Процедура „Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията“
Първо официално заседание на КН на ОПИК и
на ОПИМСП
София, 26.11.2015 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Процед
ура

Цел

Бюджет

• Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ ще
бъде обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 1.1,
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на
ОПИК 2014-2020
• Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските
предприятия за повишаване на иновационната дейност в
тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите,
подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна
реализация на продукт (стока или услуга) или процес в
приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

• Общ бюджет – 97 791 500 лв. (50 млн.евро), като
финансирането от ЕФРР е 83 122 775 лв. (42.5 млн.евро), а
националното съфинансиране се равнява на 14 668 725
лв. (7.5 млн. евро).

2

Режим на държавна/минимална помощ:
Елемент А „Инвестиции“
o Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
или
o Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г.

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат
да избират приложимия режим на държавни помощи
(Регионална инвестиционна помощ или Помощ „de minimis”) в
зависимост от нуждите си и спецификата на предложения
проект.
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Режим на държавна/минимална помощ:
Елемент Б „Услуги“:

Категория на
предприятието

Режим на държавна помощ

Микро, малки и
Помощ за иновации в полза на МСП съгласно
средни предприятия чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията от 17 юни 2014 г.
Големи предприятия Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б
„Услуги“ се определя спрямо категорията на предприятиетокандидат.
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Допустими
кандидати:

• Кандидатите - търговци по смисъла на ТЗ или
ЗК или да са еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на ЕИП;
• Кандидатите - минимум три приключени
финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди
датата на обявяване на процедурата за подбор
на проекти;
• Кандидатите – извън забранителните режими
на Регламент №651/2014 и Регламент (ЕС) №
1407/2013;
• Кандидати - не са недопустими кандидати
съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със
средства на ЕС.
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Допустими
проекти:

• Водят до пазарна реализация на продукт (стока или
услуга) или процес в обхвата на тематичните области
на ИСИС;
• Внедряват иновация - собствена разработка или на база
интелектуални права, придобити от трети лица;
• По Елемент „Инвестиции“, в случаите на режим
Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл.
14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 - проектни
предложения с основен предмет осъществяването на
първоначални
инвестиции
в
материални
и
нематериални активи, свързани със:
•

създаването на нов стопански обект, или
• разширяването на капацитета на съществуващ стопански
обект, или
• диверсификацията на продукцията на стопански обект с
продукти, които не са били произвеждани до момента в
стопанския обект, или
• основна промяна в целия производствен процес на
съществуващ стопански обект;

• В съответствие с хоризонталните политики, залегнали
в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета;
• Проектът следва да6 бъде технически осъществим.

Допустими
дейности:

•
Елемент А „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 подкрепяни по процедурата;
• Придобиване/разработване
на
специализиран софтуер, необходим за
внедряването на
иновативния продукт
(стока или услуга) или процес.

• Елемент Б „Услуги“:
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа
на иновациите.
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Допустими
разходи:

Елемент А „Инвестиции“
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и
оборудване, представляващи дълготрайни материални
активи, необходими за изпълнението на дейностите по
проекта;
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални
активи (вкл. разходи за разработване на софтуер),
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Елемент Б „Услуги“
• Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на
иновациите.

Минимален и максимален размер на помощта:
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 Интензитет на помощта за режим „регионална
инвестиционна помощ“:
Категория на
предприятието

Максимален
интензитет на
помощта за
дейности извън ЮЗР

Максимален
интензитет на
помощта за
дейности в ЮЗР

Микро и малки
предприятия

70 %

45 %

Средни
предприятия

60 %

35 %

Големи
предприятия

50 %

25 %
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Интензитет на помощта за режим „de minimis” - до 90%
от общите допустими разходи (за всички категории
предприятия)
• Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на

едно и също предприятие не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от
три бюджетни години.

Интензитет на помощта за режим „помощ за иновации в
полза на МСП“ - до 90 % от допустимите разходи (за микро,
малки и средни предприятия).
• Общият

размер на помощта не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за
предприятие за всеки тригодишен период.
10

 Вид процедура за предоставяне на БФП - процедура на подбор
на проекти, съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС № 107 от 10 май 2014 г.
 Краен срок за кандидатстване – процедура с един краен срок
за кандидатстване. Минимален срок за подаване на проектни
предложения 90 дни от датата на обявяване на процедурата за
подбор на проекти.

Изпълнението на проекта следва да води до пазарна
реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване
на процес, попадащи приоритетни направления на
тематичните области на ИСИС:

Допустими
сектори

• мехатроника и чисти технологии;
• ИКТ и информатика;
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
• нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии.
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Допълнително приоритизиране:

Приорити
зиране

• Регионална специализация съгласно ИСИС;
• Регионална
приоритизация
за
проекти,
изпълнявани на територията на СЗР;
• Надграждане на резултати по Рамковите
програми на ЕС;
• Подкрепа за еко-иновации.

Очакваните резултати:
Нарастване на дела на предприятията, които внедряват и
разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши
иновационният им капацитет и конкурентоспособност.
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Индикатори за резултат:
• Дял на иновативните предприятия;
• Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД.

Индикатори за продукт:
• Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
• Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата
продукти;
• Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара
продукти;
• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за
иновации или за научноизследователски и развойни проекти;
• Финансирани проекти за еко-иновации.
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Предложение за решение на КН на ОПИК:

• КН

одобрява предложените методология и
критерии за подбор на операции по
процедура „Подкрепа за внедряване на
иновации
в
предприятията“
по
Инвестиционен приоритет 1.1, Приоритетна
ос 1 „Технологично развитие и иновации“
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