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TripleA Horizon 2020 

Тройно А на фокус 
Схемата „Тройно А“ използва много практичен и ориентиран към резултатите 

подход, който се стреми да предостави надеждна информация, отговаряйки 

на три въпроса: 

• Как да се оценят инвестиционните идеи и рисковете на ранен етап?  

• Как да се постигне съгласие относно инвестициите, определени като 

„Тройно A“ инвестиции на базата на подбрани ключови показатели за 

ефективност?  

• Как да се  обвържат идентифицираните инвестиционни идеи, определени 

като „Тройно A“,  с възможни схеми на финансиране? 

Схемата „Тройно A“ включва три критично важни стъпки: 

• Стъпка 1 - Оценяване: Базира се на рисковите профили на държавите-

членки на Консорциума и на политиките за смекчаване влиянието на 

идентифицираните основни рискове, включително и уеб базирана база 

данни, позволяваща национална и секторна съпоставимост, 

идентифициране зрелостта на пазара, обмен на добри практики и опит, 

намалявайки по този начин несигурността за инвеститорите.  

• Стъпка 2 – Постигане на съгласие: Базира се на стандартизирани 

„Тройно А“ инструменти, референтни показатели за ефективност и 

насоки за ускоряване и увеличаване на инвестициите, преведени на 

езиците на партньорите в Консорциума.  

• Стъпка 3 - Обвързване: Базира се на демонстрации  в страната, 

възпроизводимост и цялостна експлоатация на идентифицирани Тройно А 

проекти, включително препоръки за реалистични и осъществими Тройно А 

инвестиции в национален и секторен контекст, както и препоръки за 

обвързването на тези проекти с механизми за краткосрочно и 

средносрочно финансиране. 
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