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НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

БИЗНЕСА ПРЕЗ 2015 – 2016 ПО ПРОГРАМА 

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ! 

 
ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 г. 

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ 

Актуална с крайни срокове за кандидатстване:  

До 9 ноември 2015 - секторите на интензивните на знание услуги 

Цел:  Подобряване на производствените процеси, повишаване 

на производствения капацитет и капацитета за управление 

с цел засилване на експортния потенциал на 

предприятията.  

Бюджет по 

процедурата: 

150 000 000 евро 

 

Допустими 

бенефициенти: 

Микро, малки и средни предприятия в секторите на 

интензивните на знание услуги – вкл. КИД J58, J59, J60, 

J61, J62, J63, М72. 
Допустими дейности за 

финансиране: 

Подобряване на производствените процеси, добавяне на 

нови характеристики или подобряване на съществуващите 

продукти и услуги, разнообразяване на асортимента от 

продукти и услуги на предприятията, внедряване на нови 

технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес чрез: 

 Придобиване на ДМА (оборудване, машини); 

 Придобиване на ДНА (софтуери). 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

Микро и малки предприятия в ЮЗР1 - 45% 

Средни предприятия в ЮЗР - 35% 

Микро и малки предприятия извън ЮЗР - 70% 

Средни предприятия извън ЮЗР - 60% 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект: 

100 000 лв. – 1 000 000 лв. 

Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ 

Индикативна дата за обявяване: Септември 2015 г. 

 

Цел:  Насърчаване на иновационните дейности в предприятията 

в тематичните области на ИСИС: машиностроене, 

електроника и електротехника, автомобилостроене, 

медицинска техника, оптични продукти, лекарства; 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 

научно-изследователска дейност. 

Бюджет по 

процедурата: 

50 000 000 евро 

 

Допустими 

бенефициенти: 

Микро, малки, средни и големи предприятия 

 

                                                           
1 ЮЗР – Югозападен район, включващ области: София град, София област, Благоевград, Перник, 
Кюстендил 
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Допустими дейности за 

финансиране: 

Подкрепа за самостоятелно разработване и внедряване на 

иновации: 

 Придобиване на ДМА (машини, оборудване, хардуер);  

 Придобиване на ДНА (ноу-хау, права върху 

интелектуална собственост, специализирани софтуери);  

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на 

иновациите. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

25% - 90% в зависимост от категорията предприятие и 

вида финансирана дейност 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

100 000 лв. – 1 500 000 лв. 

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ 

Индикативна дата за обявяване: Декември 2015 г. 

Цел:  Подобряване на енергийната ефективност на 

предприятията и използване на енергия от ВЕИ  

Бюджет по 

процедурата: 

50 000 000 евро 

 

Допустими 

бенефициенти: 

Микро, малки и средни предприятия 

 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за 

подобряване на енергийната ефективност на 

предприятията. 

 Извършване на СМР, които водят до намаляване на 

енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на 

предприятията.  

 Придобиване на системи за отопление и охлаждане 

и/или производство на електрическа енергия от ВЕИ за 

собствено потребление.  

 Консултантски услуги за извършване на енергиен одит.  

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

35% - 70% 

 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

50 000 лв. – 1 500 000 лв. 

Процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“ 

Индикативен срок за кандидатстване: Май – Юли 2016  

Цел:  Предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на 

управленския капацитет на МСП в България и насърчаване 

използването на информационни и комуникационни 

технологии и услуги 

Бюджет по 

процедурата: 

20 млн. евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по 

смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите 

или са еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското 
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икономическо пространство 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Разработване, внедряване и сертифициране на 

системи за управление на качеството;  

 Разработване, трансфер, внедряване и сертифициране 

на добри производствени практики;  

 Услуги по реинженеринг на процесите в 

предприятията;  

 Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ 

системи и приложения за управление на бизнеса. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

до 90% 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

10 000 лв. – 391 166 лв. 

Процедура „Развитие на клъстери в България“ 

Индикативен срок за кандидатстване: Юли – Септември 2016  

Цел:  Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на 

клъстери в България като фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия 

Бюджет по 

процедурата: 

20 млн. евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери, които 

са обединения - юридически лица или обединения, които 

не представляват юридически лица 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Дейности за организационно-административно 

укрепване; 

 Дейности за коопериране и създаване на 

сътрудничества по цялата верига на стойността; 

 Дейности за интернационализация и участие в 

европейски и международни форми на сътрудничество; 

 Дейности за развитие на споделени иновационна 

инфраструктура и ноу-хау. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

35 - 90% 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

100 000 лв. – 2 000 000 лв. 

Процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи 

предприятия“ 

Индикативен срок за кандидатстване: Октомври – Декември 2016 

Цел:  Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа 

за големите предприятия в България за насърчаване 

изпълнението на проекти за енергийна ефективност 

Бюджет по 

процедурата: 

40 млн. евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Големи предприятия, които са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или са 
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еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо 

пространство 

Допустими дейности за 

финансиране: 

Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване 

на енергийната ефективност на предприятията, вкл.: 

 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; 

 Придобиване на системи за отопление и охлаждане 

и/или производство на електрическа енергия от 

възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

25 – 45% 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

500 000 – 3 500 000 лв. 

Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” 

Индикативен срок за кандидатстване: Декември 2016 – Март 2017 

Цел:  Повишаване на иновационния капацитет на предприятията 

 

Бюджет по 

процедурата: 

35 млн. евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския 

закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-членка 

на Европейското икономическо пространство. 

Допустими дейности за 

финансиране: 

Дейности по разработване на иновации в тематичните 

области на ИСИС (машиностроене, електроника и 

електротехника, автомобилостроене, медицинска техника, 

оптични продукти, лекарства; ИКТ и научно-

изследователска дейност):  

 приложни научни изследвания в предприятието; 

 проучване, придобиване и прилагане на резултати от 

научни изследвания, технологии, know-how, 

непатентовани открития, права по интелектуална 

собственост; 

 тестване на прототипи и пилотни линии; 

 тествания, изпитвания, измервания. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

25 - 90% 

Минимален и 

максимален размер на 

субсидията за проект: 

50 000 – 1 000 000 лв. 
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При интерес, не се колебайте да се свържете с нас! Ние сме готови да Ви 

подкрепим и да Ви дадем правилната насока в развитието на вашите 

проектни идеи! 

Благодарение на нашите познания в областта на Европейските фондове и 

програми, ние помагаме на нашите клиенти да намерят подходящо 
финансиране и да превърнат своите идеи в успешни проекти! 

 

 

 

Делина Консулт ЕООД 

гр. София 1612, ул. Найден Геров № 6, оф.6 

Тел.: +359 2 851 1040                            

GSM: + 359 876 687 823 

e-mail: projects@delina-consult.com 

web: www.delina-consult.com 
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