
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020  
И  

МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОДХОДА  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ 

 



  

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

 Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) 
чрез многофондово финансиране през програмния период 2014–2020 цели 
постигането на ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които 
имат най-голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на 
икономическите и социалните различия в развитието на териториите. 

  

 Съгласно Споразумението за партньорство 2014-2020 г. подходът ВОМР се 
прилага при запазване на специфичните за всяка програма цели и приоритети и 
при спазване на хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Мерките в стратегия за ВОМР 
се разработват при спазване на установената липса на припокриване и 
координация по всички програми, финансирани със средства на Европейския съюз. 

 

 Финансовата подкрепа по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК 2014-2020) е насочена към 
преодоляване на идентифицираните нужди на територията на МИГ/МИРГ с цел 
повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС за 
разработването и/или внедряването на иновации от и на тези територии, 
насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации, развитие 
на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ/МИРГ, 
подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения 
капацитет, засилване на експортния потенциал на предприятията и устойчиво 
развитие, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности.  



 

 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВОМР 

  

 По ОПИК 2014-2020 се предвижда принос към изпълнението на 
местните стратегии за развитие чрез финансирането на проекти в рамките на 
одобрените стратегии за местно развитие, които са разработени съобразно 
спецификите на конкретната територия и в унисон с приоритетите и целите и 
имат заложени приоритети, цели и мерки за изпълнение в следните 
направления: 

 

* насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации 
(Тематична цел 1, Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации");  

 

* повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 
възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и 
алтернативни дейности (Тематична цел 3, Приоритетна ос 2 
"Предприемачество и капацитет за растеж на МСП).  

 



 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВОМР 

 

Основните резултати, които се очакват от подкрепата на проекти на 
местно ниво по ОПИК 2014-202 чрез инструмента ВОМР, са свързани с: 

  

* трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за 
повишаване на капацитета на МСП за пазарно развитие и 
производителността на труда на тези територии;  

 

* насърчаване на иновационната активност, разработването и 
внедряването на иновации от и на тези територии, както и 
насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и 
иновации;  

 

* подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване 
създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват 
заетост на местното население и възможности за повишаване на 
доходите му.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВОМР 

 

 Бюджетът от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
за периода 2014-2020, определен съгласно Споразумението за партньорство за 
прилагане на подхода ВОМР, е в размер на: 

 

16 194 233 евро по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“   

и  

37 786 543 евро по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за 
малки и средни предприятия“. 

 

  Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на 
една стратегия за ВОМР от оперативна програма  „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на: 

а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с 
население от 10 000 до 15 000 жители; 

 

б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с 
население от 15 001 до 45 000 жители включително; 

 

в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над 
посоченото в буква „б“ население. 

  

 



 

 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ КЪМ 
СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

 Мерките, включени в стратегиите за местно развитие, които ще се 
финансират по ОПИК 2014-2020, ще се изпълняват в съответствие с правилата 
за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз  към помощта de 
minimis.  

 

 Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се 
кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да 
надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и левовата равностойност на 
100 000 евро (за МСП, които осъществяват шосейни товарни превози за чужда 
сметка) в случай на едно и също предприятие, за период от три бюджетни години. 

  

 Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на 
допустимите разходи. 



 
 

ДЕМАРКАЦИЯ 

 

 

 Недопустими за финансиране по ОПИК 2014-2020 са проекти, 
изпълнявани от микро предприятия в селските райони и от предприятия, 
които не са допустими съгласно демаркационната линия с оперативните 
програми, ПРСР и други програми. 

 

 

 В рамките на избраните мерки няма да бъдат подкрепяни дейности, 
финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова 
схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или 
друга донорска програма, като проверката ще се извършва на ниво 
индивидуален проект. 



ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ 

Инвестиционен приоритет  1.1  

Технологично развитие и иновации  
(ТЦ 1) 

 
 

Приоритетна ос 1 
Технологично развитие 

и иновации 

Инвестиционен приоритет  2.1 

Достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството  (ТЦ 3 ) 

Инвестиционен приоритет  2.2  

Капацитет за растеж на МСП 
(ТЦ 3) 

 
 
 

Приоритетна ос 2  

Предприемачество и 
капацитет за растеж 



 
Примерни дейности: 

Развитие на сътрудничеството за иновации между 
предприятията, научните среди и бизнеса 

Подкрепа за иновации в предприятията 

 

Фокусиране на интервенциите в тематичните области на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

Бюджет за 
ВОМР: 

16 194 233  евро 

ПОДКРЕПА ЗА ВОМР ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ 
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ВАЖНО! ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ЩЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ САМО ИНВЕСТИЦИИ, 
ПОПАДАЩИ В ТЕМАТИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

 

ИКТ и информатика:  

 

* производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране; 

* ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с 
другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо 
наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер; 

* 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 

* Big Data, Grid and Cloud Technologies; 

* безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; 

* езикови технологии; 

* уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и 
експлоатиране на нови услуги и продукти; 

* използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги 
и системи. 
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Мехатроника и чисти технологии:  

 

* производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като 
част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; 

* машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху 
транспорта и енергетиката; 

* инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални 
машини, уреди и системи; 

* системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в 
производството; 

* вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект; 

* създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни 
системи; 

* роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани 
автоматизирани системи; 

* проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-
национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; 

* био-мехатроника; 

* интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“; 

* чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, 
спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни 
средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни 
технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали 
от производства в други производства). 
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Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - проектите следва да са съобразени с 
демаркацията, вкл. с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Оперативна програма 
„Морско дело и рибарство“ 2014-2020 и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и 
аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на 
селскостопански продукти: 

 

* методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на 
специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, 
хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични 
средства и продукти); 

* производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни); 

* производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и 
терапия и/или участие в над-национална производствена верига; 

* персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и 
средства; 

* медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а 
персонален туризъм); 

* нано-технологии в услуга на медицината; 

* био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; 

* „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и 
морски ресурси; 

* производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода; 

* зелена икономика.  
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Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: 

 

* културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, 
архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални 
форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, 
вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, 
издателска дейност, радио; 

* компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или 
развлекателен характер; 

* алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и 
спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); 

* производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери 
(напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. 
стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за 
исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, 
печатни издания). 

 



 
Примерни дейности: 
 
Насърчаване на предприемачеството  

Инвестиции за подобряване на производствения  
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно   
използване на факторите на производството 

Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване 
на управленския капацитет 

Подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на 
качеството и насърчаване използването на ИКТ 

 
Прилага се секторен подход съгласно Националната стратегия 

за насърчаване на МСП  

бюджет за 
ВОМР: 

37 786 543 евро 

ПОДКРЕПА ЗА ВОМР ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2  
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП  
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ВАЖНО! ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 СЕ ПРЕДВИЖДА ПОДКРЕПА ЗА СЕКТОРИТЕ, 
ИЗВЕДЕНИ КАТО ПРИОРИТЕТНИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА МСП 

 

Допустимите сектори са съгласно Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия 2014-2020.  

За кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от 
кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на 
икономическите дейности (КИД - 2008)  в една от определените групи сектори на 
икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: 

 

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени 
производства: 

* С20 „Производство на химични продукти“ 

* C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

* C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти“  

* С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

* С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ 

* С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

* С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 
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Интензивни на знание услуги: 

 

* J58 „Издателска дейност“ 

* J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 
издаване на музика“  

* J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

* J61 „Далекосъобщения“ 

* J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

* J63 „Информационни услуги“ 

* М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 
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Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства - проектите 
следва да са съобразени с демаркацията, вкл. с Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 и Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 и ограниченията за 
предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на 
селскостопански продукти; преработката и продажбата на селскостопански продукти: 

 

* С10 „Производство на хранителни продукти“ 

* С11 „Производство на напитки“ 

* С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

* С14 „Производство на облекло“ 

* С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ 

* С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене“ 

* С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

* С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

* С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

* С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

* С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 

* С24 „Производство на основни метали“ 

* С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

* С31 „Производство на мебели“ 

* С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

* С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 
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ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ   
 
 
 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или 
Закона за кооперациите. 
 
  
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно 
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. 
 
  
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да 
получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в 
забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 
18 декември 2013 г. 



НОВИ 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ  
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