
 ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД 
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  

 
 

 
1 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

ПРЕЗ 2022 г. 
 
 

ИНОВАЦИИ 

 
 

 

„Внедряване на иновации в предприятията“ 

Срок за кандидатстване: Май 2022 г. 

 

Цел:  Да се предостави подкрепа на българските предприятия за повишаване 

на иновационната дейност в тематични области, като изпълнението на 

проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване 

на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на 

иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги. 

 

 

Бюджет по 

процедурата: 

188,09 млн. евро + 126,92 млн. евро за направление „Чисти 

технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ 

 

 

Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ МСП от всички сектори;  

❖ Малки дружества със средна пазарна капитализация; 

❖ Големи предприятия, които 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. 

 

 

Допустими 

дейности и 

разходи: 

❖ Придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, 

необходими за внедряване в производството на иновативния  

продукт (стока или услуга) или процес. 

 

❖ Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 

специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, 

„ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта. 

 

❖ Консултантски услуги в подкрепа на иновациите. 
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„Разработване на иновации в предприятията“ 

Срок за кандидатстване: Октомври 2022 г. 

 

Цел:  Нарастване на дела на предприятията, които разработват и 

разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния 

капацитет на предприятията. 

 

 

Бюджет по 

процедурата: 

 

65,57 млн. евро + 30,00 млн. евро за направление „Чисти технологии, 

кръгова и нисковъглеродна икономика“ 

 

 

Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ Микро, малки и средни предприятия от всички сектори;  

❖ Малки дружества със средна пазарна капитализация;  

❖ Големи предприятия, които са допустими единствено в 

сътрудничество с МСП. 

 

 

Допустими 

дейности и 

разходи: 

❖ Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за 

разработването на иновацията. 

❖ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с 

разработването на иновацията. 

❖ Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), 

необходими за разработването на иновацията. 

❖ Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на 

софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), 

представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим 

за разработването на иновацията. 

❖ Защита на индустриална собственост на национално и 

международно равнище и ползване на необходимата за това 

експертна помощ.   
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