
СП BBI следва правилата на Хоризонт 2020 

• СП BBI е Публично частно партньорство между: 

- Европейският Съюз, представляван от ЕК 

- Консорциум „Bio-based Industries“ (BIC) 

• BIC е асоциация, създадена през 2012 за представяне на 

партньорите от частния сектор в СП. Консорциумът включва 

участници от различни сектори: селско стопанство, ХВП, 

доставчици на технологии, горски пулп и хартия, химикали, 

енергетика и крайни потребители.  

• С почти 250 членове /пълноправни и асоциирани/, вкл. големи 

компании, МСП, клъстери от МСП, научноизследователски 

организации, университети, технологични платформи и 

асоциации от цяла Европа, Консорциумът обединява 

авторитетен пул от крос-секторна и мултидисциплинарна 

експертиза в областта на BBI.   

  

 



Как се финансира СП BBI? 

• Общо €3.7 млрд. ще бъдат инвестирани в 
био-базирани индустрии в периода 2014-
2020г.  

• Участие на ЕС :  

    1. €975 млн. чрез Консорциума за био-
базирани индустрии: 

    2.  €2.7 млрд. (от които €1.8 млрд. ще са 
предназначени за тъй наречените „Водещи 
проекти“(Flagship projects).  



Фокус 

• Насърчаване доставките на биомаса чрез 
повишаване производителността и изграждане на 
нови вериги за доставки – Био-рафинерии:  

• Оптимизиране ефективността на преработка чрез 
изследвания и доказване на ефективност и 
икономическа жизнеспособност на големи 
знакови пазари на био-рафинерии, продукти и 
политики 

•  Развитие на пазарите на био-базирани продукти 
и оптимизиране на политическата рамка  



Общоевропейски ползи 

• Разработване на потенциала за използване на отпадъци, както и 
на отпадъците в агро-  и горския сектор.  

• Диверсификация  и увеличаване доходите на фермерите: 
допълнително до 40% на база наличните отпадъци. Замяна на най-
малко 30% от химикалите и материалите на петролна база  с био-
материали и био-разградими такива до 2030г. 

• Създаване на конкурентна био-базирана инфраструктура в 
Европа, увеличаване броя на работни места, 80% от които ще 
бъдат в селски и слабо развити райони.  

• Доставка на био-базирани продукти, сравними и/или 
превъзхождащи продуктите, произвеждани от изкопаеми 
ресурси по отношение на цена, функции, наличност и екологични 
ползи. Новосъздадените био-продукти ще намалят средно с 50% 
емисиите от  CO2 в сравнение с алтернативните им продукти, 
получавани от полезни изкопаеми.  



Основни цели в Стратегическата програма за 
изследвания и иновации  

• 1 – От дървесно целулозни материали към съвременни био-горива, 
био-химикали и био-материали: създаване на материална и 
технологична база за следващата генерация горива, химикали и 
материали  

• 2 – Следваща генерация вериги от стойност, базирани на горската 
промишленост: използване на пълния потенциал на горската биомаса 
чрез подобряване и развитие на новосъздадени продукти и пазари  

• 3 – Следваща генерация вериги от стойност, базирани на агро-сектора: 
реализиране на висока устойчивост и добавена стойност чрез подобрена 
агро-продукция, продукти и пазари с нова добавена стойност  

• 4 – Възникване на нови вериги от стойност от органични отпадъци: от 
проблеми с отпадъците към икономически възможности чрез 
реализиране на устойчиви технологии за превръщане на отпадъците в 
стойностни продукти  

• 5 – Интегрирани биорафинерии за производство на енергия, пулп и 
химикали: реализиране на устойчиво био-енергийно производство.  



Условия за участие и финансиране 
  

• За участие в конкурсните процедури на СП BBI са допустими следните  видове участници: 

• От Академичния сектор;  

• От Не-академичния сектор.  

• Юридически лица, регистрирани по FP7 запазват регистрацията си в H2020. Подробни данни за 
всички регистрирани организации се съхраняват в Unique Registration Facility (URF). За 
потвърждение, ако е необходимо, за проверка на данните, съхранявани в регистъра, Комисията 
приканва всяка организация да номинира представител (Legal Entity Appointed Representative) 
(LEAR). Тези представители имат право да изискват корекции и промени чрез Participant Portal. 

• Преди кандидатстване всяка организация трябва да се регистрира и тя автоматично се 
класифицира  в един от двата сектора на база на Participant Identification Code (PIC)  

• Организациите се класифицират към академичния сектор, ако принадлежат към една от 
трите категории по-долу: 

• Акредитирани държавни или частни Висши Училища; 

• Държавни или частни не-стопански научно-изследователски организации, чиято основна мисия е извършване на 
научни изследвания; 

• Международни Европейски /известни/ организации (Организации, чиито членове в мнозинството си са страни-членки 
на ЕС или асоциирани страни и чиято основна мисия е подкрепа на кооперирането в научната и технологична 
област в Европа). 

• Всички други организации са не-академични и включват частни фирми (като МСП), организации с нестопанска цел 
или дарителски организации.   

• Всяка организация трябва да е регистрирана поне веднъж чрез Participant Portal. 

 



Как да участваме? 

• Стъпка 1 – Откриване на подходяща конкурсна 
процедура  

• На Participant Portal се публикуват всички процедури от  
научно-изследователските и иновационни програми. 
Допълнителна информация за други процедури може да 
се намери в сектор Other Funding Opportunities . Ако 
кандидатствате за първи път и не познавате програмите, 
ще е полезно да прочетете H2020 Online Manual. Това ще 
Ви помогне при избора на най-подходящата програма във 
Вашата област и профил. Освен това можете да потърсите 
близка на вашата изследователска тема с ключови думи и 
филтри. 

• МСП могат да потърсят информация и в  Enterprise Europe 
Network. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/other/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/


Стъпка 2 – Намиране на партньор по проекта   

• Съвместни проекти: повечето финансирани от ЕС проекти са 
съвместни проекти на най-малко 3 организации от различни страни- 
членки на ЕС или асоциирани страни. Различни услуги за търсене на 
партньори ( partner search services ) Ви улесняват и помагат да 
намерите организации, които биха желали да участват в проектните 
предложения. Вие също можете да публикувате Вашите 
предложения/оферти за съвместна работа на тези сайтове. 

• H2020 също цели засилване на кооперирането в научните 
изследвания в ЕС (EU international research cooperation ), а също и 
коопериране с участници-учени от не-европейски страни.  

• Индивидуален изследовател или екип: Възможно е да изпратите 
проектните си предложения като индивидуален изследовател, екип 
или организация.  Подобни проекти се финансират  с грантове от 
H2020 European Research Council (ERC) и дейности по Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA), а отделно МСП може да кандидатства 
индивидуално по инструмента на H2020 - SME instrument. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm


Стъпка 3 – Създаване на профил в портала  

• Ако притежавате вече профил на Participant Portal или така нар. 
профил ECAS, можете да го използвате за бъдещи дейности.  

• Създаването на профил става чрез кликване на REGISTER  в горната 
дясна част на менюто 

 



Стъпка 4 - Регистриране  

• Първо проверете на  страницата Organisation Register page  
дали сте регистрирани. Ако не сте, започнете процеса на 
регистриране чрез бутона Register Organisation . 

• Поддържа се online register  на организациите, участващи 
в програми на ЕС, което позволява постоянна поддръжка 
на данните и избягване на повторни запитвания за същата 
информация.  

• Ако желаете да участвате в проектно предложение е 
необходимо да се регистрирате и да получите 9-дигитален 
Participant Identification Code (PIC) , който е уникална 
идентификация на Вашата организация и се използва при 
осъществяване на кореспонденцията с Вас. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/register_sec.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/register_sec.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/register_sec.html


Стъпка 5 – Предоставяне на проекта  

• За изпращане на проектното предложение трябва 
да влезете в секция Electronic Proposal Submission 
на специфичната тематична страница(Topic page), 
отнасяща се за процедурата. Необходимо е да се 
логнете чрез Вашия профил/account/ в Participant 
Portal и да попълните стандартни формуляри и да 
изпратите проекта си. 



Най-често срещания въпрос относно 
финансовите правила  в СП BBI 

• 1. Къде може да се намерят формуляри и  

документация за участие и финансовите условия 

и правила, приложими в СП BBI? 

• По принцип СП BBI работи по правилата на Horizon 

2020, всички формуляри и документи са качени на 

портала на участниците (Participants portal): 

• (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html) 



Намиране на партньори 

• Мрежи от национални програми, които дават информация за партньори с 
профила им: 

• CORDIS Partner Service – Една от най-големите база данни с партньорски профили 

• Idealist Partner Search – Мрежа , съставена основно от партньори в ICT сектора, но не 
само. Услугата включва и съвети за създаване на профил с контрол върху публикацията 

• Partner Search of Nanosciences and nanotechnologies, Materials and new Production 
technologies (NMP) – търсене на партньори в областта на нанотехнологиите 

• Fit for Health – Услугата включва дейности по търсене на партньор и съвети по всички 
аспекти на проекта, започвайки с помощ за ориентиране, разработване на стратегията 
за изготвяне на проектното предложение,  разработване на проекта, реализация и 
промоция 

• Partner search for H2020 'Smart, Green and Integrated Transport' calls for proposals – 
Инструмент за търсене на партньори  за участие в процедури по H2020 'Smart, Green 
and Integrated Transport" (Societal Challenge 4)  

• Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database – Информационната 
мрежа Enterprise Europe Network (EEN) публикува голям брой иновационни и 
технологични профили на фирми и научноизследователски организации с цел 
улесняване идентифицирането на подходящи партньори за двустранен бизнес, 
коопериране за реализация на иновативни и технологични проекти. Базата данни на 
EEN се актуализира ежеседмично и дава възможност  да следите развитието на 
технологиите във Вашата област 

 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.transport-ncps.net/services/partner-search/horizon-2020/partner-search.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch


 

Колко участници са необходими за 
създаване на консорциум? 

• Консорциумът трябва да включва най-малко три юридически 

лица, несвързани помежду си, от минимум три страни-членки 

или асоциирани членове. 

• Дейностите по координация и подкрепа могат да бъдат 

изпълняване само от едно юридическо лице, създадено в 

страна-членка или асоциирана страна. 

• Конкурсните процедури са открити за всички видове участници  

(вж.Guide for Applicants for eligibility of participants). 

• Размера и обхвата могат да варират съобразно темата. СП BBI 

насърчава участието на МСП в дейностите си. По-подробна 

информация е изложена в описанието на темите в работните  и 
годишни и многогодишни планове.  



Интернет-страница на СП BBI 

• http://www.bbi-europe.eu/participate/participate 


