
 
Нов печат за високи постижения помага да се повиши качеството на
регионалното финансиране на научни изследвания
 
Брюксел, 12 октомври 2015 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията стартира нова инициатива, за да се гарантира, че парите на
данъкоплатците се изразходват ефикасно чрез подобряване на взаимодействието
между финансирането от ЕС за регионално развитие и за научни изследвания.

Чрез новата схема за печат за високи постижения регионите ще могат да разпознават знака за
качество, с който ще бъдат отличавани обещаващи предложения за проекти, представени в
рамките на програма „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, и
ще се насърчава техният достъп до различни източници на финансиране, като например
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други национални или регионални
инвестиционни програми.

Днес комисар Корина Крецу, която отговаря за регионалната политика, и комисар Карлош
Моедаш, който отговаря за изследванията, науката и иновациите, поставиха начало на
инициативата по време на Дните на отворените врати — Европейска седмица на регионите и
градовете.

Комисар Корина Крецу заяви: „За периода 2014 — 2020 г. инвестиции на стойност 100 млрд.
евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат използвани за насърчаване на
научните изследвания и иновациите, включително 32 млрд.евро, предназначени за подкрепа на
МСП, стартиращи предприятия и предприемачи, които са основните двигатели на иновациите в
Европа. Печатът за високи постижения ще спомогне за идентифициране и подкрепа на
иновативни проекти и ще им даде възможност да се разрастват и да се конкурират на
международно равнище“.

Комисар Карлош Моедаш заяви: „Регионите на ЕС вече са основен инвеститор в качествени
научни изследвания и иновации в Европа. Чрез печата за високи постижения те ще могат да се
възползват от първокласната система за оценяване по програма „ Хоризонт 2020“ и лесно да
идентифицират най-добрите проекти в своите региони, които да финансират със собствени
средства“.

Марку Маркула, председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Благодарение на
печата за високи постижения регионите и градовете ще могат да включват в своите планове за
иновации и инвестиции забележителни проекти на МСП, които съответстват на техните цели и
приоритети за растеж. Това е и причината, поради която Европейският комитет на регионите и
Комисията ще създадат платформа за обмен на знания за местните и регионалните власти, за да
стимулират взаимодействието между „ Хоризонт 2020“ и европейските структурни и
инвестиционни фондове“ .

Печатът за високи постижения ще се присъжда на обещаващи проекти, предложени по програма
„Хоризонт 2020“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения, но
които са получили висока оценка в рамките на взискателния и независим процес на оценяване. В
пилотния етап на инициативата с печата за високи постижения първо ще бъдат отличавани
предложения от малки и средни предприятия (МСП), представени по инструмента за МСП на
програма „Хоризонт 2020“.След това инициативата може да бъде разширена, за да обхване
повече области от „Хоризонт 2020“ .

Инициативата за печата е конкретен пример за по-общия ангажимент на Комисията за
увеличаване на въздействието на инвестициите на ЕС в научни изследвания и иновации чрез
подобряване на взаимодействието между програма „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и
инвестиционни фондове и други програми на ЕС, като например Програмата за
конкурентоспособност на предприятията и МСП и Еразъм +. Това също така бе посочено от
председателя Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, произнесена на 9 септември.
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периода 2014 — 2020 г., предлага почти 80 млрд. евро инвестиции за проекти за научни
изследвания и иновации, за да се подкрепи икономическата конкурентоспособност на Европа.
Очаква се поне 20 %, или почти 9 млрд. евро, от средствата по приоритети „Водещи позиции при
базовите и промишлените технологии“ и „Обществени предизвикателства“ на програмата да се
използват за пряко финансиране на МСП под формата на безвъзмездни средства, включително
чрез инструмента за МСП.

От 2013 г. насам в новите правила за инвестициите по линия на европейските структурни и
инвестиционни фондове се отправя призив за по-стратегическо и по-голямо взаимодействие
между тях с цел повишаване на въздействието върху растежа и работните места. За периода
2020 — 2014 г. европейските структурни и инвестиционни фондове разполагат с бюджет от
450 млрд. евро, който се инвестира в ключови области, генериращи растеж, като иновации,
помощ за МСП, обучение и образование, социално приобщаване и нисковъглеродна икономика.

Дните на отворените врати — Европейската седмица на регионите и градовете се организират
съвместно от Европейската комисия и Комитета на регионите. От 12 до 14 октомври 2015 г. 6000
представители на регионите и градовете в Европа се събират в Брюксел за 13-те ежегодни Дни на
отворените врати, за да обсъдят как да се използва напълно потенциалът на политиката на
сближаване по отношение на растежа и създаването на работни места.
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Инструмент за МСП на програма „Хоризонт 2020“

Насоки за бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с
тях инструменти на ЕС

Дни на отворените врати — Европейска седмица на регионите и градовете
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