, като трябва и да планират развитието на 
ключови показатели за подпомагане на това. 

Предложенията трябва да въвеждат и други съвместни дейности, включително 
обучение и допълнителни съвместни процедури без съфинансиране от ЕС. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Финансиране на изследователски предложения по тема, определена от 
изпълнението на плана на СПНЗ или от техните групи за действие, което трябва да 
бъде решено на европейско равнище, и което е в допълнение към теми от 
работните програми на ЕС; 
• Начин за постигане на отлично транснационално изследване с добавена 
стойност на ЕС в областта на невродегенеративните заболявания; 
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• Повишена ангажираност на участващите държави за изпълнението на СПНЗ 
ПСИ; 
• Създаване и привеждане в съответствие на националните и регионални 
планове и инициативи в областта на невродегенеративните заболявания; 
• Засилен обмен и по-добра оперативна съвместимост между съществуващите 
европейски инфраструктури и бази данни; 
• Подобрение и / или по-добро използване на национални или подпомагани от 
ЕС дейности. 
 
 Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 
Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 8 – 2014 г.: ERA-NET: Хармонизиране на националните/регионалните 
транслационни изследователски програми и дейности в областта на раковите 
заболявания 

Специфично предизвикателство: Предизвикателствата в областта на 
транслационните изследвания на раковите заболявания могат да бъдат изпълнени 
единствено чрез ефективно сътрудничество на транснационално ниво, избягвайки 
дублирането на усилия, като се осигури наличието на критична маса чрез 
ефективно използване на наличните ресурси, чрез обмен на знания, представяне 
на по-значими резултати с по-високо качество и въздействие, както и чрез 
споделяне на данни и инфраструктури. 

Постигнат е значителен напредък в това отношение от страна на съществуващите 
инициативи. Все още обаче съществува необходимост от по-добра координация, 
обмен на данни и хармонизиране на националните програми и дейности в 
горепосочената област. 

Обхват: Предложенията следва да координират националните и регионалните 
програми за научни изследвания в областта на транслационните изследвания за 
рак, чрез прилагане на транснационална покана със съфинансиране от ЕС, което 
води до отпускане на безвъзмездна помощ за трети страни. 

Предложенията трябва да са насочени към по-доброто сътрудничество и 
хармонизиране на националните програми и дейности и да предоставят конкретни 
планове за намаляване на фрагментацията, за обмен на данни, за решаване на 
препятствия за ефективна координация, за включването на заинтересованите 
страни и съответните съществуващи инициативи. Предложението трябва да 
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разглежда и може да се гради на предишни проекти, финансирани от ЕС в 
подкрепа на ERA-NET. 

Предложенията трябва да показват очакваното въздействие върху национални и 
международни програми, както и ефекта на лоста върху европейските научни 
изследвания и конкурентоспособност, като трябва и да планират развитието на 
ключови показатели за подпомагане на това. 

Предложенията трябва да въвеждат и други съвместни дейности, включително 
обучение и допълнителни съвместни процедури без съфинансиране от ЕС. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Увеличаване на финансирането на транснационалните съвместни 
изследователски проекти в областта на транслационни изследвания на раковите 
заболявания; 
• Определяне на общи приоритети за научни изследвания и изследователски 
нужди, като се взема под внимание развитието на международно ниво, където 
това е уместно; 
• Създаване и / или изпълнение на обща програма за стратегически научни 
изследвания; 
• Разработване и съгласуване на националните и регионални планове; 
• Ускорени национални или регионални практики при организиране на 
финансирането на научните изследвания; 
• Повишена оперативна съвместимост на националните изследователски 
програми; 
• Определяне на приоритети в международната изследователска дейност; 
• Споделяне на данни и знания; 
• Работа в мрежа на инфраструктури и бази данни; 
• Принос за създаването на европейското изследователско пространство чрез 
решаване на въпроси, свързани например с административни пречки, управление 
на правата на интелектуална собственост и различни практики по отношение на 
споделяне на ресурси. 

Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 9 – 2014 г.: ERA-NET: Системна медицина, насочена към клиничните 
нужди 

Специфично предизвикателство: Възходът на геномиката и натрупването на 
големи количества данни потенциално може да осигури лекарства с много нови 
възможности. С това изобилие от различни видове данни е дошло схващането, че 
пълното познаване на болестните процеси изисква изследвания, която интегрират 
и интерпретират данните на ниво система. 

Чрез Седмата рамкова програма, координиране на действията на консорциум за 
Координиране на действията на системната медицина (КДСМ) 36, органите 
финансиращи научни изследвания, клинични лекари, изследователите, 
медицинските преподаватели и индустрията, се споразумяха за пътна карта, която 
да дава приоритет на областите, в които е нужен системен подход за справяне с 
клинични въпроси и решаване на клиничната проблеми. Създателите на политики 
в ЕС също признават необходимостта от системна медицина в желанието си да 
направят персонализираната медицина реалност (проектодоклад на Комисията за 
използването на-омика технологии в развитието на персонализираната медицина). 

Обхват: Предложенията трябва да са насочени към координиране на националните 
и регионалните програми за научни изследвания в областта на системната 
медицина. Предложенията следва да прилагат на транснационална процедура със 
съфинансиране от ЕС, което води до отпускане на безвъзмездна помощ за трети 
страни, с цел да се подкрепят многонационалните иновативни изследователски 
инициативи в областта на научноизследователските приоритети, идентифицирани 
в действието КДСМ. 

Предложенията трябва да показват очакваното въздействие върху национални и 
международни програми, както и ефекта на лоста върху европейските научни 
изследвания и конкурентоспособност, като трябва и да планират развитието на 
ключови показатели за подпомагане на това. 

Предложенията трябва да въвеждат и други съвместни дейности, включително 
обучение и допълнителни съвместни процедури без съфинансиране от ЕС. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 

                                                
36 https://www.casym.eu/ 
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бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: Този ERA-NET ще: 

• подобрява сътрудничеството и взаимодействието между националните и 
регионалните усилия, включително и взаимно отваряне на националните 
програми, 
• предлагане нови пътеки за клинични изследвания, насочени към постигане 
на по-добра превенция и по-ефективни и персонализирани терапии през целия 
живот 
• подпомагане на Европейската политика за развиване на персонализираната 
медицина 
• подобряване на познанията за здравето и заболяванията, фокусирани върху 
подпомагането на процеса за вземане на клинично решение 
• използване по най-добрия начин на национално и европейско финансиране 
в съответните области на научни изследвания и гарантиране на по-добро 
използване на ограничените ресурси 
• развиване на дейности за обучение и Европейската програма за системна 
медицина 

Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения 

ЗКД 10 – 2014 г.: ERA-NET: Изследване на редки заболявания, осъществяване 
на целите на МКИРБ 

Специфично предизвикателство: Оптимизиране на оскъдните ресурси и 
координиране на изследователските усилия са ключови елементи за успех в 
областта на редките заболявания, характеризиращи се с разпокъсани знания и 
относително малък брой пациенти. От съществено значение е транснационалното 
сътрудничество и координация за обединяване на ресурсите и за да се избегне 
дублирането на усилия, докато се разработват общи стандарти и приоритети в 
научните изследвания. Международният консорциум за изследване на редки 
болести (МКИРБ) е създаден през 2011 г. за засилване на международното 
сътрудничество в областта, с цел предоставяне на 200 нови терапии за редки 
болести и средства за диагностициране на повечето от тях до 2020 година37. ERA-

                                                
37  www.irdirc.org 
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NET, който се фокусира върху финансирането на научни изследвания в 
съответствие с целите и и приоритетите на МКИРБ, следва да бъде инструмент за 
реализиране на целите МКИРБ до 2020г. 

Обхват: Предложенията следва да координират националните и регионалните 
програми за редки болести, чрез прилагане на транснационална процедура със 
съфинансиране от ЕС, което води до отпускане на безвъзмездна помощ за трети 
страни, с оглед въвеждането на МКИРБ38. Тази покана трябва да се стреми към 
задълбочаване на разбирането на болестните механизми и естествената история 
на редките заболявания, с цел да се разработят нови инструменти за диагностика 
и лечение. Избраните предложения трябва да се придържат към политиките и 
насоките за МКИРБ. 

Предложенията трябва да бъдат взаимно допълващи се с други финансиращи 
програми и дейности наевропейско и международно ниво. 

Предложенията трябва да показват очакваното въздействие върху национални и 
международни програми и цели на МКИРБ, както и ефекта на лоста върху 
европейските научни изследвания и конкурентоспособност, като трябва и да 
планират развитието на ключови показатели за подпомагане на това. 

Предложенията трябва също да се стремят да въвеждат и други съвместни 
дейности, включително обучение и допълнителни съвместни процедури без 
съфинансиране от ЕС. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество 
в областта на научните изследвания иновациите39, проектът ще допринесе за 
постигане на общите цели на МКИРБ; 
• Задълбочена и разширена координация на националната и на 
международната изследователска дейност в областта на редките заболявания, 
което води до значителен принос към общите цели на МКИРБ; 

                                                
38 Политики и документи за насоки на МКИРБ са достъпни на:  http://www.irdirc.org/?page_id=12 
39 COM (2012) 497 
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• Опростени национални/регионални практики при организиране на 
финансирането на научните изследвания; 
• Повишена оперативна съвместимост на националните изследователски 
програми; 
• Повишено споделяне на данни и знания; 
• Повишена работа в мрежа на инфраструктури и бази данни; 

Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 

 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ЗКД 11 – 2015 г.: ERA-NET: Сътрудничество и хармонизиране на националните 
програми и дейности в областта на заболявания, свързани с мозъка и 
разстройства на нервната система 

Специфично предизвикателство: Предизвикателствата в областта на заболявания, 
свързани с мозъка, могат да бъдат посрещнати единствено чрез ефективно 
сътрудничество на транснационално ниво, като се избягва дублирането на усилия 
и като се гарантира наличието на критична маса, ефективно използване на 
наличните ресурси, обмен на знания, производството на по-значими резултати с 
по-високо качество и въздействие, както и споделяне на данни и инфраструктури. 

Постигнат е значителен напредък в това отношение от страна на съществуващите 
инициативи. Все още обаче съществува необходимост от по-добра координация, 
обмен на данни и хармонизиране на националните програми и дейности в 
горепосочените области. 

Обхват: Предложенията следва да координират националните и регионалните 
програми за научни изследвания в областта на заболявания, свързани с мозъка, 
чрез прилагане на транснационална процедура със съфинансиране от ЕС, което 
води до отпускане на безвъзмездна помощ за трети страни. 

Предложенията трябва да са насочени към по-доброто сътрудничество и 
хармонизиране на националните програми и дейности и да предоставят конкретни 
планове за намаляване на фрагментацията, за обмен на данни, за промотиране на 
общите елементи на данните за изграждане на регистри с пациенти, за решаване 
на препятствия за ефективна координация, за включването на заинтересованите 
страни и съответните съществуващи инициативи. Предложенията трябва да 
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разглеждат и може да надграждат предишни проекти, финансирани от ЕС в 
подкрепа на ERA-NET. 

Предложенията трябва да показват очакваното въздействие върху национални и 
международни програми, както и ефекта на лоста върху европейските научни 
изследвания и конкурентоспособност, като трябва и да планират развитието на 
ключови показатели за подпомагане на това. 

Предложенията трябва да въвеждат и други съвместни дейности, включително 
обучение и допълнителни съвместни процедури без съфинансиране от ЕС. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

 

Очакван ефект: 

• Увеличаване на финансирането на транснационалните съвместни 
изследователски проекти в областта на заболявания, свързани с мозъка; 
• Определяне на общи приоритети за научни изследвания и изследователски 
нужди, като се взема под внимание развитието на международно ниво, където 
това е уместно; 
• Създаване и / или изпълнение на обща програма за стратегически научни 
изследвания; 
• Разработване и съгласуване на националните и регионални планове; 
• Опростени национални или регионални практики при организиране на 
финансирането на научните изследвания; 
• Повишена оперативна съвместимост на националните изследователски 
програми; 
• Определяне на приоритети в международната изследователска дейност; 
• Споделяне на данни и знания; 
• Работа в мрежа на инфраструктури и бази данни; 
• Принос за създаването на европейското изследователско пространство чрез 
решаване на въпроси, свързани например с административни пречки, управление 
на правата на интелектуална собственост и различни практики по отношение на 
споделяне на ресурси. 

Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 
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Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ЗКД 12 – 2015 г.: ERA-NET: Антимикробна резистентност 

Специфично предизвикателство: Резистентността към антибиотици е глобален 
проблем. Той е смятан от Световната Здравна Организация за една от трите най-
големи заплахи за човешкото здраве за следващите десетилетия. В Европа обаче, 
изследванията относно резистентността към антибиотици и за това как да се 
направи устойчива употреба на антибиотици са фрагментирани. Освен това, малко 
страни имат конкретни програми, посветени на тази изследователска област. 

Инициативата за съвместно планиране (ИСП) за Антимикробната резистентност 
(АМР) предоставя отлична възможност за съвместни изследвания на държавите-
членки на ЕС за справяне с възникващия проблем с резистентността към 
антибиотици в хуманната и ветеринарната медицина. В действителност, 
понастоящем финансираните изследователски проекти в национални или 
транснационални програми обикновено са резултат от разговори, инициирани в 
рамките на други научни области, а не от изследователски програми, специално 
насочени към АМР. Следователно, променливите и непостоянни ресурси на транс-
националните организации и отделните страни са недостатъчни, за да предоставят 
дългосрочни възможности за финансиране, които са необходими за решаване на 
основните изследователски въпроси относно АМР. Освен това, дейностите по 
проучване на АМР не са хармонизирани между страните; което може да доведе до 
дублиране в изследванията, които се извършват в различните страни. 

19-те държави участнички в ИСП АМР имат за цел да постигнат координация на 
европейските научни изследвания на АМР в тясно сътрудничество с инструментите 
за финансиране на ЕС; специално Хоризонт 2020 г., Инициативата за иновативни 
лекарства (ИИЛ) и ERA-NET Инфект-ERA. 

Това ще създаде необходимата критична маса и ще развитие най-модерните 
научни подходи за справяне с проблема на АМР, обръщайки тенденцията за 
увеличаване по начин, който е преди това определен от програмата за 
стратегически изследвания, която трябва да бъде приета от ИСП АМР в началото 
на 2014г. 

Това транснационално сътрудничество ще засили социалното въздействие, което 
се изисква в тази област, насърчавайки разпространението на знания сред 
множество сектори на обществото, които са засегнати - пациенти, медицински 
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служители, ветеринарни лекари, фармацевти, производители на храни и 
представители на фармацевтичната индустрия. 

Обхват: Предложенията трябва да бъдат в центъра на ефективната координация 
на съвместното финансиране на научни изследвания в областта на АМР. 
Предложенията следва да координират националните и регионалните програми за 
изпълнение на Програма за стратегически изследвания (ПСИ) на ИСП АМР, чрез 
прилагане на транснационална процедура със съфинансиране от ЕС, което води до 
отпускане на безвъзмездна помощ за трети страни. 

Тази транснационална процедура трябва да бъде в съответствие с една или повече 
от приоритетните области на ПСИ и се очаква да доведе до по-ниска и по-разумна 
употреба на антибиотици във ветеринарни и клинични условия и до значително 
намаляване на риска за общественото здраве от резистентността към 
антибиотиците. 

Предложението трябва да въвежда и други съвместни дейности, включително и 
действия за сътрудничество със Световната здравна организация или 
фармацевтичната индустрия (както и с много други), както и допълнителни 
съвместни международни процедури без съ-финансиране от ЕС (например с 
Канада). 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Подобряване на международната изследователска дейност чрез 
финансиране на предложения за научни изследвания по тема, идентифицирани от 
ИСП АМР в Програмата за стратегически изследвания и плана за изпълнение. 
• Стимулиране и увеличаване на изследванията за причините, превенцията, 
диагностиката и лечението на инфекции, причинени от резистентни организми и 
въздействие на добавената стойност в ЕС в областта на антибиотиците. 
• Подобряване и/ или използване по по-добър начин на текущите дейности по 
финансиране на изследвания на национално, европейско и международно ниво. 
• Катализиране и укрепване развитието на национални и транс-национални 
стратегии в страните с ИСП АМР. 
• Създаване и хармонизиране на съществуващите национални стратегии. 
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• Повишаване на гласността и на политическо ниво, на тежестта на АМР и 
ползите от научните изследвания за икономиката и обществото. 
 
Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ЗКД 13 – 2015 г: ERA-NET: Сърдечно-съдови заболявания 

Специфично предизвикателство: Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са най-
голямата причина за смъртност в ЕС и представляват 40% от смъртните случаи или 
2 милиона смъртни случая годишно. Като цяло се изчислява, че ССЗ струват на 
икономиката на ЕС почти 110 млрд. евро годишно и те също са една от водещите 
причини за дългосрочни заболявания и загуба на пазара на труда. Затова ССЗ са 
основен здравен проблем във всички страни в Европа. 

Въпреки тази обща тежест, научните изследвания в на ССД са фрагментирани. 
Освен това, малко страни разполагат с конкретни програми, посветени на тази 
изследователска област. 

Предизвикателствата в областта на транслационните изследвания на раковите 
заболявания могат да бъдат изпълнени единствено чрез ефективно 
сътрудничество на транснационално ниво, избягвайки дублирането на усилия, 
като се осигури наличието на критична маса чрез ефективно използване на 
наличните ресурси, чрез обмен на знания, представяне на по-значими резултати с 
по-високо качество и въздействие, както и чрез споделяне на данни и 
инфраструктури. 

Обхват: Предложенията следва да координират националните и регионалните 
програми за научни изследвания в областта на изследванията на сърдечно-съдови 
заболявания, чрез прилагане на транснационална процедура със съфинансиране 
от ЕС, което води до отпускане на безвъзмездна помощ за трети страни. Освен 
това предложенията трябва да са насочени към по-доброто сътрудничество и 
хармонизиране на националните програми и дейности и трябва да предоставят 
конкретни планове за намаляване на фрагментацията, за обмен на данни, за 
решаване на препятствия за ефективна координация, за включването на 
заинтересованите страни и съответните съществуващи инициативи. 

Предложенията трябва да показват очакваното въздействие върху национални и 
международни програми, както и ефекта на лоста върху европейските научни 
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изследвания и конкурентоспособност, като трябва и да планират развитието на 
ключови показатели за подпомагане на това. 

Предложенията трябва да въвеждат и други съвместни дейности, включително 
обучение и допълнителни съвместни процедури без съфинансиране от ЕС. 

Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС от 
минимум 5 милиона евро ще позволят на това специфично предизвикателство да 
бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: 

• Увеличаване на финансирането на транснационалните съвместни 
изследователски проекти в областта на изследвания на сърдечно-съдовите 
заболявания; 
• Определяне на общи приоритети за научни изследвания и изследователски 
нужди, като се взема под внимание развитието на международно ниво, където 
това е уместно; 
• Създаване и / или изпълнение на обща програма за стратегически научни 
изследвания; 
• Разработване и съгласуване на националните и регионални планове; 
• Опростени национални или регионални практики при организиране на 
финансирането на научните изследвания; 
• Повишена оперативна съвместимост на националните изследователски 
програми; 
• Определяне на приоритети в международната изследователска дейност; 
• Споделяне на данни и знания; 
• Работа в мрежа на инфраструктури и бази данни; 
• Принос за създаването на европейското изследователско пространство чрез 
решаване на въпроси, свързани например с административни пречки, управление 
на правата на интелектуална собственост и различни практики по отношение на 
споделяне на ресурси. 

Вид дейност: ERA-NET Cъфинансиране 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ЗКД 14 – 2014 г.: Преодоляване на разделението в европейските здравни 
изследвания и иновации 
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Специфично предизвикателство: Потенциалът на държавите-членки за научни 
изследвания и иновации остава много различен, с големи различия между 
„иновационни лидери“ и „скромни новатори“. Това разделение присъства еднакво 
в европейските здравни изследвания и иновации. 

Два големи европейски инструмента - Рамковата програма за изследвания и 
Структурните фондове - опитват да се справят с този проблем, макар и от 
различни гледни точки, но с едни и същи стратегически цели за обслужване на 
стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Няма едно решение, подходящо за всички. Поради това са необходими нови 
подходи, специфични за здравните изследвания и иновациите, които вземат под 
внимание индивидуалните различия на по-слабо представящите се региони в 
областта на Научните изследвания и иновациите и предоставят специално 
изготвени препоръки. 

Обхват: Да се справя успешно с разделението в Европейския изследвания в 
здравеопазването, за което са необходими анализ, базиран на доказателства и 
коригиращи действия. Предложенията могат да се отнасят или до анализ или до 
коригиращи действия, или и до двете. 

Предложенията следва да проучват текущи здравни изследователски дейности в 
по-слабо представящите се региони / страни за Научни изследвания и иновации, 
проучващи детерминанти, които влияят върху работата на научни изследвания и 
иновации за здравето. За да се измери развитието, могат да се изучават стратегии 
за тези региони (RIS3 - Научни изследвания и иновации на стратегии за 
Интелигентна специализация) и могат да бъдат идентифицирани специфични 
показатели. Предложенията следва да разкриват факторите, стоящи в основата на 
разделението; да идентифицират общи модели и индивидуални различия в 
рамките на тези региони. Резултатите следва да включват предложените 
европейски и местни действия, които да облекчат различията при Научни 
изследвания и иновации за здравето. 

За коригиращи действия, предложенията трябва да разработят нови подходи за 
разкриване на отлични постижения в тези региони. 

Предложенията трябва да създадат мрежова платформа, където фирми, 
изследователски организации, университети, национални власти и ръководители 
на Хоризонт 2020 и структурните фондове да могат да разговарят помежду си, за 
да се идентифицират нужди, пречки, най-добри практики и възможности. 
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС до 
500.000 хиляди евро ще позволят на това специфично предизвикателство да бъде 
разгледано по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и 
подбор на предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: Дейностите от полето на действие на Научните изследвания и 
иновациите в областта на здравеопазването трябва да допринесат за три важни 
цели на Хоризонт 2020: 

• Разширяване на участието  
• Преодоляване на разделянето на иновациите  
• Взаимодействието между Хоризонт 2020 и структурните фондове 
 
Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 

Условията, свързани с тази тема са предвидени в края на тази покана и в 
Общите приложения  

ЗКД 15 – 2014 г.: План за действие за мобилизиране и взаимно обучение 

Специфично предизвикателство: Гарантирането, че научните изследвания и 
иновациите в това обществено предизвикателство са не само отлични, но и 
подходящи и отговарят на нуждите на всички, е важно и не се поставя на 
последно място при осигуряването на внедряване на резултатите. 

Обхват: Плановете за действие за мобилизиране и взаимно обучение (МВО) са 
едни от начините за осигуряване на участието на всички заинтересовани групи и 
те целят да се справят с предизвиказвателствата, свързани с научните 
изследвания и иновациите, чрез създаване на партньорства с различни гледни 
точки, знания и опит. 

МВО са Дейности за координация и подпомагане (ДКП) с най-малко 10 страни, 
които позволяват дискусия и сътрудничество между науката и обществото на 
различни етапи от процеса на научните изследвания и иновациите. МВО съдържат 
най-малко един от всеки от следните видове партньори: организации, които 
финансират или извършват изследванията, създатели на политики за 
промишлеността/бизнеса, Организации на гражданското общество. Консорциумът 
може да включва и медии, учебни заведения, научни академии, музеи, научни 
центрове и т.н. Осигуряването на балансирано разпределение на ролите и 
отговорностите между различните видове участници, се оценява съгласно 
критерий за оценка 2.  
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Комисията счита, че предложения, изискващи финансова подкрепа от ЕС до 1 
милион евро ще позволи този специфично предизвикателство да бъдат разгледани 
по подходящ начин. Въпреки това, не се изключва представяне и подбор на 
предложения, изискващи други суми. 

Очакван ефект: МВО следва да допринесат за изпълнението на въпросите за 
„Наука с и за обществото“ (обществена ангажираност, етика, перспективи пол, 
образование, наука, комуникация и достъп до и разпространение на научна 
информация) в областта на здравеопазването. Те трябва да разработват обща 
комуникационна стратегия за изпълнение и да допринесат за внедряването на 
резултатите и препоръките на МВО. Следва да допринесат за съответните 
свързани инициативи на ЕС и развитието на политиките на местно, национално и 
европейско ниво. 

 Вид дейност: Координация и дейности за подпомагане 

ЗКД 16 – 2014 г.: Национални звена за контакт 

Специфично предизвикателство: Улесняване на транснационалното 
сътрудничество между националните точки за контакт в рамките на това 
обществено предизвикателство с оглед идентифициране и обмен на добри 
практики и повишаване на общия стандарт за предлагане на подкрепа на 
кандидатите по програмата, като се вземе предвид разнообразието от участници, 
които съставляват избирателите на това обществено предизвикателство. 

Обхват: Подкрепа ще се оказва на консорциум от официално назначени 
Национални точки за контакт (НТК) в областта на това обществено 
предизвикателство.  Дейностите ще бъдат съобразени в зависимост от характера 
на областта, както и приоритетите на засегнатите НТК. Могат да бъдат включени 
различни механизми, като например сравнителен анализ, съвместни семинари, 
засилени трансгранични посреднически събития, специфично обучение, свързано 
с това обществено предизвикателство, както и със социалното измерение на пола 
при научни изследвания и иновации, както и схеми за побратимяване. Специално 
внимание ще бъде отделено за повишаване на компетентността на националните 
точки за контакт, включително подпомагане на по-малко опитни НТК за бързо 
придобиване на ноу-хау, натрупан в други страни. Връзка с други структури за 
подпомагане, проекти и програми (напр., IMI2, EDCTP2, хелпдеск на IPR , EEN, 
EMA), следва да бъдат подробно описани в предложението. 

Фокусът на вниманието през цялото време трябва да бъде върху въпроси, които са 
специфични за това обществено предизвикателство и не трябва да дублира 
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действията, предвидени в мрежата от НТК за стандартите за качество и 
хоризонтални въпроси по "Наука с и за обществото". 

Само НТК от държавите-членки на ЕС и асоциирани страни (и други страни, само 
когато това е напълно оправдано), които са официално назначени от съответните 
национални органи имат право да участват и да получат финансиране за тази 
дейност. 

Консорциумът трябва да има добро представителство от опитни и по-малко опитни 
НТК. Насърчава се подаване на едно единствено предложение. НТК от държавите-
членки на ЕС или Асоциирани страни, които избират да не участват като членове 
на консорциума трябва да бъдат идентифицирани и тяхната причина да бъде 
обяснена в предложението. Все пак тези национални точки за контакт са поканени 
и насърчавани да участват в дейностите по проекта (например семинари) като 
разходите, направени от консорциума за такова участие (например пътни разходи, 
платени от консорциума) могат да бъдат включени в прогнозния бюджет и да 
бъдат допустими за финансиране от страна на Комисията. Комисията ще 
финансира само едно предложение по тази тема. 

Очакван ефект: 

• Подобрена и професионализирана НТК услуга в цяла Европа, като по този 
начин се помага за опростяване на достъпа до поканите на Хоризонт 2020, 
намаляване на пречките за навлизане на нови участници, както и повишаване на 
средното качество на представените предложения. 
• Последователно ниво на помощни НТК услуги в цяла Европа. 
 
 Схема на финансиране: Координация и дейности за подпомагане 

Критерии за оценка и процент на съфинансиране: Стандартните критерии за 
оценка, праговете, претеглянето на критериите за възлагане и максималният 
процент на съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З или в 
общите приложения. 

 Индикативен бюджет: 2.00 милиона евро40 от бюджет 2014 г. 

 

                                                
40 Предмет на приемането на проектобюджета за 2014 г. от Бюджетния орган без модификации на 
бюджетните кредити, предвидени за съответния бюджетен ред (08.020301 и 09.040301) или наличието на 
бюджетни кредити през 2014 г. в рамките на правилата за временните дванадесета части, посочени в член 
315, от ДФЕС. 
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УСЛОВИЯ ЗА ТАЗИ ПОКАНА 

Дата на публикуване: 11 декември 2013 г. 

Краен срок41,42: 15 април 2014 г. 

ЗКД 1 – 2014 г.: 
ЗКД 2 – 2014 г.: 
ЗКД 4 - 2014 г. 
ЗКД 5 - 2014 г. 
ЗКД 7 - 2014 г. 
ЗКД 8 - 2014 г. 
ЗКД 9 - 2014 г. 
ЗКД 10 - 2014 г. 
ЗКД 14 – 2014 г.: 
ЗКД 15 – 2014 г.: 
ЗКД 16 -2014 г. 
 

15 април 2014 в 17.00 часа брюкселско 
време 

 

Индикативен бюджет: 

• 40.00 милиона евро от бюджет 201443 
• 29.00 милиона евро от бюджет 201544 

 2014г. 
Млн. евро 

2015 г. 
Млн. евро 

 

ЗКД 1 – 2014 г.: 2.00  Един етап 

ЗКД 2-2014 г. 2.00  Един етап 

ЗКД 3-2015 г.  2.00 Един етап 

ЗКД 4-2014 г. 3.00  Един етап 

                                                
41 Отговорният Генерален директор може да отложи този краен срок с до два месеца. 
42 Всички срокове, предвидени в скоби са примерни и подлежат на отделно решение за финансиране за 2015. 
43 При наличието на бюджетните кредити, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането 
на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата 
на временните дванадесети части. 
44 Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване 
на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година. 
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ЗКД 5-2014 г. 9.00  Един етап 

ЗКД 6 -2015 г.  12.00 Един етап 

ЗКД 7 - 2014 г. 5.00  Един етап 

ЗКД 8 - 2014 г. 5.00  Един етап 

ЗКД 9 - 2014 г. 5.00  Един етап 

ЗКД 10-2014 г. 5.00  Един етап 

ЗКД 11 – 2015 г.:  5.00 Един етап 

ЗКД 12 - 2015 г.  5.00 Един етап 

ЗКД 13 - 2015 г.  5.00 Един етап 

ЗКД 14 - 2014 г. 1.00  Един етап 

ЗКД 15-2014 г. 1.00  Един етап 

ЗКД 16-2014 г. 2.00  Един етап 

ОБЩО 40.00 29.00  

 

Приемливост и условия за допустимост: Условията са описани в части Б и В от 
Общите приложения към работната програма. 

Критерии за оценка, точкуване и праг: Критериите, точкуването и прагът са 
описани в част З от Общите приложения към работната програма. 

Процедура за оценяване: Процедурата за определяне на приоритетен ред за 
предложения с еднакви точки е дадена в част З от Общите приложенията. 

Пълната процедура за оценяване е описана в съответното ръководство, свързано с 
тази процедура. 

- Примерен график за оценяване и споразумение за безвъзмездна помощ: 
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 Информация 
относно 
резултат от 
оценката (етап 
едно) 

Информация 
относно 
резултата от 
оценката (етап 
две) 

Индикативна дата 
за подписване на 
споразумения за 
безвъзмездна помощ 

 

ЗКД 1 – 2014 г.: 
ЗКД 2 – 2014 г.: 
ЗКД 4 - 2014 г. 
ЗКД 5-2014 г. 
ЗКД 7-2014 г. 
ЗКД 8-2014 г. 

Максимум 5 
месеца, считано 
от крайната дата 
за подаване. 

Не е налична Максимум 3 
месеца от датата на 
информиране на 
кандидатите 
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ЗКД 9-2014 г. 
ЗКД 10-2014 г. 
ЗКД 14-2014 г. 
ЗКД 15 – 2014 г.: 
ЗКД16-2014 г. 

    

 

Споразумения за консорциум: В съответствие с Правилата за участие и 
Примерното споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, участници в 
научни изследвания и иновации или в дейности за иновации са длъжни да сключат 
споразумение за консорциум, преди споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. 

Бърз път към пилотни проекти за иновации 

Следва да се отбележи, че следната информация е предоставена на този етап 
само за да улесни запознаването с тази тема. Европейската комисия ще 
предостави своевременно пълни подробности, заедно с обявяването на 
съответните покани за тема Бърз път към пилотни проекти за новации.  

Общите аспекти на тази тема са, както следва: 

Според този Бърз път към пилотни проекти за новации (БПППИ), предложенията за 
иновационни дейности свързани с която и да е технологична област, ще бъдат 
поканени, въз основа на постоянно отворена покана (с първа крайна дата през 
2015 г.) и възходяща логика. 

Всяко юридическо лице може да участва и предложения могат да се подават по 
всяко време.  Комисията трябва да зададе три крайни дати годишно за оценка на 
предложенията. Времето между крайната дата и подписването на споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства или уведомление за решение за отпускане 
на безвъзмездна помощ не може да надвишава шест месеца. В тази дейност не 
могат да участват повече от 5 юридически лица. Размерът на безвъзмездните 
средства не може да надвишава 3 милиона EUR. 
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Предложенията се класират в зависимост от въздействието, качеството и 
ефективността на изпълнението, като на на критерия въздействие се дава по-
голяма тежест. Фактори като времева чувствителност и международна 
конкурентна ситуация трябва да се вземат предвид при оценката на въздействието 
на предложението, за да се даде възможност за гъвкавост, в съответствие с 
различните особености в различниte сфери на приложните изследвания. 

Други действия45,46  

ДЗД 1 – 2014 / 2015 г.:   Такса за записване:   Организация за Научна програма 
за    човешки граници 

Обхват: Годишният абонамент за международната Организация за научна програма 
за човешки граници (ОНПЧГ)47 ще позволи на държавите-членки на ЕС, които не са 
в Г8 да се възползват в пълна степен от Научната програма за човешки граници 
(НПЧГ) и ще осигури по-голяма видимост за европейските научни изследвания, 
както и ще допринесе за изпълнението на стратегията на Съюза за международно 
сътрудничество48 в научните изследвания и иновациите. 

Вид дейност: Абонамент 

Индикативен график: 2014 г. и 2015 г. 

Индикативен бюджет: 4 765 000 евро от бюджета за 2014 г. и 4 861 000 евро от 
бюджета за 2015 г. 

ДЗД 2 – 2014/2015 г.: Търгове за оценка на програмата, проучвания и оценка 
на въздействието и за провеждане на конференции, събития и 
информационни дейности. 

Обхват: Известен брой специфични договори ще бъдат подписани в рамките на 
съществуващите рамкови договори, за да се подпомогне мониторинга и оценката 

                                                
45 Бюджетните средства за 2014 г. подлежат на отпускане на суми, предвидени в предварителния бюджет за 
2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган, или ако бюджетът не бъде приет, както е 
предвидено в системата на временните дванадесети части. 
46 Бюджетните суми за 2015 г. са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за 
покриване на сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година. 
47 Европейският съюз е член на Организацията ОНПЧГ и е финансирал ОНПЧГ по предишни 
Рамкови програми 
48 COM (2012) 497 
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на предишни дейности по Рамковата програма, които са от значение за това 
обществено предизвикателство и самото обществено предизвикателство; за 
подпомагане на разпространението и използването на резултатите от проекта; за 
да се допринесе за определянето на приоритетите на бъдещите 
предизвикателства; и за организиране на конференции (чиито предмети могат да 
включват, но не са ограничени до Европейското партньорство за иновации в 
областта на активното и здравословно остаряване и електронното 
здравеопазване), събития и информационни дейности. В момента са предвидени 
шест такива договора, като четири от тях започват през втората половина на 2014 
г. и останалите два през 2015. Ако съществуващите рамкови договори се окажат 
неподходящи или недостатъчни за посочените по-горе дейности, една или повече 
покани за участие в търг могат да бъдат счетени за подходящи. 

Вид дейност: Обществени поръчки 

Индикативен график: Второ полугодие 2014 г.; 2015 г. 

Индикативен бюджет: 4.70 млн. EUR от бюджета за 2014 г.; 2.45 милиона EUR от 
бюджета за 2015 г. 

ДЗД 3 – 2014/2015 г.: Събития, организирани от председателството - 
електронно здравеопазване 

Максимум 300 000 EUR ще бъдат отпуснати на едно председателство за всяка 
година (през 2014 г., на гръцкото председателство), за организирането на 
конференция с акцент върху електронното здравеопазване. 

Юридическо лице: Гръцко председателство на Съвета на Европейския съюз / 
гръцко Министерство на здравеопазването, Аристотелус 17, пощенски код 10433, 
Атина, Гърция. 

Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран 
бенефициент - координация и подпомагащи действия. 

Оценка и процент на съфинансиране: Стандартните критерии за оценка, 
праговете, претеглянето на критериите за възлагане и максималният процент на 
съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З или в Общите 
приложения. 

Индикативен график: Първо полугодие 2014 г.; и 2015 
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Индикативен бюджет: 300 000 евро от бюджета за 2014 г. и 300 000 евро от 
бюджета за 2015 г. 

ДЗД 4 – 2014/2015 г.: Независими експерти, оказващи помощ при оценяването 
на предложенията и прегледа на проектите 

Това действие ще подпомогне използването на назначени независими експерти за 
оценка на проектни предложения и, когато това е подходящо, за мониторинг на 
текущи проекти. 

Вид дейност: Експертни договори 

Индикативен бюджет: 7.83 млн. евро от бюджета за 2014 г.; 7.35 милиона евро от 
бюджета за 2015 г. 

ДЗД 5 – 2014 г.: Субсидия на Глобален алианс за хронични заболявания 

 

 

Обхват: Европейската комисия ще даде своя принос към дейностите на Глобалния 
алианс за хронични заболявания (ГАХЗ). Това ще даде възможност на 
Европейската комисия да вземе участие в ГАХЗ, който обединява водещи агенции 
за финансиране на научни изследвания в здравеопазването на ключови страни (в 
момента САЩ, Австралия, Великобритания, Канада, Китай, Индия и Южна Африка) 
и да координира изследователски дейности, които засягат в глобален мащаб 
превенцията и лечението на хронични, незаразни заболявания като сърдечно-
съдовите заболявания (главно сърдечни заболявания и инсулт), захарен диабет, 
психично здраве и ракови заболявания. Препоръките на ГАХЗ се очаква да имат 
фундаментална стойност за бъдещата ориентация към изследователската 
политика за обществено здравеопазване. Това също ще допринесе за въвеждане 
на стратегията на Съюза за международно сътрудничество49 в областта на 
научните изследвания и иновациите. 

Юридическо лице: Финансирането ще бъде осигурено чрез отпускане на 
безвъзмездни средства за дейности на секретариата на ГАХЗ, чийто домакин е 

                                                
49 COM (2012) 497 
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Юнивърсити Колидж Лондон (ЮСиЕл), ул.Гауър 1, WC1E 6BT, Лондон, Обединено 
кралство. 

Форма на финансиране: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран 
бенефициент - координация и подпомагащи действия. 

Оценка и процент на съфинансиране: Стандартните критерии за оценка, 
праговете, претеглянето на критериите за възлагане и максималният процент на 
съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З или в Общите 
приложения. 

Индикативен график: 2014 г. 

Индикативен бюджет: 180.000 EUR от бюджета за 2014г. 

ДЗД 6 – 2014 г.: Постижения на изследванията на стволовите клетки 

Специфично предизвикателство: Изследванията на стволовите клетки предлагат 
надежда за нелечими и животозастрашаващи заболявания, но използването на 
тези клетки повдига етични опасения, които варират в цяла Европа и които правят 
изследванията обект на сериозен дебат сред учени, клиницисти, религиозни 
групи, бизнес интереси и на обществеността като цяло. 

С цел информиране на широката общественост за тези изследвания, техните 
резултати и перспективи, ЕС подпомага, в рамките на Седмата рамкова програма, 
дейност за координация и подкрепа, наречена Юростемсел (Eurostemcell), чийто 
централен елемент е многоезичен уебсайт, Европейски информационен портал за 
изследване на стволовите клетки www.eurostemcell.org 

Дебатът за изследванията на стволови клетки по време на подготовката за 
Хоризонт 2020, в съчетание с нови научни открития, които отварят нови подходи 
за лечение и приложения, демонстрират постоянната необходимост да се 
предоставя информация и научни прояви за европейската общественост. 

Университетът в Единбург е идентифициран като бенефициент да извърши тази 
работа, защото той е създал съществуващия уеб портал, който е поддържан и 
обновяван постоянно по време на Седмата рамкова програма. Порталът е изграден 
от бенефициента по време на Седмата рамкова програма и ефективно отговаря на 
заявените комуникационни и информационни цели. Целта е да се гарантира 
продължаване на съществуването на портала. 
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Обхват:  Информационният портал се е превърнал в най-авторитетния европейски 
сайт за справки относно информация за стволови клетки и дискурс. Консорциумът 
включва основните лаборатории за стволови клетки в Европа, включително в 
новите държави-членки и освен това предлага изключителна експертиза относно 
етични и социални проблеми и при оценяване на клиничните резултати. Тази 
коалиция предоставя несравнима експертиза в областта на биологията на 
стволовите клетки и регенеративната медицина и има уникалната възможност да 
постигне визията на един надежден и достъпен европейски информационен 
ресурс за стволовите клетки, който насърчава и улеснява обществения диалог. 

Очакван ефект: Продължаване на работата на уеб портал Юростемсел като 
европейска референтна точка за изследванията на стволовите клетки; 

Разпространяване на резултатите от проекти на ЕС и други изследвания на 
стволови клетки до широката общественост; 

Многоезично предоставяне на фактическа информация за изследванията на 
стволови клетки, включително етични и социални съображения; 

Осигуряване на достоверна, висококачествена информация относно стволовите 
клетки, която да е достъпна за гражданите и заинтересованите страни в цяла 
Европа; 

Засилено европейско присъствие на информация, намираща се в интернет, за 
изследванията на стволови клетки;  

По-добър информационен поток между европейските изследователи на стволови 
клетки; 

Засилване на европейските усилия за използване на научните резултати от 
изследвания в областта на стволовите клетки, в полза на пациентите. 

Юридическо лице: Университет Единбург, Единбург EH8 9YL, Обединено Кралство. 

Вид дейност: Безвъзмездно отпускане на средства на идентифициран 
бенефициент - координация и подпомагащи действия. 

Критерии за оценка и процент на съфинансиране: Стандартните критерии за 
оценка, праговете, претеглянето на критериите за възлагане и максималният 
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процент на съфинансиране за този вид дейност са дадени в части Г и З или в 
Общите приложения. 

Индикативен график: 2014 г. 

Индикативен бюджет: 0.60 милиона евро от бюджета за 2014 г. 

ДЗД 7 – 2015 г.:Поощрителна награда в сектора на електронното 
здравеопазване50 

Поощрителните награди стимулират нови и иновативни решения в отговор на 
съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред обществото, които 
иначе са провеждани рядко чрез нормалните субсидии и бизнес процеси в 
предприятията. Наградите ще бъдат присъждани въз основа на конкурс, след като 
амбициозна, но осъществима цел, която е била предварително определена, е била 
достигната. Специфичните правила на конкурса ще бъдат публикувани през 2015 
г.. 

Вид дейност: Поощрителна награда 

Индикативен бюджет: 1 милион евро от бюджета за 2015 г. 

ДЗД 8 – 2015 г.: Поощрителна награда51 

Поощрителните награди стимулират нови и иновативни решения в отговор на 
съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред обществото, които 
иначе са провеждани рядко чрез нормалните субсидии и бизнес процеси в 
предприятията. Наградите ще бъдат присъждани въз основа на конкурс, след като 
амбициозна, но осъществима цел, която е била предварително определена е била 
достигната. Специфичните правила на конкурса ще бъдат публикувани през 2015 
г. 

 Вид дейност: Поощрителна награда 

Индикативен бюджет: 1 милион EUR от бюджета за 2015 г. 

                                                
50 Началото на конкурса е в зависимост от наличието на отпуснатите средства, след гласуването на бюджета 
за 2015 година. 
51 При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането на 
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата на 
временните дванадесети части. 
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Бюджет 

Покани 2014 г.52Бюджет 
Милиона евро53 

2015 г54. Бюджет 
Млн. евро 

Покана H2020-ПЗГ-2014/15 
 
Персонализиране на здравеопазването 
и социалните грижи 

549.3055 
 
от които 451,10 от 
08.020301 и 98.20 
от 09,040301 

537.00 

Покана Хоризонт 2020-ЗКД -2014/5 
 
Координационни дейности 

40.00 
 
от които 36.00 от 
08.020301 и 4.00 от 
09.040301 

29.00 

 

Други дейности 2014 г.56 Бюджет 
Милиона евро57 

2015 г.58 Бюджет 
Млн. евро 

                                                
52 При наличието на отпуснатите суми, предвидени в предварителния бюджет за 2014 г., след приемането на 
бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата на 
временните дванадесети части. 
53 Цифрите от бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая. 
54 Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване на 
сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година. 
55 Към което ще бъдат добавени 5 милиона евро от обществено предизвикателство "Продоволствена 
сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни 
изследвания и биоикономика" (бюджетен ред 08.020302), което прави общо 554.30 млн. EUR за тази 
процедура. 
56 При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на бюджета 
за 2014 г. от бюджетнияорган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата на 
временните дванадесети части 
57 Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая. 
58 Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване на 
сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година. 
 



 
   

 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от 
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

Експерти (експертни оценители, 
експерти групи, съветници) 

7.83 
 
от които 6.00 от 
08.020301 и 1.74 от 
09,040301 и 
0.09 от 09.045001 

7.35 

Абонамент - Научна програма човешки  
граници 

4.77 
 
от 08.020301 

4.86 

Оферти за оценка на програмата, 
проучвания и оценка на въздействието 
и провеждане на конференции, 
събития и информационни дейности 

4.70 
 
от които 3.00 от 
08.020301 и 1.70 от 
09,040301 

2.45 

 

Идентифициран бенефициент - Конференции 
на председателството  

0.30 
от 09.040301 

 
0.30 
от 09.040301 

Абонамент - Глобален алианс за хронични 
заболявания 

0.18 
от 08.020301 

 

Идентифициран бенефициент - Университет  
Единбург Обединено Кралство - Обсег на 
изследванията на стволови клетки 

0.60 
от 08.020301 

 

Награда в сектора на електронното 
здравеопазване 

 1.00 
от 09.040301 

Поощрителна награда  1.00 
От 08.020301 
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Хоризонтални дейности (08.020501) 2014 г.59Бюджет 
Милиона евро60 

201561 
Бюджет 
Млн. евро 

Дейностите по разпространението 
 
(Вж. част 17 на работната програма) 

0.73 
от които 0.62 
от 
08.020301 и 0.11 
от 09.040301 

_ 

Корпоративна комуникация 
 
(Вж. част 17 на работната програма) 
 
 

0.39 
от които 0.33 
от 
08.020301 и 0.06 
от 09.040301 

_ 

 
Приблизителен общ бюджет 

 
608.80 

 
582.96 

 

                                                
59 При наличие на отпуснатите суми, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на бюджета 
за 2014 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не бъде приет, както е предвидено в системата на 
временните дванадесети части 
60 Цифрите в бюджета, дадени в тази таблица са закръглени до два знака след десетичната запетая. 
61 Бюджетните суми са индикативни и ще бъдат предмет на отделно решение за финансиране за покриване на 
сумите, които да бъдат разпределени за 2015 година. 
 


