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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
2014 – 2020 г.
Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“
Индикативна дата за обявяване: Декември 2015 г.
Основната цел на процедурата е да предостави фокусирана подкрепа на
българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематични
области, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да
води до пазарна реализация на продукт или процес в приоритетните направления –
ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен
живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Бюджет по процедурата: 50 000 000 евро
Бенефициенти:

 Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите.

 Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2012,

2013 и 2014г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на
проекти.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при режим
„регионална помощ“ за МСП е 1 000 000 лв. и за големи предприятия 1 500 000 лв.

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при режим „de
minimis”: 200 000 евро
Кандидатите сами избират режима на подпомагане – „минимална помощ“ или
„регионална помощ“.
1) Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“:
Категория на
предприятието

Максимален интензитет
на помощта за дейности
извън ЮЗР1

Максимален интензитет на
помощта за дейности
в ЮЗР

Микро и малки
предприятия
Средни предприятия
Големи предприятия

70 %

45 %

60 %
50 %

35 %
25 %

1

Югозападен район за планиране, включва областите: София град, София област, Благоевград, Перник,
Кюстендил.
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2) Интензитет на помощта за режим „de minimis”:
Категория на предприятието

Максимален интензитет на
помощта
90 %

Микро, малки, средни и
големи предприятия

3) Интензитет на помощта за
иновации в полза на МСП“:

„консултантски

Категория на предприятието
Микро, малки и средни предприятия

и

помощни

услуги

за

Максимален интензитет на
помощта
90 %

Допустими за финансиране са проектите по следните приоритетни сектори:

 ИКТ и информатика  уеб, хибридни и „native” приложения; ИКТ подходи в
машиностроене, медицина и творчески индустрии; 3D дигитализация,
визуализация и прототипиране; Big Data, Grid & Cloud Technologies; безжични
сензорни мрежи и безжична комуникация/управление и др.

 Мехатроника и чисти технологии  производство на базови елементи,
детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или
самостоятелно съставляващи такъв агрегат; съхранение, спестяване и
ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и екомобилност; роботика и автоматизация на процеси; безотпадни технологии,
технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от
производства в други производства и др.

 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии  методи за чисто
производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на
специфични български съставки, средства и продукти; производство на
инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика
и терапия; медицински и лечебен туризъм; нано-технологии в услуга на
медицината и др.

 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии  културни
и творчески индустрии; културно наследство; дизайн; издателска дейност;
радио; компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг
и/или развлекателен характер; алтернативен и екстремен туризъм и спорт;
производство на велосипеди, стени за катерене; печатни издания и др.
Проектите трябва да:

 внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятиетокандидат или придобита от трети лица.

 въвеждат продуктова и/или производствена иновация.

2

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

Проектите трябва да имат за основен предмет на дейност, свързан с/със:

 Създаване на нов стопански обект;
 Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
 Диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са
били произвеждани до момента в стопанския обект;

 Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект.

Допустими за финансиране разходи:
1) По елемент „Инвестиции“:



Придобиване

на

ново

оборудване,

необходимо

за

внедряване

в

производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.



Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които
ще бъдат внедрявани по проекта.



Придобиване/разработване

на

специализиран

софтуер,

необходим

за

внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
2)

Разходи по елемент „Услуги“:

Консултантски услуги в областта на иновациите:
 Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;



Консултиране, подпомагане и обучение в областта
защитата и експлоатацията на нематериални активи;

на

придобиването,



Консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на
стандарти и на правилата, които ги уреждат.

Услуги в подкрепа на иновациите:
 Осигуряване на бази данни и/или библиотеки, с цел разработване на поефективни продукти, процеси или услуги;



Услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;



Услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта
иновация;



Изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или
процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния
продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.
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Максимален срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца

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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