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Европейски фонд за морско дело и рибарство 
 

Програма „Синя икономика” (Blue economy)  
 

Тематично направление: Blue labs (Сини лаборатории)  
 
Eвропейският фонд за морско дело и рибарство е отворил възможност за кандидатстване 
с общ бюджет 18,7 милиfна евро. Кандидатстването е в три тематични направления:   

 
1) Сини лаборатории (Blue Labs) – до 80% стойност на гранта.  

 
2) Сини кариери (Blue careers) – до 80% стойност на гранта. 

 
3)   Синя икономика (Blue economy) – до 65% стойност на гранта 
 
Това резюме е насочено към тематично направление Blue Labs (Сини лаборатории) 
 
 Програмата отвори на 23.10.2018г., а крайният срок за подаване на проектни 
предложения е до 31.01.2019г.  Продължителността на един проект е между 24 и 36 
месеца. Всеки кандидат трябва да докаже финансов капацитет. За проектни 
предложения, които надхвърлят грантова стойност над 750 хиляди евро ще бъде правен 
допълнителен одит от независим одитор за последната финансова година. При 
одобрение се предвижда авансово плащане от 40% от общата стойност на гранта, едно 
междинно плащане, което е максимум до 50% от стойността на проекта. Финалното 
плащане на остатъка от гранта се прави след финален отчет.  

 
Критерии за допустимост:  

 
1)  Кандидатстващият трябва да е юридическо лице;  
2) Кандидатстващият трябва да бъде частна организация, публична организация или 
международна организация; 
3) Да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на проекта с останалите 
кандидати, т.е. да не действа като посредник 
4) Да е регистриран в страна член на ЕС. (съществуват изключения за проектни 
предложения, които се реализират в морски и океански води, които не спадат към ЕС. За 
повече информация за тях, можете да се обърнете към екипа на АРИР - Стара Загора).  
 
Специфични критерии за допустимост спрямо различните направлението:  
За Blue labs -  Проектното предложение трябва да е разработено от поне две юридически 
лица от две различни страни. Едното юридическо лице е координатор на проекта, докато 
другото/другите са партньори. Сред кандидатите трябва да има поне една научна 
организация/изследователски център/технологичен институт и една бизнес организация 
(компании, бизнес асоциации). Други партньори могат да бъдат местни власти, НПО-та, 
публични и финансови институции.  
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EMFF-01-2018 - Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges – 80% 
съфинансиране.  Общ бюджет  - 5 милиона евро. Размер на проектите – между 500 000 и 
1 000 000 евро. Ще бъдат финансирани около 6 проекта. 
 
Цел 
 
Това направление на програмата има за цел да насърчи иновативни лаборатории (Blue 
labs), които да приложат нови пилотни икономически жизнеспособни решения на 
предизвикателства и възможности, пред които са изправени морските и крайморските 
райони. Основният фокус попада върху подкрепа за млади учени, подкрепени от опитни 
изследователи, индустрия (бизнес) и други местни заинтересовани страни, които да се 
обединят заедно и да развият иновативни технологии и подкрепа за устойчива синя 
икономика, запазвайки морските обитатели и екосистема.  
 
Концепцията „Blue Labs” се фокусира върху прехода между научноизследователската и 
търговската експлоатация на продукта/услугите, тестване и валидация на иновативни 
продукти и услуги, така че резултатите от изследванията да се приближат до пазара.  
 
С цел да се гарантира добавената стойност на дейностите, които са финансирани с 
подкрепа от ЕС, решенията в проектните предложения трябва да са фокусирани върху 
решаване на проблемите на един или повече морски басейни, които са по крайбрежията 
на ЕС. (За кандидати от България решенията най-вероятно ще бъдат насочени към Черно 
море, но не е задължително).  
 
Всички проектни предложения, които ще бъдат подавани в това направление следва да 
отговарят на следните условия:  

- Изградено солидно партньорство между заинтересованите страни в сферата и 
насърчаване на мултидисциплинарни подходи и компетенции с участието на 
бизнеса, публичния сектор, научни и изследователски организации.  

- Засилване на сътрудничеството и координацията между заинтересованите страни в 
сферата на регионално, национално и дори на ниво на дадения морски басейн.  

 
Теми и приоритети  
 
За това направление се търсят иновативни проекти, които са свързани с някои от следните 
теми (само една тема трябва да бъде избрана от всеки кандидат!): 
 
1)  Синьо био-възстановяване: напр. използване на метаболити, биомолекули, ензими и 
гени от микроорганизми, живеещи в екстремни морски среди, с цел разработване на нови 
технологии, продукти или услуги, които могат да разрешат проблеми като замърсяване, 
изхвърляне на опасни материали и др.;  
 
2) Неизбухнали боеприпаси в морето: разработване на иновативни решения и инструменти 
(алгоритми, инструменти базирани на изкуствен интелект, методи и стандарти) за 
намиране и идентифициране на различни видове неексплодирали боеприпаси, с цел да се 
разбере тяхното състояния (корозия, изпускане на токсини, движение) и тяхното влияние 
върху околната среда; да спомагат за тяхното обезвреждане, безопасно премахване. В това 
число влизат и вредните химикали; 
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3) Иновативни дизайни на лодки за отдих и яхтени пристанища – развитие на технологични 
решения/продукти и услуги за яхтени пристанища, които да им помогнат да се адаптират 
към променящото се пазарно търсене и изисквания от клиенти (например достъп до 
пристанищата и лодки за възрастни хора, ИКТ-ориентирани изисквания от страна на млади 
хора) и/или адресирането на екологични предизвикателства (безопасно разглобяване и 
рециклиране на яхти); 
 
4) Морска биомаса и синя биоикономика: напр. разработване на нови технологични 
решения/продукти и подходи за добавяне на стойност към иначе ниската стойност на 
морската биомаса, включително медузи, водорасли, черупки от мекотели и риба (също 
рибни продукти за непряка консумация от човека); 
 
5) Екологични аквакултури: например създаване на нови пазари, подпомагане на 
продуктите и адаптиране на съществуващото производство към най-екологичните и 
устойчиви практики като мулти-видовото продуктово производство (напр. интегрирана 
мултитрофна аквакултура и аквапоника). 
 
Като част от процеса на оценка ще се дават приоритети на проекти, които надграждат 
изследователски проекти, които са финансирани със средства от ЕС или от други 
източници.  В този контекст предложенията следва да описват как те се основават, 
допълват и се различават от финализираните или текущите научноизследователски и 
иновационни проекти, включително от програмите на ЕС, ако е уместно. Когато дадено 
предложение ще работи в даден морски басейн, в който съществува стратегия за морските 
басейни или подобна инициатива, приоритет ще бъдат предложенията, които обясняват 
как те допринасят за постигането на целите на съответната стратегия или инициатива за 
морските басейни.  
 
Дейности, които ще бъдат финансирани 
 
Кандидатите трябва да обяснят в своето проектно предложение как ще включат и 
приложат целевите дейности, които са описани по-долу и ще доведат до конкретни и 
измерими резултати от проекта:  
 
Основни дейности: 
 
Проектите трябва да реализират всички основни дейности като част от изпълнението на  
проекта:  

- Разработване, развитие и тестване на иновативни продукти/услуги/решения;  
- Работа на терен за разработване на решенията.  
- Мерки, които да подсигурят устойчивостта на проекта след неговия край (други 

източници на финансиране, бизнес модел за генериране на приходи).  
- Обучения, тренинги и други дейности за популяризиране и комуникация по темата 

на проекта.  
- Мерки, които са насочени към трансфер на проектните дейности и резултати в 

други морски басейни и региони на ЕС, които имат сходни предизвикателства.  
 

Допълващи дейности:  
 
В допълнение на основните дейности, кандидатите трябва да включват допълващи 
дейности, които да подкрепят основните:  



 

4 
 

- Пазарни проучвания и анализи, тематични проучвания и бизнес план; 
- Правно и финансово консултиране (включително фондонабиране); 
- Тренинг в предприемачески умения; 
- Регистрация на патенти; 
- Където е допустимо, включете дейности, които ще допълват и ще създадат 

синергия с други релевантни проекти, които са финансирани от други програми на 
ЕС (Хоризонт 2020, LIFE, Европейските структурни и инвестиционни фондове), както 
и с релевантни инициативи и трансгранични политики.  

 
Списъкът с допълващи дейности не е изчерпателен и цели по-скоро да даде насока на 
кандидатстващите. Кандидатите могат да включат други дейности, стига техният избор да е 
обоснован и да е свързан с целите на проекта и целите на това направление.  
 
Нетуоркинг с други европейски проекти  
 
По време на изпълнение на проекта могат да бъдат организирани различни събития и 
срещи между всички бенефициенти по това направление на програмата, с цел обмяна на 
опит и добри практики.  
 
Очаквани резултати 
 
Всички кандидати трябва да опишат очакваните резултати от своите проекти. Те трябва да 
са реалистични, точни, конкретни и ясно измерими.  
 
Проектните предложения трябва ясно да опишат резултати, които са свързани със следните 
два елемента:  

- Нови продукти/услуги/инструменти насочени към специфични предизвикателства и 
възможности на морските и крайморски региони, развити на пилотна или пред-
пазарна фаза;  

- Партньорства, които комбинират мултидисциплинарни компетенции на бизнеса, 
публичния сектор и изследователски и научни звена и институти и които интегрират 
знания на местно ниво с цел насърчаване на иновациите.  

 
Посоченият по-горе списък с резултати не е изчерпателен, като кандидатите могат да 
допълват други очаквани резултати.  
 
Мониторинг и оценка  
 
Бенефициентите трябва да следят и оценят прогреса на проекта чрез реализация на 
проектните дейности и постигане на целите на проекта, и чрез отчитане на резултатите от 
своите проекти. Кандидатите трябва да изберат кои количествени и качествени индикатори 
ще изберат за мониторинг и оценка:  

- За всяка цел заложена в проекта трябва да бъдат дадени измерими индикатори, за 
да се проследи дали тя е постигната или не и на какво ниво (в това число 
измерителна единица, базова стойност и целева стойност).  

- Бенефициентите ще трябва да отчетат резултатите от проекта, вземайки предвид 
заложените индикатори от страна на фонда за Морско дело и рибарство, които са 
представени в проектната документация. Те ще допринесат за цялостната оценка 
на реализация на проекта.  
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Проектните предложения трябва да включват отделна дейност за мониторинг и оценка на 
проектните дейности и резултати, като тя следва да има отделен определен бюджет. 
Информацията се отчита по време на периодичните отчети.  
 
Повече информация за програмата можете да намерите ТУК. 
 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-call-187-million-available-funding?fbclid=IwAR2npMX2zCa-ZSA0Hgqshb5-DdulmurmoUiIpSEDKqlzMaG0Rudfm4NpVIE

