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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
2014 – 2020 г.
Процедура „Енергийна ефективност в МСП“
Индикативна дата за обявяване: Февруари 2016 г.

Цел: Подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на
енергия от ВЕИ
Бюджет: 90 000 000 евро
Допустими бенефициенти:

 Микро, малки и средни предприятия
 Да имат минимум три приключени финансови години преди датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти

 Да развиват своята 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 – 50 000 лв.
 Максимален размер – 1 500 000 лв.
 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

70 %

45 %

60 %

35 %

1

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



До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“



До 90 % за дейности по Елемент Б „Услуги“

 Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за
мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 До 65 % за микро и малки предприятия
 До 55 % за средни предприятия

Допустими дейности:
А. Елемент А „Инвестиции“
1. Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ), включени в
опростен енергиен одит, извършен от лице, вписано в публичния регистър на
лицата, имащи право да извършват обследване за енергийна ефективност:



Придобиване на ДМА и ДНА за мерки за ЕЕ;



СМР на производствени сгради и/или на мерки за ЕЕ.

2. Всяка от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект
енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за енергийна
ефективност.
Б. Елемент Б „Услуги“:
1. Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
2. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy
Management Systems)/EN ISO 50001;
3. Извършване на опростен енергиен одит - до 20 000 лв;
4. Закупуване на материали,
дейностите по Елемент А;

които

са

пряко

свързани

с

изпълнението

на

5. Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
6. Одит на проекта – до 5 000 лв.
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Приоритетни проекти:

 Проектът се изпълнява в сектори с висока енергийна интензивност;
 Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за
планиране

 Проектът

включва дейности за пречистване на отпадъчни води, за
рециклиране на бракувана продукция или за използването на рециклирани
суровини;

 % заложено намаляване на емисиите на парникови газове в резултат от
изпълнението на проекта.

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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