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Напредък в изпълнението на общите
предварителни условия 4 и 7

Изпълнение на Общите предварителни
условия, приложими към ОПИК (1/2)
Общо предварително условие

Статус на
изпълнение

4. „Наличие на уредба за ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за обществените поръчки
в областта на европейските структурни и
инвестиционни фондове.“

Условието е изпълнено.
Доклад за изпълнение на
условието е изпратен до ЕК
през SFC на 23.03.2017 г.

7. „Наличие на статистическа база, необходима за
оценяване на ефективността и въздействието на
програмите.
Наличие на система от показатели за резултатите,
необходими за подбора на действия, които найефективно допринасят за постигане на желаните
резултати, за наблюдение на напредъка към постигане
на резултатите и за извършване на оценка на
въздействието.“

Условието е изпълнено.
Доклад за изпълнение на
условието за ОПИК е
официално изпратен през
SFC и е одобрен от ЕК с
писмо от дата 08.03.2016 г.

Изпълнение на общите предварителни
условия, приложими към ОПИК (2/2)
ОПУ

Изпълнение

4. „Наличие
на уредба за
ефективното
прилагане на
законодателс
твото на
Съюза за
обществените
поръчки в
областта на
европейските
структурни и
инвестиционн
и фондове.“

- Одобрена е Национална стратегия за развитие на сектора на обществените
поръчки в България за периода 2014- 2020 г.;
- Приет е нов Закон за обществените поръчки и подзаконова уредба Правилник за прилагане на ЗОП и Тарифа за таксите;
- Разработени са електронни варианти на новите стандартни образци на
обявления;
- Въведени са мерки за засилване на системите за управление и контрол на
европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на
съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол;
- Извършен е преглед на системата за обжалване и са отправени
предложения за нейното оптимизиране;
- Налице е уредба, гарантираща прозрачни процедури за възлагане на
договори;
- Разработена е Програма за обучение и развитие на персонала, който участва
в управлението на европейските фондове;
- Преразгледани и актуализирани са системите за разпространение и обмен
на информация между УО и бенефициентите и останалите заинтересовани
страни по отношение правилата за обществените поръчки с оглед
установяване на единна практика;
- Предприети са действия да укрепване и стабилитет на административния
капацитет на АОП;
- Осигурява се техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за
4 чрез организиране и провеждане на текущи
възлагане на обществени поръчки
обучения и други необходими мерки/действия.

Напредък в изпълнението на Тематичните
предварителни условия, приложими към ОПИК
Тематично предварително
условие

Статус на
изпълнение

1.1. „Научни изследвания и
иновации“

Условието не е изпълнено.
Срок за изпълнение: юни 2017 г.

1.2. „Инфраструктура за
научни изследвания и
иновации“

Условието не е изпълнено.
Срок за изпълнение: юни 2017 г.

6.1. „Воден сектор“

Условието е изпълнено.
Изготвен е доклад за изпълнение към
дата 19.04.2017 г.

6.2. „Сектор на отпадъците“

Условието е изпълнено. Самооценката е
потвърдена с писмо от ЕК от 04.02.2016 г.

7.4. „Развитие на системи за
интелигентно разпределение,
съхранение и пренасяне на
енергията“

Доклад за изпълнение на условието е
официално изпратен през SFC и е одобрен
от ЕК с писмо от дата 22.04.2016 г.

Напредък в изпълнението на тематично предварително
условие 6.1. „Воден сектор: Наличие на а) политика за

определяне на цените на водата, която осигурява на
потребителите

подходящи

стимули

да

използват

водните ресурси ефективно, и б) адекватен принос на
различните потребители на вода към възстановяването
на разходите за водни услуги на равнище, определено
в одобрения план за управление на речни басейни за
инвестиции, подкрепени от програмите.“

Тематично предварително условие 6.1.
„Воден сектор“ (1/2)
Критерий

Действие
•

В секторите,
получаващи
подкрепа от
ЕФФР и
Кохезионния
фонд, държаватачленка е
осигурила принос
на различните
потребители на
вода към
възстановяването
на разходите за
водни услуги по
сектори ….

•

Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за четирите Райони
за басеиново управление (РБУ), конкретно Дунавски, Черноморски,
Източнобеломорски и Западнобеломорски, са приети от Министерския
съвет. Четирите ПУРБ са докладвани в Европейската информационна
система за водите WISE;
Приета е Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от
Закона за водите;

•

Приета нова Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден
обект и за замърсяване ;

•

Законът за изменение и допълнение на Закона за водите е обнародван в
ДВ, бр.58, 31.07.2015 г.

•

Приети законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК;

•

Въведен механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна
амортизация на активите, включително активи, финансирани от
безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във
ВиК инфраструктура.;
Законодателство в областта7на водния сектор.

•

Тематично предварително условие 6.1.
„Воден сектор“ (2/2)
Критерий

Действие
•

Приемане
на план за •
управление
на
речни
басейни
(ПУРБ)
за региона на
речния
басейн
в
•
съответствие
с член 13 от
•
Директива
2000/60/ЕО.

Четирите ПУРБ са приети от Министерския съвет на 29.12.2016 г. и са
докладвани в WISE.
Резултатите от изпълнената тригодишна програма за завършване на
интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на
биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни
води на територията на България, съответстващи на определени общи
европейски типове; от проучванията за преодоляване на пропуските от
първите ПУРБ; и от изпълнените четири проекта за мерките по член 11,
параграф 5 от Рамковата директива за водите, са включени в приетите
ПУРБ.
Карти с мрежите и резултати от проведения мониторинг са налице в
приетите ПУРБ.
Изпълнява се проект по ОПОС 2014-2020 г. за разработване на методи за
анализи на води, седименти и биота и оборудване на лаборатории на
Изпълнителната агенция по околна
среда.
8

Напредък в изпълнението на тематични
предварителни условия 1.1 и 1.2

Стефан Узунов
Отдел “Иновации и предприемачество”
Дирекция “Икономически политики за насърчаване”
Министерство на икономиката
Email: s.uzunov@mi.government.bg

Предварителни условия
1.1 Наличие на национална или регионална
стратегия за интелигентна специализация
1.2 Инфраструктура за научни изследвания и
иновации, съобразена с тематичните
области на ИСИС

Тематична цел
“Засилване на научноизследователската дейност,
технологичното развитие и иновациите” от
Споразумението за партньорство

Критерии за изпълнение на предварителните
условия
1. Въведена Национална или регионална стратегия за
интелигентна специализация
•
•
•

фокусиране на ресурсите в ограничен брой приоритети от
областта на научните изследвания, иновациите и
научноизследователската инфраструктура
мерки за насърчаване на частните инвестиции
наличие на система за мониторинг и оценка

2. Наличие на финансова рамка на ресурсите за
научните изследвания, иновациите и
научноизследователска инфраструктура

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за изпълнение на предварителните
условия за достъп до ЕСИФ в секторите
наука и иновации

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗИЦИЯ
2014-2020

Приемане на Иновационна стратегия за
интелигентна специализация (ИСИС)
2014-2020 г.


1

С РМС №857 от 03.11.2015 проектът на Иновационна стратегия за интелигентна
специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС) беше одобрен
окончателно, като основа за изпълнение на тематично условие 1.1 “Наличие на
национална или регионална стратегия за интелигентна специализация”

(срок: изпълнено)



Съгласно т.2 от РМС №857 са разработени и разгледани от Съвета за интелигентен
растеж
към
МС
“Насоки
за
мониторинг
и
оценка
на
ИСИС”

(срок: изпълнено)



В изпълнение на предварителното условие 1.2 “Инфраструктура за научни изследвания
и иновации” е актуализирана Стратегията за научни изследвания, инструмент, за
изпълнението която е Националната пътна карта за научноизследователска
инфраструктура 2023 (НПКНИИ 2023). Предстои внасяне и приемане от МС и НС.

(срок: юни 2017 г.)

Координация с оперативните програми



2

В рамките на Административната партньорска
мрежа е обособена група от членовете на
мрежата, които са ангажирани с предоставяне на
информация за всички финансови инструменти,
използвани за разработване и внедряване на
иновации, финансирани с национални и европейски
средства – МИ, МОН, МТИТС, МЗХ.
(срок: изпълнено)

Стимулиране на частните инвестиции в НИРД

3

 От началото на 2017 г. по Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) са издадени 11 сертификата (oсем за клас
А, два за клас Б и един за приоритетен инвестиционен проект).
Общо предвидените инвестиции възлизат на 149.5 млн. лв. и
се очаква разкриване на 3929 нови работни места. Седем от
проектите се осъществяват във високотехнологични
производства и услуги.
 Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и
съвместната програма ЕВРОСТАРС/Евростарс-2. Подкрепата е
за сметка на НИФ и съгласно правилата за управление на
неговите средства.
 Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на
Еврика за съвместна програма Евростарс-2. Споразумението е
ратифицирано със закон от Народното събрание.
(срок: постоянен)

Процес на предприемаческо откритие,
активизиране на връзките между науката и
бизнеса

4

 Провеждане на годишни срещи със заинтересованите страни по
тематичните области на ИСИС (06 2017 г.)
 Представители на Временното звено за мониторинг взеха участие в
регионалните съвети за развитие на СИР, СЦР (02-04 2017 г.), а за
останалите четири получихме информация.

 Екип от експерти на МИ и МОН проведе 12 регионални срещи с
представителите на науката и бизнеса с цел идентифициране на
регионалния капацитет за интелигентна специализация и подготовка
за актуализация на областните стратегии за развитие в
съответствие с ИСИС (04-05 2017 г.).
 По време на срещите бе представен напредъка по изпълнението на
Иновационната стратегия и актуализацията на Стратегията за
научни изследвания. Бяха представени и резултатите от
проведените конкурсни процедури по Оперативните програми на МИ,
МОН и бе потърсена обратна връзка с оглед прецизиране на ИСИС.

Подкрепа на иновативни фирми за
5
разработване на нови продукти и технологии
със средствата на НИФ
 Осигурени са национални средства за дейността на НИФ през
2016 г. в размер на
6 млн. лв., в т.ч. за програма
Евростарс/Евростарс -2 978 хил. лв., като за проектите по
трета и следващи конкурсни сесии по програма Евростарс -2
БФП не може да надхвърля 196 хил. лв. за проект;
 Разработени са Нови правила за работата на Фонда, с цел
синхронизиране с целите, заложени в Иновационната стратегия
за интелигентна специализация на Република България 20142020 г.;
 8-мата конкурсна сесия по НИФ от 29.08.2016 г. въведе
изискване, съгласно което всички проектни предложения да
попадат в една от четирите тематични области на ИСИС.

6

Мониторинг и оценка

 Със съдействието на консултантската помощ на експерта
на ЕК са разработени Насоки за мониторинг и оценка на
ИСИС
 Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг
в рамките на новата Агенция за икономическо развитие.
До реалното стартиране на работата на независимото
звено, със заповед на министъра на икономиката е
създадена временна работна група за мониторинг в
рамките на МИ (01.07.2017 г.)

(срок: 2017 г.).

Многогодишен план с индикативен бюджет за
реализация на ИСИС

7

 С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен
многогодишен план с индикативен бюджет по цели на ИСИС,
под-цели, програми, инструменти, отговорна институция,
източници на финансиране;
 Съгласно индикативния бюджет на ИСИС през периода до 2020
г. за научни изследвания и иновации ще бъдат инвестирани
1367 млн.евро, от които 720 млн. евро европейско финансиране
и 647 млн.евро национална помощ;
 Към момента са активирани около 30% от финансовите
средства, предвидени по различните оперативни програми,
свързани с ИСИС.

РЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПО ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

ЮИР
Нови технологии в креативни и рекреативни
индустрии
Мехатроника и чисти технологии

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ
И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ”

6

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в
тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди,
стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни
спортове, костюми, декори, материали за исторически
3
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни
издания)
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК:
архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично
занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и
мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн,
фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
дейност, радио;
2
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен,
маркетинг и/или развлекателен характер
1
• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален)
и екстремен
туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а
постоянен нишов туризъм);

“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

24

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като
част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
9
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството
4

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани
модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за 3
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други
производства).
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с
3
акцент върху транспорта и енергетиката
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни
градове“
2
• роботика и автоматизация на процеси
2
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на
индустриални машини, уреди и системи

1

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или
участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата
индустрия
1
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи

• био-мехатроника

“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И
БИОТЕХНОЛОГИИ”

6

• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот 2
• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни
и лекарствени форми и средства
1
• Производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
1
потребител на специфични български съставки, средства и
продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира,
вино, млечни и месни продукти, етерични масла, билки и билкови
продукти, козметични средства и продукти)
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига 1
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
1
персонализация (немасов, а персонален туризъм)
• зелена икономика- технологии, продукти, процеси
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
детски, „космически“ храни)
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста
електроенергия и промишлена вода
• нано-технологии в услуга на медицината
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси

РЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПО ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

ЮЦР
Информатика и ИКТ
Мехатроника и чисти технологии

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

“ИНФОРМАТИКА И ИКТ”
•
•
•
•

•
•
•
•

22

уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения
за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; 9
Big Data, Grid and Cloud Technologies; 7
ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии
(във връзка с другите три тематични области), вкл.
дигитализация на културно-историческо наследство,
3
развлекателни и образователни игри, „имбедид” софтуер;
безжични сензорни мрежи и безжична
2
комуникация/управление;
3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 1
използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТбазирани услуги и системи;
езикови технологии;
производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или
асемблиране;

“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

37

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

10
(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани
модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други
производства).
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като

част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

9

• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с
акцент върху транспорта и енергетиката
8
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството

5

• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на
индустриални машини, уреди и системи

2

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или
участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата
индустрия
• роботика и автоматизация на процеси
1
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни

2

градове“
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи

• био-мехатроника

“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН
ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ”

21

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни
и лекарствени форми и средства
7
• Производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
потребител на специфични български съставки, средства и
7
продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира,
вино, млечни и месни продукти, етерични масла, билки и билкови
продукти, козметични средства и продукти)
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
• зелена икономика- технологии, продукти, процеси 2
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над1
национална производствена верига
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм)
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
детски, „космически“ храни)
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста
електроенергия и промишлена вода
• нано-технологии в услуга на медицината
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси

4

РЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПО ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

ЮЗР
Информатика и ИКТ
Нови технологии в креативни и рекреативни
индустрии
Индустрия за здравословен живот и био-технологии

“ИНФОРМАТИКА И ИКТ”
91

•
•
•
•
•
•
•
•

уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения
за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; 37
22
Big Data, Grid and Cloud Technologies;
безжични сензорни мрежи и безжична
комуникация/управление;
8
ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии
(във връзка с другите три тематични области), вкл.
дигитализация на културно-историческо наследство,
развлекателни и образователни игри, „имбедид” софтуер; 8
6
3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТбазирани услуги и системи;
6
2
езикови технологии;
производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или
асемблиране;
2

“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ
И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ”

13

• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен
туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а
6
постоянен нишов туризъм);
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК:
архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично
занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и
мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн,
фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
дейност, радио; 4
• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в
тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди,
стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни
спортове, костюми, декори, материали за исторически
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни
издания)
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, 2
маркетинг и/или развлекателен характер 1

“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН
ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ”

41

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни
19
и лекарствени форми и средства
• Производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
потребител на специфични български съставки, средства и
продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира,
вино, млечни и месни продукти, етерични масла, билки и билкови
8
продукти, козметични средства и продукти)
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над6
национална производствена верига
3
• зелена икономика- технологии, продукти, процеси
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
2
детски, „космически“ храни)
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста
1
електроенергия и промишлена вода
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм)
• нано-технологии в услуга на медицината
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси

2

РЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПО ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

СИР
Мехатроника и чисти технологии
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
Нови технологии в креативни и рекреативни
индустрии

“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

19

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като
част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

6

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани
3
модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други
производства).
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с
акцент върху транспорта и енергетиката
3
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството

3

• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни
градове“
• роботика и автоматизация на процеси
1
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на

2

индустриални машини, уреди и системи

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или
участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата
индустрия
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи

• био-мехатроника

1

“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И
БИОТЕХНОЛОГИИ”
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

19

персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни
и лекарствени форми и средства
9
производство на инструменти, оборудване, консумативи за
4
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига
3
зелена икономика- технологии, продукти, процеси
био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
Производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
потребител на специфични български съставки, средства и
продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира, вино,
млечни и месни продукти, етерични масла, билки и билкови продукти,
козметични средства и продукти)
медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм)
производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
детски, „космически“ храни)
производство на инсталации за добиване на екологично чиста
електроенергия и промишлена вода
нано-технологии в услуга на медицината
„сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси

1

“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ
И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ”

8

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в
тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди,
стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни
4
спортове, костюми, декори, материали за исторически
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни
издания)
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК:
архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично
занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и
мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн,
фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
3
дейност, радио;
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен,
1
маркетинг и/или развлекателен характер
• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен
туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а
постоянен нишов туризъм);

РЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПО ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

СЦР
Мехатроника и чисти технологии
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
Информатика и ИКТ

“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

16

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като
част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

5

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани
3
модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други
производства).
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с
акцент върху транспорта и енергетиката
2
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството

2

• роботика и автоматизация на процеси
2
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни
градове“
1
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на
индустриални машини, уреди и системи

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или
участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата
индустрия
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи

• био-мехатроника

1

“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И
БИОТЕХНОЛОГИИ”

10

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни
и лекарствени форми и средства 5
• зелена икономика- технологии, продукти, процеси 4
• Производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
1
потребител на специфични български съставки, средства и
продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира,
вино, млечни и месни продукти, етерични масла, билки и билкови
продукти, козметични средства и продукти)
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм)
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
детски, „космически“ храни)
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста
електроенергия и промишлена вода
• нано-технологии в услуга на медицината
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси

“ИНФОРМАТИКА И ИКТ”
5

•
•
•
•
•
•
•
•

2

безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
1
Big Data, Grid and Cloud Technologies;
ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии
(във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация
1
на културно-историческо наследство, развлекателни и
образователни игри, „имбедид” софтуер;
1
езикови технологии;
уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТбазирани услуги и системи;
производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или
асемблиране;

РЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПО ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

СЗР
Мехатроника и чисти технологии
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
Нови технологии в креативни и рекреативни
индустрии

“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

72

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани
модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за 14
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други
производства).
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с
акцент върху транспорта и енергетиката 14
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни
градове“ 13
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като
част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
11
8
• роботика и автоматизация на процеси
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството
6
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на 3
индустриални машини, уреди и системи
• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или
участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата
индустрия
2
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект
1
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи

• био-мехатроника

“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И
БИОТЕХНОЛОГИИ”

31

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни
и лекарствени форми и средства
16
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига
7
• Производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
потребител на специфични български съставки, средства и
3
продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира,
вино, млечни и месни продукти, етерични масла, билки и билкови
продукти, козметични средства и продукти)
2
• зелена икономика- технологии, продукти, процеси
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
1
персонализация (немасов, а персонален туризъм)
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
детски, „космически“ храни)
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста
електроенергия и промишлена вода
• нано-технологии в услуга на медицината
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси

2

“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ
И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ”

51

• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен,
маркетинг и/или развлекателен характер 26
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК:
архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично
занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и
мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн,
14
фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
дейност, радио;
• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен
туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а
постоянен нишов туризъм); 6
• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в
тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди,
стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни
5
спортове, костюми, декори, материали за исторически
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни
издания)

www.opic.bg
Благодаря за вниманието!

