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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
2014 – 2020 г.
Процедура „Енергийна ефективност в големи предприятия“
Индикативна дата за обявяване: Декември 2016
Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите
предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна
ефективност
Бюджет: 40 000 000 евро
Допустими бенефициенти:
 Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите
 Развиват основна дейност в един от следните сектори:
 сектор B „Добивна промишленост”;
 сектор C „Преработваща промишленост”;
 сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и газообразни горива”;
 сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване”;
 сектор F „Строителство“ .
Размер на безвъзмездната помощ:

 Минимален размер – 500 000 лв.
 Максимален размер – 3 500 000 лв.
Интензитет на помощта: от 25% до 45%
Допустими дейности:
Изпълнение на мерки, които допринасят
ефективност на предприятията, вкл.:

за

подобряване

на

енергийната

 Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в
промишлеността;

 Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на

съществуващия сграден фонд на предприятията (напр. топлоизолация на
стени и покриви, смяна на дограма, енергоспестяващо осветление, енергоефективно оборудване, др.);

 Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление.
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Начин на плащане на субсидията:

 Авансово плащане в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната
финансова помощ срещу издадена банкова гаранция;

 Междинно плащане
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля
95% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

 Окончателно плащане – размерът на което се изчислява след приключване

на проекта, одобряване на финалния технически и финансов отчет, като се
приспаднат сумите по отпуснатите авансови и междинни плащания.
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