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Текст, предложен от Комисията 

 

Към въздействие 

в обществената 

сфера 

Краткосрочно Средносрочно Дългосрочно 

Изпълнение на 

приоритетите на 

политиката на 

ЕС чрез научни 

изследвания и 

иновации 

Крайни продукти –  

брой и дял на 

крайните продукти, 

насочени към 

изпълнение на 

конкретни 

приоритети на 

политиката на ЕС 

Решения –  

брой и дял на 

иновациите и 

научните резултати, 

свързани с конкретни 

приоритети на 

политиката на ЕС 

Ползи –  

обобщени данни за 

очакваните въздействия от 

използването на 

финансирани по линия на 

РП резултати върху 

изпълнението на конкретни 

приоритети на политиката на 

ЕС, включително приноса 

към политическия и 

законодателния цикъл 

Осигуряване на 

ползи и 

въздействие чрез 

мисии за научни 

изследвания и 

иновации 

Крайни продукти от 

мисии за научни 

изследвания и 

иновации – 

крайни продукти от 

конкретни мисии за 

научни изследвания 

и иновации 

Резултати от мисии за 

научни изследвания и 

иновации –  

резултати от 

конкретни мисии за 

научни изследвания и 

иновации 

Постигнати цели на мисии за 

научни изследвания и 

иновации –  

постигнати цели по 

конкретни мисии за научни 

изследвания и иновации 

Засилване на 

възприемането 
Съвместно Участие –  Възприемане на научните 
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на иновациите от 

обществото 

създаване –  

брой и дял на 

проектите по линия 

на РП, в които 

гражданите на ЕС и 

крайните 

потребители 

допринасят за 

съвместно създаване 

на съдържание на 

научни изследвания 

и иновации 

брой и дял на 

субектите – 

бенефициери по линия 

на РП, с механизми за 

участие на гражданите 

и крайните 

потребители след 

приключване на 

проекта по линия на 

РП 

изследвания и иновациите –  

възприемане и 

популяризиране на 

съвместно създадени 
научни резултати и 

новаторски решения по 

линия на РП 

Изменение  

Към въздействие 

в обществената 

сфера 

Краткосрочно Средносрочно Дългосрочно 

Изпълнение на 

целите на 

„Хоризонт 

Европа“ и на 
приоритетите на 

политиката на ЕС 

чрез научни 

изследвания и 

иновации 

Крайни продукти –  

брой и дял на 

крайните продукти, 

насочени към 

изпълнение на 

конкретни цели на 

„Хоризонт Европа“ 

и на приоритети на 

политиката на ЕС 

Решения –  

брой и дял на 

иновациите и 

научните резултати, 

свързани с 

конкретни цели на 

„Хоризонт Европа“ 

и на приоритети на 

политиката на ЕС 

Ползи –  

обобщени данни за 

очакваните въздействия от 

използването на 

финансирани по линия на РП 

резултати върху 

изпълнението на конкретни 

цели на „Хоризонт Европа“ 

и на приоритети на 

политиката на ЕС, принос 

към политическия и 

законодателния цикъл 

Осигуряване на 

ползи и 

въздействие чрез 

мисии и 

партньорства за 

научни 

изследвания и 

иновации  

Крайни продукти от 

мисии за научни 

изследвания и 

иновации – крайни 

продукти от 

конкретни мисии и 

партньорства за 

научни изследвания 

и иновации 

Резултати от мисии 

за научни 

изследвания и 

иновации – 

резултати от 

конкретни мисии и 

партньорства за 

научни изследвания 

и иновации 

Постигнати цели на мисии за 

научни изследвания и 

иновации – постигнати цели 

по конкретни мисии и 

партньорства за научни 

изследвания и иновации 

Изпълнение на 

ангажиментите 

на ЕС в 

областта на 

климата и 

Проекти и крайни 

продукти – брой и 

дял на проектите и 

крайните продукти, 

които са свързани с 

Иновации от 

проект по РП, 

свързани с климата 

–  

Обществени и 

икономически последици 

от свързани с климата 

проекти –  
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постигане на 

икономика и 

общество на 

нулеви нетни 

емисии  

климата (по мисии, 

партньорства и 

бюджетни редове 

на програмата) 

брой на иновациите 

от проекти по РП, 

свързани с климата, 

включително от 

присъдени права на 

интелектуална 

собственост 

Обобщени прогнозни 

последици от използването 

на финансирани по линия 

на РП резултати върху 

изпълнението на 

дългосрочните 

ангажименти на ЕС в 

областта на климата и 

енергетиката съгласно 

Парижкото споразумение   

Икономически, социални и 

екологични разходи и ползи 

от свързани с климата 

проекти  

– Приемане на иновативни 

решения за смекчаване на 

последиците от 

изменението на климата и 

за адаптиране към тях, 

произтичащи от проекти 

по линия на РП 

– Обобщени прогнозни 

ефекти от използването 

на тези решения върху 

работните места и 

създаването на 

предприятия, 

икономическия растеж, 

чистата енергия, здравето 

и благосъстоянието 

(включително качеството 

на въздуха, почвите и 

водите)  

Засилване на 

възприемането на 

научните 

изследвания и 
иновациите от 

обществото  

Съвместно създаване 

–  

брой и дял на 

проектите по линия 

на РП, в които 

гражданите на ЕС и 

крайните 

потребители 

допринасят за 

съвместно създаване 

Участие –  

брой и дял на 

субектите – 

бенефициери по 

линия на РП, с 

механизми за 

участие на 

гражданите и 

крайните 

потребители след 

Възприемане на научните 

изследвания и иновациите – 

достъп, възприемане и 

популяризиране на научни 

резултати и новаторски 

решения по линия на РП 
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на съдържание на 

научни изследвания 

и иновации 

приключване на 

проекта по линия на 

РП 
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