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Ф Е В Р У А Р И  2 0 2 2  Г .   

„Подобряване на 
производствения 
капацитет на МСП“ -  
семейни предприятия, 
предприятия от 
творческите индустрии и 
занаятите 

→ Бюджет от ЕС грант:  

50 млн. евро 

 

→ Размер безвъзмездна 

финансова помощ:  

30 000 - 50 000 лв. 

 

→ Допустими кандидати: 

Микро, малки и средни 

предприятия (МСП) 

 

→ Приоритетни региони: 

Северозападен район, 

Югоизточен и Северен 

централен регион. 

 
М А Й  2 0 2 2  Г .  

„Внедряване на иновации в 
предприятията“  

 

→ Бюджет от ЕС грант:  

188,09 млн. евро 

 

→ Бюджет от ЕС за направление 

„Чисти технологии, кръгова и 

нисковъглеродна 

икономика“:  

126,92 млн. евро 

 

→ Допустими кандидати:  

*МСП от всички сектори;  

*малки дружества със средна 

пазарна капитализация; 

*големите предприятия са 

допустими единствено в 

сътрудничество с МСП 

 

→ Приоритет ще се дава на 

предприятия,  

осъществяващи дейности в 

сферата на: Чисти, свързани 

и автономни превозни 

средства; Интелигентно 

здраве; Индустриален 

Интернет на нещата; Кибер 

защита. 

 
О К Т О М В Р И  2 0 2 2  Г .   

„Разработване на иновации 
в предприятията“ 

 

→ Бюджет от ЕС грант:  

65,57 млн. евро 

 

→ Бюджет от ЕС за направление 

„Чисти технологии, кръгова и 

нисковъглеродна 

икономика“:  

30,00 млн. евро 

 

→ Допустими кандидати: 

*микро, малки и средни 

предприятия от всички 

сектори;  

*малки дружества със средна 

пазарна капитализация; 

*големите предприятия са 

допустими единствено в 

сътрудничество с МСП. 

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ 
НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2022 г. 

ПРОГРАМА 
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 
2021-2027 
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✓ Подкрепа за инвестиции, насочени към 

разработване на цифрови технологии, 

софтуер, цифрови приложения в 

областта на Индустрия 4.0 

✓ Прилагане на подходящи процеси за 

киберсигурност и поверителност на 

данните в МСП 

✓ Повишаване на дигиталните умения на 

персонала във връзка с въведените 

технологии от Индустрия 4.0 

 

4.  Подкрепа за развитие на 

предприемаческата екосистема, 

насърчаване на интернационализацията и 

привличане на чуждестранни инвестиции: 

предоставяне на комплексни услуги в 

подкрепа на МСП. 

 

→ Бюджет от ЕС грант: 40 млн. евро 

 

→ Допустими кандидати: МСП и 

браншови/работодателски 

организации, институции, 

организации и агенции в подкрепа на 

бизнеса и подобряване на бизнес 

средата 

 
 

 

 1. Подкрепа за заявяване и защита на 

индустриална собственост в предприятията.  

→ Бюджет от ЕС грант: 10 млн. евро 

2. Подкрепа за развиване на иновационния 

капацитет в предприятията чрез привличане 

на чуждестранни изследователи. 

→ Бюджет от ЕС грант: 10 млн. евро 

 

→ Допустими кандидати - МСП, малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация и големите предприятия, 

но единствено за подкрепа в 

сътрудничество с МСП 

 

3. Цифровизацията за гражданите, 

дружествата, изследователските организации 

и публичните органи. 
 

→ Бюджет от ЕС грант: 65.57 млн. евро 
 

→ Допустими кандидати: МСП 
 

→ Дейности: 
 

✓ Насърчаване въвеждането на 

технологии от Индустрия 4.0 в 

предприятията 
 

✓ Въвеждане на стандарти в областта на 

Индустрия 4.0 

ДРУГИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО  

ПРОГРАМА 

 „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“  

В ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 
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7. Подкрепа за създаване на партньорства 

между предприятия за постигане на 

промишлена симбиоза 

 

→ Бюджет от ЕС грант: 10 млн. евро 

 

→ Дейности: споделяне на ресурси, 

услуги, вторични продукти, създаване 

на връзка между производства, при 

която отпадъците от едното 

представляват суровина за другото. 

Ще се насърчава промишлената 

симбиоза между предприятия по 

веригите на стойността 

 

→ Допустими кандидати: предприятия 

от всички сектори на икономиката 

(МСП)   

 

8. Планирано е използването на дългови 

финансови инструменти (гаранционен и 

заемен)  за ресурсна ефективност в 

предприятията в комбинация с 

безвъзмездна финансова помощ, както в 

една операция, така и в рамките на две 

отделни операции  

→ Финансиране от ЕС: 80 млн. евро 

 

→ Допустими кандидати: МСП от всички 

сектори на икономиката; 

предприятия, които извършват 

дейности с отпадъци (предварително 

третиране); дружества със средна 

пазарна капитализация  (mid-caps) и 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация (small mid-caps). 

5. Насърчаване на енергийната ефективност 

и намаляване на емисиите парникови газове 

→ Бюджет от ЕС грант: 30 млн. евро 

 

→ Допустими кандидати: МСП и големи 

предприятия 

 

→ Дейности: 

✓ Дейности, насочени към 

изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в предприятията въз 

основа на препоръки от енергиен 

одит (обследване за енергийна 

ефективност) 

 

✓ Въвеждане и сертифициране на 

системи за енергиен мениджмънт 
 

✓ Въвеждане на системи за 

мониторинг и контрол на 

енергопотреблението 

 

→ Комбинирано финансиране между 

дългови финансови инструменти 

(гаранционен и заемен) и безвъзмездна 

финансова помощ в рамките както на 

една така и на две отделни операции 

Допълнително финансиране от ЕФРР: 

50 млн. евро 

 

6. Мерки за подобряване на ресурсната 

ефективност в предприятията, вкл. в 

областта на проектирането на продуктите, 

производството и управлението на 

отпадъците. 

 

→ Бюджет от ЕС грант: 48 млн. евро, които 

ще се комбинират с финансов 

инструмент 

 

→ Допустими кандидати: предприятия от 

всички сектори на икономиката (МСП)   


