
 

 

 

 

DIH2 2nd Open Call 

 

Project Acronym: DIH² 

Наименование на проекта: A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production 

Дата на публикуване: 01 Април 2021, 00:00 (CEST)  

Краен срок на кандидатстване за първия етап: 30 Юни 2021, 17:00 (CEST) 

Максимална БФП: до EUR 248,000  

Submission language: English 

За DIH²: 

DIH² e мрежа от 26 Европейски Дигитални иновационни хъба Digital Innovation Hubs 

(DIHs). Mрежата е изградена на базата на проект по Хоризонт 2020 на Европейската 

комисия. Целева функция е мрежата да включва над 170 DIH до края на 2022 г. 

София Тех Парк е партньор и бенефициент в проект DIH² чрез научните звена- 

Лаборатория по Изкуствен интелект, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, 

Лаборатория 3Д и бързо прототипиране. 

Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена 

на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на 

роботиката. DIH ще създаде възможности за усвояването на най-новите технологии в 

областта на роботизираните решения в рамките на Европейския съюз. По време на 

програмата ще бъдат избрани 26 консорциума, които ще провеждат експерименти в 

програмата за трансфер на технологии (TTE). 

Изборът ще бъде направен чрез два кръга отворени покани, като част от проекта DIH². 

Поканите ще бъдат насочени към МСП и технологични доставчици, които могат да 

кандидатстват за безвъзмездно финансиране и които могат да бъдат избрани да 

участват в Програмата за трансфер на технологии. Бенефициентите ще получат 

финансова подкрепа, обучение и други технически и бизнес услуги за осигуряване на 

бърза комерсиализация на техните решения. 

Кандидатстването по Втората покана ще започне на 01 Април 2021 чрез платформата 

Fundingbox.  

Процесът на финансиране по Отворена покана е на два етапа и е отворен за 

производствени Малки и средни предприятия (МСП), малко по-големи компании и 

доставчици на технологии.  

Първи етап – Short Proposal Submission 

В този първи етап консорциуми от производствени МСП, по-големи компании 

(Manufacturing SME/Slightly Bigger Company) и доставчици на технологии (Technology 

Provider - (either SMEs or slightly bigger companies) могат да кандидатстват, като 

представят Кратко предложение (Short proposal), описващо предложения от  

консорциума експеримент за трансфер на технологии (TTE). Тези консорциуми ще 

получат подкрепа от DIHs за изготвяне на краткото предложение. Кратките 

https://dih-squared-2nd-oc.fundingbox.com/


предложения ще се фокусират върху техническите характеристики на експеримента. 

Пет предложения от всяка  допустима държава ще бъдат избрани да представят пълно 

предложение (Full proposal). 

Максимален брой участници в консорциум:  

1. Manufacturing Company and 1 Technology Provider; 

2. Manufacturing Company and 2 Technology Providers; 

3. Manufacturing Companies and 1 Technology Provider 

Предложенията следва да имат минимум Ниво на технологична готовност - Technology 

Readiness Level (TRL). Минималният TRL на проектното предложение трябва да бъде 5, 

според дефиницията на TRL, зададена в Терминологичния речник – Glossary. 

За подаване на Kратко предложение (Short proposal) се изисква следното: 

1. Попълване на онлайн формуляра за КРАТКО предложение чрез платформата 

Funding Box. 

2. PowerPoint presentation, описващ експеримента (Short proposal template) и качен 

в платформата Funding Box. 

 

Втори етап–Full Proposal Submission – кандидастване от 01 Август 2021 до 30 Септември 

2021 

При одобрение на първата фаза, избраните консорциуми ще попълнят пълно проектно 

предложение, което ще допълни краткото предложение и ще има по-голям фокус върху 

потенциалното въздействие и изпълнение на експериментите за трансфер на 

технологии. Кандидатите ще имат два месеца, за да попълнят Full proposal. Ще бъде 

предоставена подкрепа от DIHs за завършване на пълното проектно предложение.  

Мрежата DIH² ще избере до 34 предложения от допустимите страни за участие в Jury 

Day. Всеки от поканените консорциуми ще получи мини-грант в размер на 3 500 евро. 

По време на журито от тези 34  ще бъдат избрани 15 като бенефициенти, които ще 

получат до 248 000 евро финансиране и първокласни услуги за трансфер на 

технологии. 

Финансовата подкрепа ще бъде разпределена, както следва: 

Максималният размер на финнасовата подкрепа, която трябва да бъде предоставена 

чрез Втората покана, ще бъде до 248 000 евро, разпределена, както следва: 

 Първа фаза: 3 500 евро на консорциум, участващ в Jury Day, мини-грант 

безвъзмездна помощ. 

 Втора фаза: 

 До 200 000 евро средства от ЕС на избран консорциум TTE (Technology 

Transfer Experiments)- като еднократна сума. 

 До 6 000 евро за ЕС - услуги за IP&ELS Services- за TTE консорциум - 2 

ваучера от 3 000 евро. 

 

 Трета фаза: до 38 500 евро на доставчик на технологии (Technology Provider) от 

избрания консорциум - като еднократна сума. 

Кой може да кандидатства? 

Консорциуми, съставени от 1 до три производствени МСП, по-големи компании 

(Manufacturing SME/Slightly Bigger Company) и доставчици на технологии (Technology 

Provider).  

https://s3.amazonaws.com/fundingbox-sites/gear%2F1613663567690-DIH%C2%B2_2nd+OC_Glossary.pdf
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МСП– Фирмата се счита за такава, ако отговаря на препоръката на ЕС 2003/361. Като 

обобщение и двата критерия трябва да се прилагат, за да може дадено дружество да се 

класира за МСП: 

• Брой на служителите в годишната работна единица (AWU) под 250 души; 

• Годишен оборот, по-малък или равен на 50 милиона евро или общ годишен баланс, 

по-малък или равен на 43 милиона евро.  

 

Малко по-големи компании - Фирмата се счита за малко по-голяма от МСП, ако отговаря 

и на двата критерия: 

• Броят на служителите в годишната работна единица (AWU) е максимум 499 души; 

• Оборотът не трябва да надвишава 100 милиона евро или балансът не трябва да 

надвишава 86 милиона евро. 

 

Официалното ръководство на ЕС за дефиниция на МСП се намира на този линк User 

Guide to the SME Definition. 

 

Документите за кандидастване по втората покана за 2nd Open Call for Technology 

Transfer Experiments по проект "DIH² - A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile 

Production" са качени на този линк: https://dih-squared-2nd-oc.fundingbox.com/. 

Повече информация можете да намерите на уебсайт: 

http://www.dih-squared.eu 

The DIH2 Open Call Website 

The Guide for Applicants 
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