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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ХАНОВЕР 
 

 

Декларация за Принципите на ЕВРИКА 

 

Този документ беше приет на Конференцията на министрите в Хановер на 6 ноември 1985г. 

ЕВРИКА беше създадена на Конференцията на министрите от 17 страни и среща на 

членовете на Комисията на Европейската общност в Париж, проведена на 17 юли 1985г.  

На среща в Хановер на 5 и 6 ноември 1985г. министри от 18 страни и членове на Комисията 

на Европейската Общност се споразумяха за следното: 

 

Цел  

 

Целта на ЕВРИКА е да се повиши, чрез по-тясно сътрудничество между предприятия и 

изследователски институти в областта на съвременните технологии, повишаване на 

производителността и конкурентоспособността на Европейската индустрии и националните 

икономики на световния пазар и по този начин да укрепи основата за траен просперитет и 

заетост: ЕВРИКА ще позволи на Европа да овладее и използва технологии, които са от 

значение за нейното бъдеще, както и да изгради своя капацитет в области, от решаващо 

значение.  

 

Това ще се постигне чрез насърчаване и подпомагане на индустриално, технологично и 

научно сътрудничество в проекти, насочени към разработване на продукти, процеси и услуги 

с пазарен потенциал за световния пазар и базирани на съвременни технологии.  

 

ЕВРИКА проектите ще обслужват граждански цели и ще са насочени към пазарите както на 

частния, така и на  публичния сектор. 

 

Основна насоченост и критерии 

 

1. ЕВРИКА проектите първоначално ще се отнасят  основно за продукти, процеси и услуги 

в следните области на съвременните  технологии: информационни и комуникационни 

технологии, роботика, материали, производство, биотехнологии, морски технологии, 

лазери, опазване на околната среда и транспортни технологии.  

 

ЕВРИКА ще включва също важни научноизследователски проекти във високите  

технологии, насочени към създаване на предпоставки за модерна инфраструктура и 

решаване на транс-гранични проблеми.  

 

2. ЕВРИКА е отворена към всички ефективни структури, включително и съществуващите в 

МСП, както и към наличните в по-малки изследователски институти, в които се 

инициират много иновативни технологични продукти. 

 

3. Обменът на технологии между европейски предприятия и институти е предпоставка за 

висок технологичен стандарт на Европейската индустрия.  

ЕВРИКА проектите ще подкрепят и разширяват този обмен. 

 

4. ЕВРИКА проектите  ще отговарят на следните критерии: 

 

 съответствие с целите, изложени по-горе; 

 сътрудничество между участниците (предприятия, изследователски институти) в 

повече от една Европейска страна; 
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 някои определени очаквани ползи от осъществяването на съвместни проекти; 

 използване на съвременни технологии; 

 насоченост към постигане на значително технологично предимство в продукт, процес 

или услуга; 

 подходяща техническа и мениджърска квалификация на участниците, адекватно 

финансово задължение от страна на участващите в проекта предприятията. 

 

Общи условия 

 

1. ЕВРИКА ще получава съответна подкрепа от правителствата на страните членки и от 

Европейската комисия. 

 

2. Създаването на голямо, хомогенно, динамично и отворено Европейско икономическо 

пространство е от съществено значение за успеха на ЕВРИКА. 

 

3. Завършването на вътрешния пазар на Европейската Общност и прилагането на 

Люксембургската декларация между ЕС и страните от ЕФТА ще бъде от полза на 

ЕВРИКА.  

 

По-конкретно това означава, че ЕВРИКА трябва да води към ускоряване на 

продължаващите усилията за: 

 

 създаване на общи индустриални стандарти на ранен етап; 

 премахване на съществуващите технически препятствия за търговия, в т.ч. например 

чрез взаимно признаване на инспекционни процедури и сертификати; 

 отваряне на системата за обществени поръчки. 

 

4. Европейската Общност и правителствата на страните, участващи в ЕВРИКА ще проучат 

възможността за допълнителни мерки в подкрепа на ЕВРИКА. 

 

5. Дейностите в рамките на ЕВРИКА ще бъдат проведени в съответствие с принципите  на 

международната свободна конкуренция. 

 

Изпълнение на проекта и координация 

 

1. Проектите 

 

1.1. ЕВРИКА проектите ще бъдат подготвени чрез интензивен обмeн на информация между 

предприятия, институти и – където е уместно – потенциалните потребители. В този 

смисъл организирането на форуми в определени индустриални сектори би спомогнало 

за идентифициране на потенциални ЕВРИКА проекти. 

 

1.2. Правителствата и ЕК ще подкрепят обмена на информация с оглед информиране на 

всички заинтересовани страни от предстоящи проекти. 

 

1.3. В крайна сметка ЕВРИКА проектите ще са в резултат от консултациите между 

съответните партньори. Предприятия/институтите ще изпълняват проектите в избрани 

от тях групи. 

 

1.4. Участващите в  ЕВРИКА проекти  ще определят формата на своето сътрудничество 

съобразно специфичните изисквания. Страните ще отговарят за определяне вида на 

управление на проекта и за осигуряване на тяхна собствена административна подкрепа. 
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1.5. Предприятията/институтите, участващи в ЕВРИКА проекти, ще финансират проекта със 

собствени средства, или от  капиталовия пазар и други публични средства, до които 

имат достъп. 

 

1.6. Правителствата на страните на предприятията/институтите, участващи в договорен 

проект и Европейската комисия, когато това е уместно, ще дават съгласието си относно 

съответствието на целите и критериите с ЕВРИКА. Те съвместно ще информират 

Конференцията на министрите чрез свои „Високопоставени представители”, които се 

срещата като група. Подобна информация ще включва описание на проекта, анализ на 

съответствие с целите и критериите на ЕВРИКА, и посочване на всички допълнителни 

мерки, включващи трети страни. Проектите, изискващи такива допълнителни мерки 

може да бъдат обсъждани от „Високопоставените представители” при поискване на 

всеки един от тях. Процедурите ще бъдат разглеждани в светлината на придобития опит. 

 

1.7. След такова уведомление ЕВРИКА проектите трябва да останат отворени за други 

страни, партньори по проекта, в случай че пожелаят това. 

 

 

2. Организация 

 

2.1. Ролята на Координиращо тяло се изпълнява от ЕВРИКА Конференцията на министрите. 

Нейните членове ще са представители на правителствата на страните-членки и на 

Европейската комисия. 

 

В края на всяко заседание Конференцията на министрите ще избира председателя за 

следващото заседание. Председателят ще осигурява продължаването на работата. 

 

Отговорността на Конференцията на министрите е да развиват структурата и целите на 

ЕВРИКА и да оценят резултатите. 

 

2.2. Високопоставените представители на всяка страна – членка и представителят на ЕК ще 

се събират при необходимост като група за да съдействат на Конференцията на 

министрите за изпълнение на задачите и подготовка на заседанията, включително 

изготвяне на резюмета на проекти, които да се представят пред Конференцията на 

министрите. 

  

Председателят на групата, ще имат една и съща националност с председателя на 

следващата Конференция на министрите. 

 

Високопоставените представители, в съответствие с националните процедури, ще 

предприемат съответните действия за: 

 

 насърчаване на необходимия поток от информация в собствената си страна, 

 създаване на контакти между предприятията и институтите в страните-членки в 

ЕВРИКА, предоставяне на необходимата информация и насърчаване 

изпълнението на проектите; 

 информиране на другите Високопоставени представители и посочване на сектори, 

технологии, продукти или услуги за които има заявен интерес от сътрудничество и 

коопериране; 

 предоставяне на другите Високопоставени представители информация за 

подготовката на ЕВРИКА проекти; 
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 обсъждане с други Високопоставени представители решенията на проблеми и 

обмяна на мнения по финансирането на проектите. 

 

Срещите на Високопоставените представители могат да бъдат свиквани за обсъждане на 

специфични проекти. 

 

2.3. За повишаване прозрачността и ефективността на ЕВРИКА ще бъде създаден малък и 

гъвкав Секретариат на ЕВРИКА или работна група под ръководството на Конференцията 

на министрите. (Високопоставените представители действащи като група, се изисква да 

обсъдят начините за създаване на подобен Секретариат до края на януари 1986 година.) 

 

Задачите й ще включват: 

 да събира и разпространява информация, предлагайки услугите на клирингова 

къща; 

 да съдейства на фирмите и институтите в установяване на контакти с партньори за 

ЕВРИКА проекти; 

 да оказва подкрепа при провеждане на срещите на Конференцията на министрите 

и на Високопоставените представители; 

 да осигурява приемствеността на задачите за изпълнение. 

 

Съставът на Секретариата на ЕВРИКА трябва да отразява участието на страните-членки 

на ЕО  и такива, които не са членки на ЕО. Връзката с ЕО  както и възможната подкрепа 

от индустрията на страните-участници следва да се отчита и взима под внимание. 

 

Отношения между ЕВРИКА, ЕО и съществуващи Европейски ангажименти за 

сътрудничество 

 

1. ЕВРИКА проектите не са предназначени да заменят съществуващо технологично 

сътрудничество в Европа, като например програми спонсорирани от ЕО, проекти по 

COST, CERN, ESA, двустранни или многостранни проекти за сътрудничество, или 

тяхното развитие. Целта е да ги разширява или допълва. 

2. ЕО може да участва като партньор в ЕВРИКА, а именно чрез собствен 

изследователски капацитет, програми за изследвания и развитие и финансови 

възможности. 

3. Създаването на подходящи общи условия в ЕО и в страните-участници и 

благоприятна околна среда за технологично сътрудничество е особена предпоставка 

за успеха на ЕВРИКА инициативи. 

 

 


