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• Предизвикателства пред сектора отбрана и предпоставки за
използване на ЕСФ

• Инициативата на ЕАО - работни семинари и пилотни
проекти

• Мерки, подкрепени от Министерството на отбраната

Европейски структурни фондове –
възможности за отбранителния сектор



Slide No 3

• Икономическа и финансова криза след 2008г.;

• Намаляване на публичните разходи за отбрана;

• Драстично съкращаване на инвестициите за изследвания и
развитие на нови технологии (R&D);

• Недостатъчна гъвкавост на националните и европейски
политики по отношение на сектора отбрана и сигурност.

Предизвикателства пред сектора отбрана и
предпоставки за използване на ЕСФ
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• Почти 20% от разполагаемите средства по ЕСФ са
специално разпределени за направлението „Изследвания и
развитие на технологиите, иновации и предприемачество“
(2007-2013). През следващия програмен период (2014-
2020) основен приоритет са изследванията, иновациите, 
комкурентноспособността и МСП.

• Изследванията и иновациите са потенциалните области за
осигуряване на инвестиции в отбраната и сигурността и
свързани с тях програми за развитие на индустрията.

Възможности и потенциал за използване на ЕСФ
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• ЕСФ да се утвърдят като ефективен механизъм за
финансирането на изграждане и придобиване на
отбранителни и индустриални способности (защо?);

• Отбранителният сектор разполага с възможностите и
потенциала да получи съфинансиране от ЕСФ;

• Потенциален източник на средства – Европейски фонд за
регионално развитие (ЕФРР), ОП Конкурентоспособност
(2007 – 2013) и ОП Иновации и конкурентоспособност
(2014 – 2020).

Каква политика/ механизъм може да се използва
на национално ниво за подкрепа на сектора

отбрана и сигурност?

ОП Конкурентоспособност (2007 – 2013)/
ОП Иновации и конкурентоспособност

(2014 – 2020).

• Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“, МИЕТ – управляващ орган на ОП
“Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” (2007 – 2013);

• http://www.opcompetitiveness.bg – информация за ОП
Конкурентоспособност, ГД ЕФК, отворени процедури за
кандидатстване, процедури в процес на оценка, процедури
в процес на изпълнение, приключени процедури и др. 
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• ЯХБЗ;

• криптиращи системи и технологии;

• електроника;

• навигация и авионика;

• телекомуникации и компютърни технологии и системи;

• аерокосмически системи и задвижващи технологии

• сензорни системи;

• лазери;

• нови материали и технологии за тяхното обработване.

Потенциални области за финансиране на
проекти чрез ЕСФ в областта на отбраната
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• Отбранителни капиталови разходи не се финансират;

• Фокусът се поставя на програми и проекти в областта на
изделията и технологиите с двойна употреба;

• Проектите трябва:

да бъдат насочеин към иновации и развитие на технологии;
да открива и решава дисбаланси в регионално и европейско
измерения;
да са насочени към малките и средни предприятия и да създава
заетост.

Ограничения и изисквания към потенциалните
проекти за финансиране от ЕСФ
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Основна цел на инициативата:

• повишаване на експертизата в ЕАО, държавите-членки и
индустрията за същността и функционирането на ЕСФ;

• включване на сферите отбрана и сигурност в
Кохезионната политика на ЕС за следващия програмен
период (2014-2020);

• създаване на база от шест потенциални проекти в областта
на отбраната и сигурността.

Инициативата на ЕАО - работни семинари
и пилотни проекти
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Практически ползи

• Информиране за спецификите на ЕСФ и възможности за
отбраната;

• Запознаване със Стратегията за интелигентна специализация
(3S);

• Запознаване с проектните форми за кандидатстване (Project 
Factsheet); 

• Придобиване на базови знания и умения за попълване на форма
за кандидатстване;

• Придобиване на основни умения за разработване на проекти с
необходимите качества и характеристики (project eligibility).

Работен семинар – София, България
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Основни изисквания към проекта

Ясни и проследими цели, дефиниране на добавената
стойност, подходящо местоположение
за реализиране на проекта, подходящи
бенефициенти, реалистичен подход,
реални възможности за коопериране
и предвидими и конкретни резултати
и въздействия

Отразен опит (положителен и
отрицателен) от подобни проекти

Added value components

Създаване на подходяща структура и
организация за управление и мониторинг

на проекта (реалистични
индикатори, управление

на риска и др.) 

Покриване на конкретните изисквания
на финансовия механизъм

Co-financing

Основни
изисквания
(PROJECT 

ELIGIBILITY)

Ключови характеристики Компоненти на добавената стойност

Натрупан опит Изисквания за финансиране
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• 3S е задължително условие и база за използване на ЕСФ
през следващия програмен период;

• 3S се изготвя от МИЕТ;

• Първи проект на 3S – края на април 2013 г.;

• Приемане на 3S от Министерски съвет – края на 2013 г. 

Стратегия за интелигентна специализация
Smart Specialization Strategy (3S)
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• Проектът “Improvement of the Urban Security and Defense 
Through the Implementation of Advance Detection Sensors' 
System (USEAID)” на БАН и партньори беше избран от
ЕАО за включване в пилотните шест проекта за текущия
програмен период.

Пилотни проекти
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• Включване в дневния ред на Индустриалния форум на
ЕСФ и 3S, чрез формиране на специални тематични
работни групи.

• Участие на МО в предстоящите дискусии по 3S в рамките
на работни групи към МИЕТ.

Мерки, подкрепени от
Министерството на отбраната
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Въпроси?


