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I. Политически контекст на доклада:

Във времена на икономическа рецесия и следователно на недостатъчно бюджетни 
средства, както и на все по-изостряща се конкуренция в световен мащаб, за ЕС е от 
решаващо значение да подобри устойчиво силата си за иновации. Поради това ЕС си е 
поставил за цел да се превърне в „Съюз за иновации“.1

Миналото е показало, че инвестициите на ЕС като цяло, също както тези в 
научноизследователската и развойната дейност и иновациите, без наличието на 
всеобхватна цялостна стратегия често не са водели до желаните резултати: 
Подпомагането бе твърде общо, политическите решения бяха твърде отдалечени от 
конкретното положение на място и връзката между участниците и равнищата на 
управление бе твърде недостатъчна. Тези времена вече трябва да са отминали. В 
контекста на строгите бюджетни ограничения и изостреното икономическо положение
в държавите членки и в ЕС повече не трябва да се извършва подпомагане „с лейката“. 
Поради това е необходимо в бъдеще целите, които трябва да се насърчават, да се 
избират особено внимателно. При това от решаващо значение ще бъде успешното 
сътрудничество на всички участници на всички равнища („свързване на високите 
постижения“).

С цел да се гарантира по-ефективното използване на структурните фондове в бъдеще, 
законодателят е въвел 11 тематични цели („тематична концентрация“), както и 
различни предварителни условия. За да получават в бъдеще финансиране от ЕФРР за 
тематична цел № 1, регионите трябва да осъществяват своите инвестиции в 
научноизследователската и развойната дейност и иновациите въз основа на така 
наречените „стратегии за интелигентна специализация“. За финансовия период 2014—
2020 г. разработването на такава стратегия става задължителна предпоставка, 
предварително условие2, за достъп до финансиране от ЕФРР за 
научноизследователската и развойната дейност и иновациите3. 

Понастоящем регионите се намират в решителна фаза при изработването на условията 
за финансиране за следващия финансов период 2014—2020 г. Така например 
Европейската комисия вече договаря съдържанието на партньорските споразумения, 
както и на оперативните програми с държавите членки или регионите. Съответно 
държавите членки или регионите трябва понастоящем да изработят своите приоритети 
за новата политика за финансиране, както и изискваните от ЕС условия за финансиране. 
Същевременно институциите на ЕС тъкмо приключват преговорите за законодателната 
рамка на новата политика на сближаване 2014—2020 г. Докладът се изработва в 
контекста на това противоречие.

                                               
1 COM(2010) 546, по-специално страница 24.
2 Член 2 (нов) от рамковия регламент; Приложение V към рамковия регламент, предварителни условия, 

вж. също така брошура № 10 на Европейската комисия във връзка с предварителните условия; Целта за 
укрепване на научноизследователската и развойната дейност и иновациите обхваща при това както 
разработването на високи постижения в областта на научноизследователската дейност и иновациите, 
повече инвестиции на предприятията в научноизследователската дейност и иновациите, така и 
укрепването на „триъгълника на знанието“.

3 Тематична цел съгласно член 9, параграф 1 от бъдещия рамков регламент 2011/0276(COD), наричан по-
нататък рамков регламент, или член 5, параграф 1 от Регламента за ЕФРР, към 3.6.2013 г.
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Политиката очаква прекалено много от прилагането на тази научна концепция, която бе 
създадена едва преди няколко години и понастоящем вече се прилага като 
предварително условие за бъдещето подпомагане по линия на структурната политика. 
Науката също така напрегнато очаква доказателствата за нейната практическа полза. 
Предизвикателствата за заинтересованите страни, както и първите рискове на този нов 
претенциозен процес се очертават още отсега.

II. Структура на работния документ:

С настоящия работен документ докладчикът би желал да постави основата за по-
нататъшни консултации във връзка с доклада по собствена инициатива в комисията. На 
първо място той ще скицира накратко правната рамка, както и предизвикателствата, 
които възникват във връзка с това за регионите. С помощта на няколко изследователски 
въпроса докладчикът би желал да осветли стратегията за интелигентна специализация, 
както и нейните предизвикателства и рискове за заинтересованите страни, като при 
това представи някои „добри практики“.

III. Стратегията за интелигентна специализация:

Стратегията е сложна. Съответно трудно е да се даде определение. В края на 
преговорите Европейската комисия и законодателят се споразумяха за следните 
елементи:

1. Определение на Европейската комисия и на законодателя1

„Стратегията за интелигентна специализация“ означава националните и регионалните 
стратегии за иновации, които определят приоритети с цел създаване на конкурентни 
предимства. Това следва да се осъществи чрез развиване на силните страни на 
научноизследователската дейност и иновациите, които да отговарят на потребностите 
на предприятията, за да се подходи по последователен начин към възможностите за 
развиване на стопанска дейност и пазарните тенденции. Това следва да се извърши, 
като се избягват дублирането и фрагментацията на усилията на равнището на ЕС.“ 

2. Необходимият подход на регионите2

Регулаторната рамка определя следния подход за регионите:
 Самоанализ (самооценка) с помощта на така наречения SWOT анализ или друг 

подобен: необходимо е силните страни, потребностите и желаните резултати да се 
оценят предварително. 

 Впоследствие стратегията за интелигентна специализация съсредоточава ресурсите 
върху ограничен брой приоритети в областта на научноизследователската дейност и 
иновациите.

                                               
1 Член 2 от бъдещия рамков регламент, резултат от трилога, към 17.6.2013 г., собствен превод от 

английски, разделяне на изречения за по-добра четливост, оригинална версия EN.
2 вж. приложение V към предложението на рамковия регламент или резултатите от трилога, предишно 

приложение IV.
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 Тя съдържа мерки за стимулиране на частните инвестиции в ГД „Изследвания и 
иновации“.

 Тя съдържа система за контрол и наблюдение1.
 Освен това се предвижда държавите членки да въведат рамка, която да 

конкретизира наличните бюджетни ресурси за научноизследователска дейност и 
иновации, включително многогодишен план във връзка с приоритетните проекти на 
ЕС (Европейски стратегически форум за научноизследователски инфраструктури, 
ЕСФНИ).

Отвъд този подход Европейската комисия не следва да извършва никакви 
допълнителни проверки на съдържанието на стратегиите.2 Ако стратегията липсва 
напълно или ако към момента на приемането на оперативните програми не е налице 
план за действие, който да гарантира изпълнението на стратегията до 2016 г., за 
тематична цел научноизследователска и развойна дейност и иновации3 не се изплащат 
средства от ЕФРР.4

IV. Изследователски въпроси

1. Не съществува ли конфликт между задължителната цел на настоящата 
стратегия, от една страна, и необходимата гъвкавост на регионалния подход 
(подход, основан на местните условия), от друга? Няма ли опасност 
предварителното условие да се превърне просто във формалност?

За предварителното условие на стратегията за интелигентна специализация е 
характерно, че всеки регион изработва собствена стратегия, която е адаптирана към 
потребностите на региона. В края на краищата само регионите могат да решат кое 
укрепва техния потенциал за иновации. Същевременно обаче законодателят задава 
общи цели за всички региони по отношение на тематичната концентрация и 
методологията. В случай на неспазване Европейската комисия може да преустанови 
плащанията, за да гарантира ефикасността на подпомагането.
Подходящата задълбоченост на проверката трудно може да се определи. В края на 
краищата Европейската комисия може само да провери дали регионите са приложили 
зададената методология и дали се изработва стратегия, но не и съдържанието на 
стратегията. 5 При този конфликт съществува известен (присъщ за системата) риск от 
това предварителното условие да се превърне във формалност. 

 Следователно стратегията за интелигентна специализация сама по себе си не 
представлява успешна магическа формула, а само помощ. В края на краищата 
решаващият двигател трябва да бъде не условието, а изконният интерес на 

                                               
1 Предложението за въвеждането на система за преразглеждане не постигна мнозинството.
2 Член 17.4a (нов) от рамковия регламент, все още в процес на договаряне: „проверка на 

съвместимостта“; СOM, насоки, част I от 13 март, вж. 16.
3 Изплащания тук означава „междинни плащания“, член 17, параграф 5 (нов) от рамковия регламент, 

състояние трилог, версия 10.6.2013 г.
4 Вж. член 17, параграф 1 и следващи, все още не е налице окончателно споразумение, СOM насоки от 

март 2013 г., стр. 18;
При това сумата следва да бъде пропорционална на постигнатия напредък и вида на фонда.

5 вж. част III, точка 2, както и бележка под линия 6.
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регионите от една добра, всеобхватна иновационна концепция за бъдещето на 
техните граждани. Ако регионите не възприемат стратегията като шанс, няма да има 
успешни резултати, независимо от вида на законодателната рамка. 

В случай че бъде изпълнено правилно, разработването на стратегията представлява 
изискваща много усилия и сложна задача за регионите. Съответно регионите следва да 
замислят стратегиите за иновации дългосрочно и в много широк мащаб, а също и извън 
рамките на законоустановените разпоредби и на следващия финансов период.1

2. Може ли стратегията да бъде успешна концепция по отношение на политиката 
на сближаване за всички региони, независимо от тяхната иновативност и степен 
на развитие?

Регионите разполагат с различни предпоставки по отношение на инфраструктурата или 
човешките ресурси, с различни силни и слаби страни. Съответно трябва да съществуват 
и различни начини за укрепване на регионалните системи за иновации. В 
действителност само ограничен брой региони могат да бъдат т.н. „иновационни 
лидери“, които могат да изобретят революционни технологии и иновации. Голямата 
част ще принадлежи към така наречените „последователи“, които ще прилагат 
иновациите по нов начин. Така например с помощта на разработени на друго място 
нанотехнологии Финландия е модернизирала своята икономическа основа —
дървообработващата и хартиената промишленост. Само такъв широк стратегически 
подход може да доведе до икономически промени във всички региони, като 
следователно оправдава използването на средства, свързани с политиката на 
сближаване, в областта на научноизследователската дейност и иновациите. В противен 
случай части на структурните фондове биха се превърнали просто във втора програма 
за насърчаване на научноизследователската дейност.

 Следователно рамковите условия трябва да бъдат разработени така, че всеки регион 
да може да използва стратегията, за да напредва, независимо от положението си 
досега. Тематична цел № 1 от Регламента за ЕФРР трябва да се формулира във 
възможно най-широк смисъл. Необходимо е да се извърши ясна смяна на фокуса от 
научноизследователска дейност към иновации. Ако понятието за иновации се 
разбира твърде широко и отворено по отношение на технологиите, то тогава тук би 
могъл да бъде застъпен всеки регион.

 Докладчикът съзира опасност от това регионите да се насочат преди всичко към 
темата научноизследователска и развойна дейност. В тази връзка със сигурност е от 
решаващо значение, в зависимост от регионалните дадености, иновациите да се 
разбират също така и като ориентирани към потребителя, като в мисленето не се 
остава само при технологично ориентираните иновации. В основата на стратегията 
следва да бъде заложено широко понятие за иновации, не само в технологичен 
смисъл, а именно не само в смисъл на „високотехнологични“, но също и 
„нискотехнологични“ или дори „нетехнологични“, „свързани с практиката“ 
иновации, например иновации в сектора на услугите, усъвършенстването на 
процесите и организационната промяна, или също така в областта на бизнес 

                                               
1 например да изработят стратегии и за други фондове като ЕСФ и за други тематични цели.
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моделите, проучването на пазара, търговските марки и дизайна, екологичните или 
социалните иновации, за да бъдат преодолени например предизвикателствата на 
активния живот на възрастните хора или демографските промени.

 Тук не без значение е също така въпросът какви средства ще предоставят 
държавните и правителствените ръководители и какви възможности ще получат 
регионите при разпределението. Подкрепата следва да представлява интерес и за 
по-силно развитите региони, тъй като в противен случай е възможно регионите 
напълно да се откажат от стратегията, което би противоречало на предмета и целта 
и не трябва да се случва.

3. Защо процесът на опознаване на „сферата на предприемачеството“ е толкова 
важен? Реалистичен ли е „подходът отдолу-нагоре“? Включени ли са участниците 
в достатъчна степен?

Науката и Европейската комисия одобряват новия подход „отдолу-нагоре“, залегнал в 
стратегията. За разлика от предишните стратегии за иновации тук не следва отгоре да 
се определя какво да се случва. Вместо това следва да се изработи „визия за бъдещето“ 
на региона в рамките на така наречения „процес на опознаване на сферата на 
предприемачеството“ („entrepreneurial discovery process“) със съответните предприятия, 
без значение дали МСП или големи предприятия, научноизследователските 
институции, както и другите заинтересовани страни. 1

 По мнение на докладчика това е невралгичната точка на стратегията. В края на 
краищата политиката трябва и без това да вземе окончателното решение. Но без 
достатъчно участие от страна на заинтересованите страни няма бъде възможно 
силните и слабите страни на региона да се оценят в достатъчна степен. В този 
процес особен акцент е поставен върху „предприятията“. Те естествено знаят най-
добре какво отговаря на техните потребности и потенциал. 
Научноизследователските институции, университетите и организациите, като 
например иновационните инкубатори, следва да подготвят предприятията да бъдат 
иновативни, от една страна, чрез техните ориентирани към потребителя резултати 
от научните изследвания, а, от друга, чрез техния персонал („разпространение на 
знания“). Следователно нововъзникналите (например съпътстващи предприятия) 
или вече съществуващите предприятия са тези, които създават иновативни 
продукти и услуги. Те са двигателят за икономическата промяна на региона и 
повишаването на конкурентоспособността. Стратегията за иновации може да 
функционира само в резултат от отличното сътрудничество на тези участници 
(„триъгълник на знанието“) помежду им, както и със създателите на политиките 
(управляващи органи). 

 В тази връзка възниква въпросът, дали регионите включват в достатъчна степен 
съответните участници или се „придържат към обичайното“, като се консултират 
само с „обичайните“ участници „по обичайния начин“. С кръга само на утвърдените 
участници обаче няма да може да се намери визия. Предприемачите на „бъдещето“, 

                                               
1 Съгласно Приложение І, точка 4.3.2 от рамковия регламент „включване на националните или 

регионалните управляващи органи и заинтересованите страни, като например университети и други 
висши учебни заведения, промишлеността и социалните партньори, в процес на опознаване на сферата 
на предприемачеството.“
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например, също следва да участват. Освен това процесът на опознаване на сферата 
на предприемачеството трябва да бъде значително по-задълбочен („опознавам“), 
отколкото беше случаят при досегашните консултации.

 Това ще действа само с помощта на адекватен административен капацитет: 
Компетентните управляващи органи ще трябва да усвоят гъвкав, модерен начин на 
мислене както по отношение на избора, така и на ръководенето на процеса със 
заинтересованите страни.

4. Реалистичен ли е времевият хоризонт за изработването на стратегията?

Това предварително условие бе предложено от Европейската комисия едва през есента 
на 2011 г. Още през следващите седмици и месеци обаче оперативните програми трябва 
да бъдат одобрени от Европейската комисия. Регионите, които едва в този момент са 
започнали изработването на техните стратегии, вероятно едва ли ще успеят да 
представят готова стратегия още при предаването на оперативните програми. В тази 
връзка съществува опасност, че тъкмо изисканото интензивно участие на съответните 
заинтересовани страни, и по-специално на предприятията, така нареченият процес на 
опознаване на „сферата на предприемачеството“, не се провежда в достатъчна степен. 
1Поради това е важно като алтернатива на представянето на цялостна стратегия 
правната рамка да предвиди предаването на план за действие. В този план трябва да се 
представи кой е отговорен за изработването на стратегията и кога трябва да се очаква 
изпълнение. То трябва да е приключило най-късно в края на 2016 г. Ако се хвърли 
поглед върху регионите, които с готовност се използват като образец, се установява, че 
те често вече от много години или десетилетия насам се занимават с изработването на 
техните регионални стратегии за иновации. Това показва,че при стратегията става 
въпрос за „процес на усъвършенстване на политиката“ на всички участници, който със 
сигурност ще надхвърли значително продължителността на програмния период. Следва 
обаче да се гарантира, че „старите“ стратегии за иновации не просто се рециклират, 
като по този начин се повтарят грешките на миналото, например недостатъчно участие 
на регионалните предприятия.

5. Какви рискове се крият в определянето на приоритетите? Как да се определят 
„правилно“?

Интелигентната специализация означава, че дадена държава членка или регион 
определя приоритети при насърчаването на научноизследователската дейност и 
иновациите, като взема под внимание собствените силни страни и сравнителните 
предимства на региона, и насърчава области с най-голям потенциал за устойчиво 
въздействие. Приоритетите се определят въз основа на стратегически знания относно 
активите2, предизвикателствата3, конкурентните предимства и потенциала за високи 
постижения на даден регион. . За тази цел е необходимо да се извърши коректен 

                                               
1 вж. изследователски въпрос 3.
2 Тук попадат например секторните структури, клъстерите, висшите учебни заведения, 

научноизследователските институти, науката, технологиите,експертният опит, човешкият капитал, 
околната среда, достъпът до пазара, системите за контрол, както и връзките и отношенията с други 
региони. 

3 Тук попадат например застаряващо население, демографски промени, неравновесия на пазара на труда, 
отдалечени терени и други фактори на околната среда.
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самоанализ въз основа на адекватни индикатори.

 Въпросът кои приоритети понастоящем следва точно да бъдат избрани е 
проблематичен за почти всички региони, също и за „по-добре развитите“: Регионите 
се безпокоят да не заложат „на грешната карта“, ако пазарите не се развият според 
очакванията. Съществува опасението от увеличаване на предразположеността към 
„външни шокове“. Предприятията, които не са застъпени в приоритетите, биха 
могли да се преместят. Тъкмо по време на криза за регионите изглежда 
целесъобразно в икономическо отношение да бъдат по-скоро широко определени. 
Регионите често имат навика просто да продължават да насърчават своите стари 
клъстери или да копират известни концепции за успех. Заинтересованите страни 
също биха желали да бъдат взети под внимание всички техни области на 
ангажираност. Именно средното съсловие се безпокои, че голяма част от 
регионалната икономика ще претърпи спад. Ако приоритетите бъдат формулирани 
обаче твърде широко, тогава ще направим старите грешки — ще насърчаваме 
отново „с лейката“ и въздействието на инвестициите ще бъде по-ограничено.

 От решаващо значение е да се намери правилната комбинация от специализация и 
отвореност или многообразие, като при това по-специално не се създава 
обвързаност с дадена технология (отвореност към технологиите!) или друг отрасъл. 
Това се случва чрез навлизането в технологии, продукти и услуги, които са 
свързани с техните вече съществуващи в региона успешни технологии и сфери на 
компетентност, тъй като тогава разпространението на знания е най-успешно 
(„свързани различия“).

 В идеалния случай усилията трябва следователно да са съсредоточени върху 
дейности, обхващащи различни отрасли и технологични области, които създават 
хоризонтален ефект в цялата (регионална) икономика.

 Освен това докладчикът счита, че колкото повече старание е проявено при 
консултациите със заинтересованите страни и изработването на данни за 
самоанализ и системата за мониторинг, толкова по-малка е вероятността от грешки.

 Ако при все това се забележат грешки, регионите трябва да имат възможността да 
адаптират процесите (също и в рамките на финансовия период). В тази връзка една 
силна, добре обмислена система за мониторинг представлява основна предпоставка, 
която често се подценява от регионите. Освен това е необходима смелост от страна 
на създателите на политики, за да предприемат в действителност това адаптиране. 

6. Получават ли регионите достатъчно консултации и съдействие?

Сътрудничеството с ГД „Регионална политика“ по естеството си е доста тясно поради 
настоящите преговори във връзка с партньорските споразумения и оперативните 
програми — в края на краищата това е единствената насока за регионите дали могат да 
изпълнят предварителните условия. В допълнение Европейската комисия публикува 
различни насоки за самоанализ и за по-добро разбиране на стратегията. Създадена беше 
т.н. платформа за стратегията за интелигентна специализация специално в подкрепа на 
регионите при изпълнението на този процес1. Платформата функционира основно под 
формата на уъркшопове за партньорска проверка. Регионите, които вече са доста 
напреднали в процеса или са готови, консултират регионите, които не са стигнали 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, създадена през 2011 г. в Севиля.
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дотам. Въпреки това тук са се регистрирали едва около 130 региона.1 Регистрацията 
наистина е доброволна, но всички региони или държави членки следва да използват 
този шанс. Със сигурност тук всеки регион може да научи или да допринесе нещо. 

7. Как може да изглежда „външното измерение“? Реалистично ли е то? 
Достатъчни ли са рамковите условия? Как да бъде нареден „пъзелът от 
регионални стратегии“ за ЕС като цяло? 

Със сигурност най-голямата „черна кутия“ на стратегията е „външното измерение“. 
Следва да се подобри не само сътрудничеството на участниците в региона, но според 
стратегията регионите следва да се насочат и „навън“, за да открият своето място в 
европейските вериги за създаване на добавена стойност. При изработването на своите 
стратегии регионите следва да си зададат въпроса какво целесъобразно сътрудничество 
могат да започнат с други региони, например чрез тясно сътрудничество между 
иновативните клъстери с висок изследователски интензитет и обмен между 
изследователските институти на различните региони.2

Наистина съществуват региони, които вече отговарят на тази идеална представа и 
чиито клъстери работят в тясно сътрудничество. Те обаче очевидно или са със силна 
научноизследователска насоченост, и са могли да се възползват вече от програмата на 
7-та рамкова програма за научни изследвания „Региони за знание“, или в тях са 
разположени предприятия, работещи в глобален мащаб, при които подобно свързване и 
без това е част от бизнес модела. 

Голямата част от регионите обаче са сравнително лошо свързани. В тази връзка 
възниква въпросът какво ще излезе от това положение. 

Транснационално сътрудничество „като излязло от книжка с картинки“ тук със 
сигурност представлява вече установената „силиконова Европа“: Концентрацията на 
високотехнологични клъстери, т.е. предприятия и научноизследователски институти 
в региони в Германия (Дрезден), Нидерландия (Айндховен), Белгия (Льовен) и 
Франция (Гренобъл), както и Австрия (Вилах) в областта на микро- и 
нанотехнологиите. Тук всеки регион сам по себе си извлича големи икономически 
ползи от специализацията; съвместно те тласкат ЕС напред в глобалната конкуренция 
и допринасят за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“.

По-специално териториалното сътрудничество следва да даде важен принос за 
развитието на икономиката чрез научноизследователска и развойна дейност и 
иновации: 
o Трансграничното сътрудничество следва по-специално да подобри незначителното 

равнище на научноизследователската дейност и иновациите в съседни региони. 
o Също и в областта на междурегионалното сътрудничество, териториалното 

сътрудничество следва да се използва за насърчаване на сътрудничеството между 

                                               
1 към май 2013 г.
2 Приложение I, точка 7.2.1 от рамковия регламент.
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клъстери с висок изследователски интензитет, както и за обмена между 
научноизследователската дейност и научноизследователските институти.1

 Във връзка с това докладчикът счита обаче за проблематично лошото финансово 
обезпечаване на тази цел, така както го планират държавните и правителствените 
ръководители. За изпълнението на предвиденото съдържание е необходимо, както 
се изисква от Парламента, значително по-добро финансово обезпечаване.

Интересен подход на междурегионално сътрудничество — сътрудничество на два 
съседни региона — е съвместната стратегия за иновации на германските федерални 
провинции Берлин и Бранденбург. Тези региони си сътрудничат във връзка с проекти 
още от 90-те години. Между 2007 г. и 2010 г. беше изработена съвместната стратегия за 
иновации ИноББ (InnoBB). 2

 Този опит показва, че процесът на съгласуване е много продължителен и че са 
необходими значителни допълнителни средства за всички участници при 
съгласуване на правната рамка, на стратегиите и на оперативните програми. 

 За изпълнението е необходима голяма гъвкавост по отношение на политиката и 
управлението. В тази връзка със сигурност е необходим продължителен процес на 
обучение в министерствата. Като цяло тук трябва да се очаква много 
продължителен период на изпълнение.

 Особено трудно е когато биха желали да си сътрудничат съседни региони от 
различни държави членки. Необходимото съгласуване между стратегиите от гледна 
точка на продължителността и съдържанието, както и между оперативните 
програми, досега често се оказва поставяща твърде много предизвикателства задача. 

 Наред с необходимия модерен административен капацитет, в бъдеще правната 
рамка също трябва да бъде достатъчно гъвкава, по-специално по отношение на 
допустимостта на проектите. 3 Опитът през следващия финансов период ще покаже 
дали досегашните усилия на законодателя са достатъчни. 

С оглед на изискването на стратегията за предотвратяване на дублирането и 
фрагментирането, регионите често поставят въпроса дали и доколко Европейската 
комисия може да се намесва с насоки при избора на приоритети. Правната рамка не 
уточнява това. Все пак вероятно Европейската комисия може да даде предложения на 
регионите относно това как биха могли да подобрят своето „международно“ измерение. 
Със сигурност платформата на стратегията за интелигентна специализация също може 
да предостави необходимите данни във връзка с потенциалните партньори сред 
регионите.

8. Как би могло да изглежда прилагането на усилията за създаване на 
взаимодействия между различните видове европейско финансиране като 
„Хоризонт 2020“ и структурните фондове? В тази връзка достатъчна ли е 
правната рамка? Как могат да изглеждат необходимите механизми за 

                                               
1 Бъдещ регламент относно европейското териториално сътрудничество, към 3.6.2013 г., съображения 5 

и следващи.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 В тази връзка член 60, параграф 2 от рамковия регламент предлага възможност за използване на до 

15 % от помощта, предоставена от ЕФРР, в рамките на приоритетната ос извън програмата.
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координиране? 

Общата стратегическа рамка предвижда в рамките на стратегията държавите членки да 
бъдат насърчавани да комбинират всички възможни ресурси в областта на 
научноизследователската и развойната дейност и иновациите, с цел постигане на 
възможно най-висока степен на ефективност. Освен националното и регионалното 
финансиране и частния капитал това означава, наред със структурните фондове, преди 
всичко, естествено, „Хоризонт 2020“.

Взаимодействията между СФ и „Хоризонт 2020“ следва да се постигат по-специално, 
както следва: От една страна, регионалните участници в научноизследователската 
дейност и иновациите трябва да бъдат подготвяни, най-вече чрез изграждане на 
капацитет за научни изследвания, за възможността за засилено участие в бъдеще в 
„Хоризонт 2020“. („стълба към високи постижения, разширяване на участието“).1
Примери за това са свързването на центрове за високи постижения или иновативни 
клъстери, преди всичко в по-малко развитите региони и регионите с незадоволително 
изпълнение на научноизследователската и развойната дейност и иновациите, с водещи 
центровете за високи постижения и клъстери в Европа, т.н. „побратимяване“, „екипна 
работа“2, превръщането на малките регионални научноизследователски институти в 
центрове за високи постижения със средства от структурните фондове, разширяването 
на катедри „ЕНП“ или модернизирането на университетите или обучението на 
изследователите, или също така разширяване на консултативните центрове за участие в 
„Хоризонт 2020“.3

От друга страна, следва да съществуват мерки, които да спомагат за икономическото 
използване на резултатите от научните изследвания, например от РП7 или по-късно от 
„Хоризонт 2020“, и за създаването на среда за предприятията, която е благоприятна за 
иновациите, например: финансиране за ранния етап от създаването на нововъведения, 
„живи“ лаборатории и т.н.

Предизвикателствата пред всички участници са многостранни. Натискът на 
очакванията е голям, тъй като предприятията от години чакат напразно за по-добри 
рамкови условия. Започва се с координираното изготвяне на правните рамки: С цел 
засилване на взаимодействията на различните европейски структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ), бе създадена обща правна рамка, например чрез използването на т.н. 
мултифондови програми.4

От особено значение за стратегията е координацията на ЕСИФ и „Хоризонт 2020“, по-
специално по отношение на въпросите, свързани с допустимостта, условията за 
изчисляване или правилата за участие. Този процес представлява особено 
предизвикателство поради различните подходи за управление на програмите. 
Предпоставката за успешна координация на програмите е тясното сътрудничество на 
съответните генерални дирекции преди изработването на предложенията, по време на 
                                               
1 Приложение I, точка 4.2a от рамковия регламент.
2 Пример: Сътрудничеството на института „Макс Планк“ с държавите членки от Източна Европа.
3 Приложение I, точка 4.3.4 от рамковия регламент, както и брошурата на Комисията във връзка с МФР 

относно взаимодействията между ЕСИФ и „Хоризонт 2020“.
4 Приложение I, точка 3.2.a от рамковия регламент 2011/0276(COD).
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законодателната процедура, както и при консултирането на регионите. Този 
продължителен процес късно набра скорост. Така ръководството относно това, как 
регионите да могат конкретно да създадат тези взаимодействия ще се появи едва през 
есента на 2013 г. Тясната координация на компетентните ГД, за която ЕП от толкова 
дълго настояваше, много бавно набра скорост. Тук също е необходимо манталитетът на 
работа на публичните органи да се адаптира към новите предизвикателства.

Усилията за координация във връзка с планирането и подаването на заявления се 
увеличават не само в рамките на Комисията, но също и между Европейската комисия, 
управляващите органи на оперативните програми за СФ, националните звена за контакт 
за „Хоризонт 2020“, както и предприятията като потенциални заявители, и 
консултативните центрове като Европейската мрежа на предприятията (ЕМП). Това 
представлява голямо предизвикателство, особено във федерални структури. Тук също е 
необходимо тясно съдействие и консултации от страна на Европейската комисия.

V. Перспективи

Докладчикът с нетърпение очаква оживена дискусия с колегите в комисията, както и 
първата оценка на напредъка на регионите при прилагането на предварителното 
условие от представителите на ГД „Регионална политика“. Освен това докладчикът е 
отворен за коментари от страна на заинтересованите страни и регионите.


