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ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Общ преглед на напредъка в изпълнението на
ОПИК 2014-2020 г. към 30.09.2017 г.
 Обявени са 8 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 7
процедури за директно предоставяне на БФП, 4 бюджетни линии.

 Обявените

процедури и финансовото споразумение с ФМФИБ са на обща

стойност 1,57 млрд. лв /приблизително 63 % от бюджета на ОПИК.

 Сключени са общо 1461 договора (вкл. финансовото споразумение с ФМФИБ)
с общ размер на предоставената БФП 1,32 млн. лева (средствата са
предоставени по ПО 1, 2, 3 и 5).

В

изпълнение са 880 договора за БФП, приключени са 552 договора (с

извършени финални плащания).

 Осъществени

805 проверки на място за верификация на отчети и искания за

плащане.

 Извършени

плащания

от

началото

на

периода

–

включително 115 млн. лева за финансови инструменти.

493,5

млн.

лева,

Общ преглед на напредъка в изпълнението на
ОПИК 2014-2020 г. към 30.09.2017 г.
Изплатени средства – млн. лева
Година/
Приорит
етна ос

ПО 1

ПО 2

ПО 3

ПО 4

ПО 5

Общо

2015 г.

0

0

0

0

8.25

8.25

2016 г.

29.34

189.89

19.56

0

5.60

244.39

2017 г.

24.14

208.81

0.43

0

7.46

240.84

Общо:

53.48

398.70

19.99

0

21.31

493.48

Общ преглед на напредъка в изпълнението на
ОПИК 2014-2020 г. към 30.09.2017 г.
Изплатени средства – млн. лева
Приоритетна
ос/
Вид плащане

Авансово

Брой
договори

Междинно

Брой
договори

Окончателно

Брой
договори

ПО 1

8.96

26

43.18

31

1.34

3

ПО 2

49.67

198

159.28

319

189.76

549

ПО 3

0.43

0

19.56

2

0

0

ПО 4

0

0

0

0

0

0

ПО 5

8.20

4

13.10

4

0

0

Общо:

67.26

228

235.12

356

191.10

552

Изпълнение на ОПИК към 30.09.2017 година
Обявени
(лева)

Сключени
договори
(лева)

Изплатени
средства
(лева)

Сертифицирани
средства
(лева)

ПО 1

359.81

277.16

53.48

39.77

ПО 2

817.08

751.13

398.71

334.84

ПО 3

352.05

246.52

21.30

19.56

ПО 5

41

41

21.30

10.48

Общо

1 569.94

1 315.81

493.48

404.65

63.2%

52.97 %

19.87 %

16.29%

% от общия
бюджет

Сключени договори
(брой)

Прекратени договори
(брой)

Приключени договори
(брой)

ПО 1

236

2

3

ПО 2

989

27

549

ПО 3

231

0

0

Общо

1461

29

552

Очаквано изпълнение на ОПИК към 31.12.2017 г.
Обявени
(лева)

Сключени
договори
(лева)

ПО 1

359.81

285.58

ПО 2

911.78

773.08

ПО 3

583.25

501.59

Общо

1819.84

1601.25

% от общия
бюджет

76.32%

64.46%

Очаквано изпълнение на ОПИК към 31.12.2018 г.
Обявени
(лева)

Сключени
договори
(лева)

ПО 1

536.92

393.20

ПО 2

1061.78

850.08

ПО 3

583.25

501.59

Общо

2337.95

1904.07

% от общия
бюджет

94.11%

76.65%

Напредък по приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и
иновации“
Индикатори за резултат:
Наименование на
индикатора

Базова стойност

Целева стойност (2023)

Дял на иновативните
предприятия

27.4

30.4

Разходи за иновации, които
не са резултат от НИРД

0.49

0.63

Рамка за изпълнение на ПО 1:
Наименование на
индикатора

Междинна
стойност
(2018)

Целева стойност
(2023)

Постигнато към
30.09.2017 г.

Сертифицирани
разходи

40 826 510

295 282 552

20 331 864,47

Брой на
предприятията,
получаващи
подкрепа

57

504

3
(231 договора в
изпълнение)

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (1/2)

 Обявена на 23.12.2015 г.

 Kраен срок за кандидатстване:
 Основна

04 април 2016 г.

цел: 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.

 Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия.
 Обект на оценка: 532 проектни предложения.
 Обща стойност на заявената БФП:

312 669 506,11 лв.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (2/2)

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 153
 Обща

стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ

сключените – 117 068 764,27 лв.

 Брой договори в процес на изпълнение – 148
 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 3
 Брой прекратени договори – 2
 Сума на извършените плащания: 20 105 422,48 лв.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА

ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

 Обявена на 04.02.2016 г. с краен срок 05.05.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 10 000 000 евро (19 558 300 лева)
 Основна цел: Предоставяне на подкрепа на стартиращи

предприятия за

повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, с акцент

върху разработването на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните
направления на тематичните области на ИСИС.

 Допустими

кандидати: МСП и големи предприятия с по-малко от три

приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни

предложения.

 Брой сключени договори

– 82 на обща стойност: 30 471 340,36 лева.

 Брой договори в процес на изпълнение – 82.

 Сума на извършените плащания: 601 732,00

лв.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.003 ФАЗА 2 НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК”



Обявена на 01.08.2016 г. с краен срок 30.09.2016 г.



Бюджет на процедурата: 12 500 000 лева (6,39 млн.евро)



Основна цел: Предоставяне на интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа
за

доизграждане

на

първия

научно-технологичен

парк

в

България

с

цел

идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които
водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този
начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност.



Подкрепа за Развитие на проиновативна инфраструктура и на научно-технологичен
парк.



Допустими кандидати: София Тех Парк АД



На 11.04.2017 г. е сключен договор със стойност на БФП – 12 273 362,81 лева и със
срок на изпълнение 24 месеца.



Сума на извършените плащания - 3 433 948,23 лв.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.004 РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА
ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Обявена на 24.04.2017 г. с краен срок 31.08.2017 г.
 Бюджет на процедурата: 8 801 235 лева (4,5 млн.евро)
 Основна цел: Да се повиши качеството, ефективността

и

ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство услуги за
бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална
собственост.

 Допустим кандидат: Патентно ведомство на Република България
 В рамките на крайния срок (31.08.2017) е подадено проектно
предложение, което съгласно Заповед № РД-16-1200/01.09.2017
г., считано от 07.09.2017 г. е в процес на оценка.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“





Обявена на 28.06.2017 г. с краен срок: 27.09.2017 г.
Бюджет на процедурата: 68 454 050 лева.
Основна

цел:

Нарастване

на

дела

на

предприятията,

които

разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации,
както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

 Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и големи предприятия,

които имат минимум три приключени финансови години.




Обект на оценка: 375 проектни предложения.
Предстои процес по оценка.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Индикатори за резултат:
Наименование на
индикатора

Базова стойност

Целева стойност (2023)

Обем на износа на стоки и
услуги, реализиран от МСП

8.1

8.99

Производителност на МСП

16.8

19.3

Рамка за изпълнение:
Наименование на
индикатора

Междинна
стойност
(2018)

Целева стойност
(2023)

Постигнато към
30.09.2017 г.

Сертифицирани
разходи

188 847 615

577 492 050

171 202 569,13

Частни инвестиции,
допълващи
публичната подкрепа
за предприятията

63 093 284

171 343 567

98 295 577,28

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“ (1/2)

 Обявена

на 07.05.2015 г. с три крайни срока (08.07.2015., 08.09.2015. и

09.11.2015.); Издадени са Решения на Ръководител Управляващ Орган по трите
крайни срока съответно на 26.11.2015, 23.12.2015 и 19.02.2016.

 Бюджет на процедурата: 150 000 000 евро (293 374 500 лв.)
 Допустими кандидати: МСП от високо и средно високотехнологични производства,
нискотехнологични и средно нискотехнологични производства и интензивни на
знание услуги.

 По

процедурата са оценени общо 1326 проектни предложения – 844 по първия

срок, 279 по втория и 203 по третия.

 Общ брой на сключените договори – 740 (477 първоначален бюджет + 263 след
увеличение на бюджета по процедурата).

 Общ размер на договорената БФП - 398 175 790,83 лева.
 Сума на извършените плащания към 30.09.2017 г.– 320 527 080,53 лв.
 Договори в изпълнение – 169, прекратени договори – 23, приключени
договори - 548

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ

КАПАЦИТЕТ В МСП“(2/2)
Спестени средства (от
финансиране разходи):

прекратените

договори

и

недопустими

1527 038,07 лв.
Нискотехнологични и средно
нискотехнологични производства

7131 826,85 лв.

9115 650,14 лв.

Високотехнологични и средно
високотехнологични производства
Интензивни на знание услуги

за

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“

 Обявена на 15.06.2016 г. с краен срок за кандидатстване 15.08.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 30 000 000 евро (58 674 900 лв.)
 Основна цел: Предоставяне на подкрепа за специализирани услуги за повишаване
на управленския капацитет на МСП в България и насърчаване използването на ИКТ и
услуги.

 Допустими

кандидати: МСП – търговци по см. на ТЗ или ЗК или еквивалентно

лице съгл. законодателството на страна-членка от ЕИП.

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 241
 Обща стойност на договорената средства – 58 580 547 лв.
 Брой договори в процес на изпълнение - 236
 Брой прекратени договори – 4
 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 1
 Сума на извършените плащания – 4 888 474,55 лв.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.003 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ
И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ (1/3)

 Обявена

на 06.07.2016 г. с два крайни срока - 12.09.2016 г. и

31.05.2017 г.

 Бюджет на процедурата: 9 779 150 лева.

 Основна

цел: да се повиши качеството и количеството на услугите,

предоставяни

на

българските

предприятия,

чрез

осигуряване

на

институционална подкрепа на ИАНМСП за подобряване на бизнес
средата,

увеличаване

стимулиране

на

дела

на

инвестициите

производства.

 Допустими кандидати: ИАНМСП.

експортно-ориентираните

в

технологични

и

МСП

и

иновативни

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.003 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ
И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ (2/3)

 Сключени

са 3 административни договора с обща стойност на БФП – 9 779

000 лв

 3 проекта в процес на изпълнение:
-

„Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“ с БФП на стойност 2
381 000 лв.;

-

„Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и

чуждестранни купувачи“ с БФП на стойност: 2 006 000,00 лв. и

-

„Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез
осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и

конференции“ с БФП на стойност: 5 392 000,00 лв.

 Сума на извършените плащания: 3 001 088.79 лв.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.003 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ
И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ (3/3)



Постигнати преки резултати: 8 броя национални участия в международни изложби
в чужбина и България;



12 различни сектора - Издателска и полиграфическа дейност; Текстил и облекло;
Парфюмерия и козметика; Индустриални поддоставки/технологии и оборудване;
Мебели, обзавеждане и дървообработване; Захарни и сладкарски издeлия; ИКТ и
Иновативни технологии; Дентално оборудване; Обработващи машини; Парфюмерия и
козметика; Строителство, интериор и екстериор и Мода, в които е била темата на
специализираните международни панаири и изложения в чужбина и България;



218 МСП, взели участие в международни специализирани изложения и панаири в
чужбина и България;



5 организирани конференции за промотиране на българските производители на стоки и
услуги;



54 броя участия на МСП в конференции и форуми;



Организирани и проведени 9 събития с 695 представители на български предприятия.
Установени преки контакти и търговски връзки с дистрибутори и доставчици – повече
от 1740 бр.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ДАМТН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАДЗОР НА ПАЗАРА, МЕТРОЛОГИЧНИЯ
НАДЗОР И КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА“ (1/2)

 Обявена на 22.07.2016 г. с един краен срок - 21.09.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 2 000 000 лева
 Основна

цел: да се предостави институционална подкрепа на Държавната агенция за

метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за повишаване качеството и ефективността

на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и
контрола на качеството на течните горива.

 Допустими кандидати: ДАМТН.
 На 22.11.2016 г. е сключен административен договор. В процес на изпълнение

е проект

„Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и
развитие

на

информационни

бази

данни

в

областта

на

надзора

на

пазара,

метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване
техническия капацитет на ДАМТН “ с БФП на стойност 1 999 953,82 лв.)

 Сума на извършените плащания – 399 990.76 лв.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ДАМТН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАДЗОР НА ПАЗАРА, МЕТРОЛОГИЧНИЯ
НАДЗОР И КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА“ (2/2)

 Основни

дейности: разработване и внедряване на регистри и бази данни в

областта на метрологичния и техническия надзор и контрола на качеството на

течните горива; доставка на изпитвателно и измервателно оборудване за нуждите
на специализираните дирекции на ДАМТН, както и доставка на специализирани
моторни превозни.
ПРЯК РЕЗУЛТАТ: Осигуряване на възможност за осъществяване на разширени и/или

нови изпитвания и проверки, като чрез предлаганите услуги и дейности с по-високо
качество ще се помогне за подобряване на бизнес средата у нас и ще се гарантира на
икономическите оператори лоялна конкурентна среда и възможност за икономически
растеж. Ще се обезпечи контрола и ще се увеличи броят на проверките при

разходване на същото време и ресурси, като ще се гарантира и по-висока степен на
безопасност
конкуренция

и

удовлетвореност

на

потребителите

и

осигуряване

на

лоялна

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.005 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА
НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КЗП ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“





Обявена на 02.08.2016 г. с един краен срок – 03.10.2016 г.
Бюджет на процедурата: 5 867 490 лева или 3 000 000 евро.
Основна цел: да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на
българските предприятия в областта на защита на потребителите чрез осигуряване на
институционална подкрепа на КЗП.




Допустими кандидати: КЗП
На 03.10.2016 г. е подадено едно проектно предложение и на 09.12.2016 г. е сключен
административен договор на стойност 5 866 563,00 лв.



•
•
•

Сума на извършените плащания – 1 173 312.60 лв.

Дейностите по проекта ще:
съдействат за популяризиране на помирителните комисии сред предприятията;
способстват за намаляване броя на съдебните спорове, свързани с потребителски въпроси;
Подпомагат търговците да спазват изискванията на Закона за защита на потребителите

посредством създадените мобилни групи, както и ще санкционират тези, които нарушават
разпоредбите

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.006 „ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И
ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА БАИ“
(1/3)





Обявена на 19.08.2016 г. с два крайни срока - 20.10.2016 г. и 30.06.2017 г.
Бюджет на процедурата: 9 779 150 лева (5 000 000 евро).
Основна цел: да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на

настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират инвестициите в ключови за България
сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ
за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана
дестинация за инвестиции.




-

На 20.10.2016 г. са подадени две проектни предложения
Административните договори са сключени на 20.01.2017 г.
2 проекта в процес на изпълнение:
„Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация “ с БФП на стойност 7

305 128 лв. и

-

„Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България

“ с БФП на стойност: 2 474 022 лв.)



Сума на извършените плащания: 1 955 829.80 лв.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.006 „ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И
ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА БАИ“
(2/3)


•

Основни дейности:
Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на
инвестиционния процес;

•

Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи
и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и
регионални власти;

•

Актуализиране на средносрочна маркетингова програма;

•

Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на
чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави;

•

Разработване на мултимедийни продукти;

•

Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни
събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори;

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.006 „ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И
ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА БАИ“
(3/3)

 ПРЕКИ РЕУЛТАТИ:
•

повишаване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите

и потенциални инвеститори и допринасящи за стимулиране на инвестициите в
ключови за България сектори с висок потенциал за развитие;

•

създаване

на

необходимите

условия

и

предпоставки

за

привличането

на

инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие;
подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и
предпочитана дестинация за инвестиции.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.008 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ИА "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПО КАЧЕСТВОТО “ (1/4)

 Обявена на 22.12.2016 г. с един краен срок – 28.02.2017 г.
 Бюджет на процедурата: 3 900 000 лева или 1 994 038 евро.
 Основна

цел: да се повиши ефективността и ефикасността на услугите,

предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията чрез
осигуряване на институционална подкрепа на ИА БСА.

 Допустими кандидати: ИА БСА
 На

18.01.2017 г. е подадено едно проектно предложение със стойност на

заявената БФП 3 899 964 лева.

 На 17.05.2017 г. е сключен административен договор с кандидата с общ размер на
предоставената БФП, възлизащ на 3 791 765,70 лева.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.008 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ИА "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПО КАЧЕСТВОТО “(2/4)

 ОСНОВНИ

ДЕЙНОСТИ:

Оптимизиране

и

технологично

обновление

на

информационната инфраструктура на ИА БСА, необходимо за ефективното
управление на услугите, предоставени на българските предприятия. Дейността
предвижда разработване на софтуер, с помощта на който ИА БСА да обслужва МСП
в областта на акредитациятa.

•

ПРЯК РЕЗУЛТАТ: Софтуерът ще осигурява възможност за анализ на данни и
последващо използване от инфраструктурата по качеството за МСП при оценка на
съответствието. Изготвен е анализ на наличната информационна инфраструктура,
необходими ресурси за изпълнение на задълженията по нормативната рамка и
техническо

задание

за

разработване

информационна система и база данни.

и

внедряване

на

клауд

базирана

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.008 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ИА "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПО КАЧЕСТВОТО “(3/4)

 ОСНОВНИ

ДЕЙНОСТИ: Специализирани обучения за лица, подлежащи на

акредитация (обучения за краен потребител). Дейността цели постигането на погъвкав

подход

при

настъпването

на

промени

или

приемането

на

ново

законодателство в областта на акредитацията.

•

ПРЯК РЕЗУЛТАТ: Провеждане на общо 9 специализирани обучения насочени
основно към лицата, подлежащи на акредитация с цел запознаване с новите
изисквания в дадена област и въвеждането на нови услуги, предоставяни от страна
на ИА БСА към бизнеса, респ. организациите и лицата, подлежащи на акредитация.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.008 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ИА "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПО КАЧЕСТВОТО “ (4/4)

 ОСНОВНИ

ДЕЙНОСТИ: Надграждане на съществуващи регистри - създаване на

съвместна платформа за обмен на данни на държавни субекти от инфраструктура

по качеството и защита на потребителя (ДАМТН, БИМ, КЗП, БИС, компетентни
органи и др.)

•

ПРЯК РЕЗУЛТАТ: Предвижда се надграждане на съществуващите регистри на ИА
БСА с данни и създаване на съвместна платформа за обмен на данни за създаването
на благоприятна бизнес среда и ефективно управление процеса на предоставянето
на качествени услуги за бизнеса.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ (1/3)

 Обявена на 12.12.2016 г. с краен срок за кандидатстване 28.04.2017 г.
 Бюджет на процедурата: 20 000 000 евро (39 116 600 лв.)
 Основна цел: предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на
клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на
вече

създадени

такива

като

фактор

за

повишаване

на

конкурентоспособността и бизнес развитието.

 Допустими кандидати: категоризирани като клъстери в начален етап на
развитие,

развиващи

се

клъстери

или

развити

клъстери

след

категоризиране, извършено за целите на процедурата от ИАНМСП.

 Подадени са 79 заявления за категоризиране към ИАНМСП, издадени са 67
становища за категория клъстер.

В

рамките на крайния срок за кандидатстване са подадени общо 59

проекта.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ (2/3)

Съгласно категоризацията на Изпълнителната агенция за насърчаване

на малките и средните предприятия (ИАНМСП) :
Клъстери в начален етап на развитие - 38
Развиващи се клъстери – 17
Развити клъстери – 3
Некатегоризиран от ИАНМСП – 1

5%

2%

29%

64%

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ (3/3)

Резултати от извършена оценка:
отхвърлени на етап ОАСД - 24
отхвърлени на етап ТФО - 1
предложени за финансиране - 29
включени в резервен списък – 5

Клъстери в начален етап на развитие:
22 броя – с общ размер на одобрена
БФП: 7 593 043,97 лева;
Развиващи се клъстери: 7 броя – с общ
размер на одобрена БФП: 9 824 776,30
лева;

8%
41%

49%

29%
71%

2%

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ИП 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“

ИП 3.2. „Ресурсна ефективност“
Индикатори за резултат:
Наименование на
индикатора

Базова стойност

Целева стойност (2023)

Енергийна интензивност на
икономиката

0.671

0.604

Дял на МСП с мерки за
ефективност на ресурсите

85%

93%

Рамка за изпълнение:
Наименование на
индикатора

Междинна
стойност
(2018)

Целева стойност
(2023)

Постигнато към
30.09.2017 г.

Сертифицирани разходи

68 416 590

310 686 632

10 000 153.39

Брой на предприятията,
получаващи
безвъзмездни средства

185

528

231
(брой сключени
договори)

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (1/2)

 Обявена на 14.05.2016 г. с краен срок 28.10.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 90 000 000 евро (176 024 700 лева )
 Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските

МСП за

насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел

постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката

 Допустими

кандидати: Микро, малки и средни предприятия с минимум 3

приключени финансови години (2013-2015 г.)

 По процедурата са получени 941 проектни предложения
 Одобрени са 239 проектни предложения с обща стойност
172 542 023,95 лева

на БФП -

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (2/2)
Сключени
са
разпределени по
следва:

231
договора,
категории, както

Общата стойност на предоставената
БФП 168 359 275,60 лева:
-Микро предприятия: 43 706 373,75 лв.;

микро - 56

малки -93

- Малки предприятия: 57 389 503,17 лв.;
- Средни предприятия: 67 263 398,68 лв.

средни - 82

микро
24%

малки

средни
18%

36%
40%

40%

42%

Информация по предложение за включване на точка в дневния ред:

„Да се прекрати писмена процедура за увеличаване бюджета по
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна Ефективност в МСП“,
и да се обсъди на заседанието на КН на ОПИК“ (1/5)

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 231
 Обща

стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –

168 359 275,60 лв.

 Дата на сключване на договорите:
• 56 броя договори сключени на – 09.08.2017 г.
• 1 договор сключен на – 10.08.2017 г.
• 20 броя договори сключени на – 17.08.2017 г.
• 62 броя договори сключени на – 18.08.2017 г.
• 91 броя договори сключени на – 21.08.2017 г.
• 1 договор сключен на – 27.09.2017 г.

Информация по предложение за включване на точка в дневния ред:

„Да се прекрати писмена процедура за увеличаване бюджета по
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна Ефективност в МСП“,
и да се обсъди на заседанието на КН на ОПИК“ (2/5)
 Брой договори съгласно продължителност на проекта:
• Продължителност от 6 до 9 месеца
11 броя ДБФП
Обща стойност на БФП: 4 633 168,26 лв.
Процент от общия брой договори: 4,7%

•

Продължителност от 10 до 12 месеца
44 броя ДБФП
Обща стойност на БФП: 25 702 868,26 лв.
Процент от общия брой договори: 19,2%

•

Продължителност от 13 до 15 месеца
36 броя ДБФП
Обща стойност на БФП: 23 704 488,07 лв.
Процент от общия брой договори: 15,5%

•

Продължителност от 16 до 18 месеца

140 броя ДБФП
Обща стойност на БФП: 114 318 751,14 лв.
Процент от общия брой договори: 60,6%

Информация по предложение за включване на точка в дневния ред:

„Да се прекрати писмена процедура за увеличаване бюджета по процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна Ефективност в МСП“, и да се обсъди на
заседанието на КН на ОПИК“ (3/5)
За сравнение с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“
Брой договори съгласно
първоначалната продължителност на
проекта

•

Продължителност от 6 до 9 месеца

Брой договори съгласно актуалната
продължителност на проекта

•

Продължителност от 6 до 9 месеца

38 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 5%

23 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 3,11%

•

•

Продължителност от 10 до 12 месеца

Продължителност от 10 до 12 месеца

411 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 56%

306 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 41,35%

•

•

Продължителност от 13 до 15 месеца

Продължителност от 13 до 15 месеца

68 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 9%

91 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 12,3%

•

•

Продължителност от 16 до 18 месеца

223 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 30%

Продължителност от 16 до 18 месеца

320 броя ДБФП
Процент от общия брой договори: 43,24%

Информация по предложение за включване на точка в дневния ред:

„Да се прекрати писмена процедура за увеличаване бюджета по
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна Ефективност в МСП“, и да
се обсъди на заседанието на КН на ОПИК“ (4/5)
За сравнение с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“
Продължителност на
договора (в месеци)

0-9

10-12

13-15

16-18

Първоначална
продължителност на
договора

38

411

68

223

Процент от общия брой
договори

5%

56%

9%

30%

Актуална
продължителност на
договора

23

306

91

320

Процент от общия брой
договори

3.11%

41.35%

12.30%

43.24%

Информация по предложение за включване на точка в дневния ред:

„Да се прекрати писмена процедура за увеличаване бюджета по
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна Ефективност в МСП“,
и да се обсъди на заседанието на КН на ОПИК“ (5/5)
 По процедурата „Подобряване на производствения капацитет за МСП“,
която е в най-напреднала фаза на изпълнение при подписани 740 договора,
от които 548 приключили и при сключени договори в размер на 398 млн. лв.
към момента сумата, която няма да подлежи на верификация е в размер на
около 4.5%;
 В програмен период 2007-2013 година са обявени две процедури за
енергийна ефективност, като съответно по тях неверифицираните средства
са в размер на 15.67% и 7.72% от първоначално договорените;
 От подписани 230 договора през втората половина на август 2017 година,
65 са с продължителност между 6 и 14 месеца (при максимална
продължителност 18 месеца);
 Финалният отчет се подава до 2 месеца след края на изпълнението на
проекта;
 Необходим е и период за верификация на разходите.

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Одобрено наддоговаряне по процедурата
Допълнително

Праг на точките

Необходим ресурс за финансиране

финансирани

на проектите

проектни

(лева)

предложения
Микро

43

80, 79, 78 и 77 точки

31 588 019, 91

Малки

124

81, 80, 79, 78 и 77 точки

87 977 689, 15

Средни

49

78, 77 и 76 точки

42 215 115, 94

Общо

216

161 780 825

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В
ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ’’ (1/2)



Обявена на 18.01.2017 г. с краен срок за кандидатстване 19.05.2017 г.



Бюджет на процедурата: 97 791 500 лв. (50 000 000 евро)



Основна цел: предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за
изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и

конкурентоспособност на икономиката



Допустими кандидати: кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на ЕИП.



Етап на изпълнение: Оценителният процес е приключил и Оценителният доклад е предоставен
на Ръководителя на УО за произнасяне съгласно чл.36, ал.1 от ЗУСЕСИФ



На 10.08.2017 г. УО публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до
техническа и финансова оценка – 12 броя, а на 18.09.2017 г. УО публикува Допълнителен списък
на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка – 1 брой.

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В
ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ’’ (2/2)

 По процедурата са получени 168 проектни предложения, от тях 6 проектни
предложения са оттеглени, а 1 е подадено след крайния срок за кандидатстване.

 Общ брой на включените в оценка проектни предложения - 161
 Обща стойност на заявената БФП: 259 186 407,47 лв.
 Подадени проектни предложения по райони за планиране:
Северозападен - 25

Северен Централен - 29

Североизточен - 20

Югоизточен - 34

Южен Централен - 42

Югозападен - 11

7%

16%

26%

18%
21%

12%

ПО 4 „Премахване на пречките в областта на
сигурността на доставките на газ“


Постъпило искане от МЕ (с писмо от 28.06.2017 г.): Извършване на промяна в
обхвата на допустимите дейности и разходи във връзка с изпълнението на проект
„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“, изразяваща се в

предоставянето на техническа подкрепа за приключване на подготвителните дейности,
необходими за старта на строителството на газопровода на българска територия.



Проект за изграждане на междусистемна газова връзка с Гърция: Заявена
техническа подкрепа от JASPERS за подпомагане на процеса по подготовка на
предложението за изменение на ОПИК; Проведени 2 работни срещи с екипа на JASPERS;
Предоставено предварително становище от JASPERS по съдържанието на изготвения
анализ «Разходи-ползи», статута на проекта и въпроси, свързани с държавните помощи.



Предстоящи действия: 1). Предоставяне на финално становище от JASPERS по
въпросите, касаещи проекта за газова връзка Гърция – България. 2). Изготвяне и

представяне в ЕК на конкретното предложение за промяна на ОПИК въз основа на
представеното становище. 3). Подготовка на документи за процедурата по нотификация
във връзка с държавните помощи.

ПО 5 „Техническа помощ“
В изпълнение са 4 бюджетни линии с общ бюджет почти 41 милиона
лева и срок на изпълнение до 31.12.2017 г.

 Бюджетна

линия BG16RFOP002-5.001 „Финансиранe на основни и
допълнителни възнаграждения на служителите на УО (вкл.осигурителни и
здравни вноски) и всички съпътстващи ги разходи съгласно националното
законодателство и съществуващите добри практики“, бюджет: 20 696 446,21
лева;

 Бюджетна

линия BG16RFOP002-5.002 „Подкрепа за ефективно и ефикасно
изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението,
наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно
действащото законодателство и съществуващите добри практики“, бюджет :
13 028 100 лева;
 проведени са 15 процедури за възлагане на обществени поръчки, в процес на
изпълнение са 23 бр. сключени договори с изпълнители; проведени са 20 бр. обучения,
свързани с управление на средствата от ЕСИФ на служителите на УО в страната и
чужбина, 226 обучени служители на УО на ОПИК, изготвени и верифицирани от УО 2
бр. междинни отчети за напредъка по бюджетната линия

ПО 5 „Техническа помощ“
 Бюджетна

линия BG16RFOP002-5.003 „Предоставяне на адекватна и
навременна информация на обществото относно възможностите за
финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и
нейното изпълнение“ с бюджет: 6 373 936 лева;



проведени са 4 процедури за възлагане на обществени поръчки, в
процес на изпълнение са 18 бр. сключени договори с изпълнители,
изготвени са 3 бр. междинни отчети за напредъка по бюджетната линия.

 Бюджетна линия BG16RFOP002-5.004 „Укрепване капацитета на кандидатите
и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и подоброто използване на финансовите й ресурси“ – с бюджет: 900 000 лева;



през 2017 са проведени 17 бр. обучения на бенефициенти за
техническото и финансовото изпълнение на ДБФП и са обучени 704
човека и 6 обучения за кандидати - обучени 289 човека. Изготвени и
верифицирани 2 бр. междинни отчети за напредъка по бюджетната
линия.

Рамка за изпълнение по приоритетни оси
(междинни цели)

Приоритет
на ОС

Наименование на
индикатора

Мерна
единица

Междинна
стойност
(2018)

Целева
стойност
(2023)

Изпълнение
към
30.09.2017 г.

Изпълнение
спрямо 85 %
от
междинната
стойност

Изпълнени
е спрямо
междиннат
а стойност

ПО 1

Сертифицирани разходи

EUR

40 826 510

295 282 552

20 331 864,47

59%

50%

ПО 1

Брой предприятия, получаващи
подкрепа

брой

57

504

3

14,54%

5,26%

ПО 2

Сертифицирани разходи

EUR

188 847 615

577 492 050

171 202 569,13

107%

91%

EUR

63 093 284

171 343 567

98 295 577,28

183,29%

155,79%

EUR

68 416 590

310 686 632

10 000 153,39

17%

15%

брой

185

528

0

0%

0%

EUR

22 500 000

45 000 000

0,00

0%

0%

км

41

61.1

0

0%

0%

ПО 2
ПО 3
ПО 3

Частни инвестиции, допълващи
публичната подкрепа за
предприятията (безвъзмездни
средства
Сертифицирани разходи
Брой на предприятията,
получаващи безвъзмездни
средства (ИП 3.1)

ПО 4

Сертифицирани разходи

ПО 4

Изградена междусистемна
газова връзка България Сърбия

Информация по предложение за включване на точка в дневния ред:

„Нередности при оценка на проектни предложения и начин на
контрол на изпълнение на проекти след изплащане на финансова
помощ„
 Проектни предложения на кандидати „Дунав бетон“ ЕООД и „Каскада“ ООД регистрирани са сигнали за нередности както следва: „Дунав бетон“ ЕООД – сигнал
№ 68 и „Каскада“ ООД – сигнал № 69;
(подробна информация е предоставена в таблицата с получените коментари преди
заседанието на КН);
 Финансиране на проект на “Монтюпе“ ЕООД по процедурата BG16RFOP002-1.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и наложена глоба от РИОСВ;
(подробна информация е предоставена в таблицата с получените коментари преди
заседанието на КН);
 Писмена процедура за увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001
„Енергийна ефективност на малки и средни прдприятия“;
(предоставена е допълнителна информация във връзка с предложение за добавяне на
точка в дневния ред);
 Становище за неспазване на правилата за работа на КН на ОПИК 2014-2020 и
ОПИМСП 2014-2020
(подробна информация е предоставена в таблицата с получените коментари преди
заседанието на КН).

Общ преглед на стартирани и
предстоящи мерки по
приоритетни оси

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ - общ
преглед на стартирани и предстоящи мерки
Общ бюджет по ПО 1 - 295 282 552 евро
Стартирани процедури за БФП:
-

Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията (59,9 млн. евро, вкл.
наддоговарянето)

- Подкрепа за разработване на иновации в
стартиращи предприятия (15,6 млн.евро, вкл.
наддоговарянето)
-

Процедури за БФП 2018 – 2020

Фаза 2 на проекта за научно-технологичен парк
(6,3 млн.евро)

- Стимулиране внедряването на
иновации в предприятията (55 млн.
eвро + спестявания от
стартиралата процедура към
момента: 0.6 млн. евро)
- Подкрепа за развитието на
иновационни клъстери (15,3 млн.евро)
- Надграждане и развитие на научнотехнологичен парк „София Тех Парк“
(20,2 млн.евро)

Подкрепа за Патентно ведомство (4,5 млн. евро)
-

Разработване на продуктови и производствени
иновации (35 млн.евро)

- Подкрепа за насърчаване на
сътрудничеството за иновации бизнес научни организации (12,7 млн. евро)

Финансови инструменти по ПО 1 - 60 млн. евро
Прилагане на инструмента ВОМР по ПО 1 - 19 млн.евро

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” общ преглед на стартирани и предстоящи мерки
Общ бюджет по ПО 2 - 577,492,050 евро
Стартирани процедури за БФП:
- Подкрепа за подобряване на производствения
капацитет (150 млн.евро + 72 млн. евро
наддоговаряне)
- Подкрепа за развитие на управленския капацитет и
растеж на МСП (30 млн.евро)
- Подкрепа за развитие на клъстери (20 млн.евро)
- Подкрепа за институционални бенефициенти
(ИАНМСП, КЗП, ДАМТН, БАИ, ИАБСА - 16 млн.
евро)

Процедури за БФП 2018 – 2020
-

Подкрепа за подобряване на
производствения капацитет за
растеж на МСП, развитие на
специализирани услуги за МСП и ИКТ
(77 млн. евро + спестявания от
предходната процедура към
момента в размер на 9 млн.
евро)

Планирани процедури до края на 2017:

-

- Насърчаване на предприемачеството (34, 3 млн.
евро)
- Подкрепа за институционални бенефициенти (МТ,
БИМ - 7 млн.евро)
Финансови инструменти по ПО 2 - 135 млн. евро
- Фонд за начално финансиране и фонд за рисков капитал (80 000 000 евро)
- Дългови инструменти за микрофинансиране (15 000 000 евро)
- Фонд за съфинансиране (40 000 000 евро)
Прилагане на инструмента ВОМР по ПО 2 – 44,4 млн.евро

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ - общ
преглед на стартирани и предстоящи мерки
Общ бюджет по ПО 3 - 310,686,632 евро
Стартирани процедури за БФП:
-

Подкрепа за енергийна ефективност за малките и
средни предприятия (90 млн.евро +78,8 млн.
евро наддоговаряне )
- Подкрепа за енергийна ефективност за големи
предприятия (50 млн.евро)

Процедури за БФП 2019 – 2020
-

Подкрепа за енергийна ефективност
за малките и средни предприятия
(12 млн.евро + спестявания по
предходни процедури към
момента 0.035 млн. евро)

Планирани процедури до края на 2017:
-

Подкрепа за дейността на АУЕР (4 млн.евро)
- Подкрепа за пилотни и демонстрационни
инициативи за ефективно използване на ресурсите
(36,6 млн.евро)

Финансови инструменти по ПО 3 – 40 млн.евро
(Гаранционен инструмент за мерки за енергийна ефективност в
предприятията)

Писмени процедури на КН на ОПИК и на ОПИМСП (1/2)


В периода май 2017 г. – септември 2017 г. са проведени 3 писмени процедури по ОПИК
и ОПИМСП, както следва:



Писмена процедура за одобряване на предложението на УО за увеличаване
на

бюджета

по

процедура

BG16RFOP002-1.002

„Разработване

на

иновации от стартиращи предприятия“ и на Годишния доклад за
изпълнението на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 20142020 за 2016 г. (проведена в периода 15 - 29 юни 2017 г.);



Писмена процедура за одобряване на промени в Методология и критерии за
подбор на операции по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на техническа помощ за
успешното

изпълнение

на

Оперативна

програма

„Иновации

и

конкурентоспособност“ 2014-2020“ по Приоритетна ос 5 „Техническа

помощ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020. (проведена в периода 21 юли – 4 август 2017 г.);

Писмени процедури на КН на ОПИК и на ОПИМСП (2/2)

 Писмена

процедура за одобряване на промени в Методологията и

критериите за подбор на операции по процедурите за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерство
на туризма и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР),
както и увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001
„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ (проведена
в периода 21 септември - 6 октомври 2017 г.).

Напредък в изпълнение на
Плана за оценка на ОПИК
(за периода м. май 2017 - м. септември 2017 г.)
 Изготвени

са и се изпълняват Планове за действие за изпълнение на

препоръките от Последващата оценка на ОПРКБИ и Вътрешния анализ на
първите стартирали процедури по ОПИК. Препоръките са представени пред
КН на IV-то заседание на КН, проведено през м. май 2017 г.;



Предстои извършване на актуализация на Плана за оценка на ОПИК;

В

процес на подготовка е техническа спецификация за обявяване на

обществена поръчка за извършване през 2018 г. на Междинна оценка на
ОПИК.

Напредък в изпълнението на
предварителните условия

Изпълнение на предварителните условия,
приложими към ОПИК 2014-2020
Предварително условие

Статус на изпълнение

ОПУ 4.„Наличие на уредба за
ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за
обществените поръчки в областта на
европейските структурни и
инвестиционни фондове.“

Условието е изпълнено. Доклад за изпълнение на
условието е изпратен до ЕК през SFC на 23.03.2017 г.
С писмо от 25.08.2017 г. ЕК потвърждава
самооценката на България, че ОПУ 4 е изпълнено.

ТПУ 1.1. „Научни изследвания и
иновации“

Условието е изпълнено. Доклад за изпълнение на
условието е изпратен до ЕК на 26.06.2017 г. С писмо
от 31.07.2017 г. ЕК потвърждава самооценката на
България, че ТПУ 1.1. е изпълнено.

ТПУ 1.2. „Инфраструктура за научни
изследвания и иновации“

Условието е изпълнено. Доклад за изпълнение на
условието е изпратен до ЕК на 26.06.2017 г. С писмо
от 31.07.2017 г. ЕК потвърждава самооценката на
България, че ТПУ 1.2. е изпълнено.

ТПУ 6.1. „Воден сектор“

Условието е изпълнено. Изготвен е доклад за
изпълнение към дата 19.04.2017 г. С писмо от
03.08.2017 г. ЕК потвърждава самооценката на
България, че ТПУ 6.1 е изпълнено.

Напредък в изпълнението на
подхода ВОМР по ОПИК

Напредък в изпълнението на подхода ВОМР
(1/3)


Обявена е втора процедура за подбор на стратегии за ВОМР и Местни
инициативни групи (МИГ) BG06RDNP001-19.001 по Подмярка 19.2 на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.



Общият бюджет по ОПИК е в размер на левовата равностойност на 48
280 560,90 евро разпределен както следва:
по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ в размер на
левовата равностойност на 16 956 230,39 евро;

-

по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и
средни предприятия“ левовата равностойност на 31 324 330,51 евро.
Процедурата е в процес на оценка.

Напредък в изпълнението на подхода ВОМР
(2/3)


Изпълняват се 16 Споразумения, сключени с МИГ с многофондови
стратегии за местно развитие, с общ бюджет по ОПИК в размер на
левовата равностойност на 15 226 234,39 евро, разпределен както
следва:

-





по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" с общ
бюджет 2 095 808,43 евро;
- по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“ с общ бюджет 13 130 425,96 евро.
В осем от стратегиите за местно развитие са идентифицирани за
прилагане мерки/операции по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие
и иновации“ и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“.
В осем от стратегиите за местно развитие са идентифицирани за
прилагане
мерки/операции
само
по
Приоритетна
ос
2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Напредък в изпълнението на подхода ВОМР
(3/3)


Съгласуват се документите за обявяване на пет процедури за подбор на
проекти по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“ , Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” в
изпълнение на стратегии за местно развитие на:

СДРУЖЕНИЕ "МИГ-ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" - с бюджет 1 000 000 евро
СДРУЖЕНИЕ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ - с бюджет 460 162 евро
МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" - с бюджет 766 938 евро
МИГ "КОСТЕНЕЦ 2010" - с бюджет 100 000 евро
МИГ "ОБЩИНИ - МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД" - с бюджет 511 291 евро




Очаква се обявяване на процедурите в ИСУН до края на 2017 г.

Попълнени и изпратени са въпросниците на ЕК във връзка с мониторинг на
изпълнението на стратегията за местно развитие на СНЦ "МИГ-ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО".

www.opic.bg
Благодаря за вниманието!

