ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за
2017 г.
Пето официално заседание на КН на
ОПИК и на ОПИМСП
Боровец, 12-13.10.2017 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Изменение на Индикативна годишна работна
програма 2017 г. (1/2)

 Въвеждане на нова процедура в ИГРП за 2017 г. - „Подкрепа за
растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на

ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средни предприятия (ИАНМСП)“.

 Отпадане

на две процедури от ИГРП за 2017 г. (включени в

ИГРП за 2018 г.) - „Надграждане и развитие на научно-технологичен
парк „София Тех Парк““ и „Създаване и развитие на тематично
фокусирани лаборатории“.

 Прецизиране

на параметрите по процедура „Насърчаване на

предприемачеството“.

Изменение на Индикативна годишна работна
програма 2017 г. (2/2)


Прецизиране на параметрите по процедура „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.



Промяна

в

процедура

«Фаза

2

на

проект

„Изграждане

на

междусистемна газова връзка България-Сърбия“ с включване на
процедура „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности,
необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова
връзка България-Сърбия“.



Прецизиране

на

обявяване/кандидатстване

индикативните
по

процедурите

срокове
за

разработване

за
на

продуктови и производствени иновации и директно предоставяне на
подкрепа на МТ, АУЕР и БИМ.

Процедури 2017 по ПО 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“(1/2)
Процедура „Насърчаване на предприемачеството“
Основна цел: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и
специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства
Бюджет: 34 373 012 евро (67 227 768.06 лв.)

Допустими кандидати/дейности
Допустими кандидати: Микро, малки и
средни предприятия с по-малко от две
приключили финансови години
Допустими дейности:
Дейности за реализирането на пазара
на предприемачески идеи (продукти –
стоки или услуги);
Дейности за визуализация

Допустими разходи
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги
Оперативни разходи (възнаграждения,
наем на помещения и др.)
Минимален размер на помощта: 50
000 лв.
Максимален размер на помощта: 391
166 лв.
Дата на обявяване: октовмри 2017 г.
Краен срок за кандидатстване:
Декември 2017 г

Процедури 2017 по ПО 2 „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“ – директно предоставяне (2/2)
Наименование на
процедурата

Бюдже
т

Подкрепа за растеж
на малките и
средни
предприятия чрез
пилотно прилагане
на ваучерни схеми
от ИАНМСП

7 млн.
евро

Допустими кандидати и дейности

Допустими кандидати: ИАНМСП
Допустими дейности: Дейности,
свързани с предоставяне на ваучери за
емитиране на ценни книжа на
капиталовите пазари и ваучери за ИКТ
услуги;
Дейности за провеждане на
информационна кампания за
популяризиране на ваучерните схеми.

Дата на
обявяване/
Краен срок

Обявяване:
Ноември
2017г.
Краен
срок:
Януари 2018
г.
Април 2018г.

Процедури 2017 по ПО 3 „Енергийна и ресурсна
ефективност“
Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за
ефективно използване на ресурсите“
Основна цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и
прилагане на нови решения, техники и методи.
Бюджет: 36 631 331 евро (71 644 656.11 лв.)

Допустими кандидати/дейности

Допустими кандидати:
Съществуващи МСП от преработващата
промишленост.

Допустими дейности
Дейности за изпълнението на пилотни и
демонстрационни инициативи за
ефективно и устойчиво използване на
ресурсите, вкл. област отпадъци, води,
рециклиране на материали
Информираност и публичност

Допустими разходи
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги
Разходи за такси за извършване на
измервания
Минимален размер на помощта: 200
000 лв.
Максимален размер на помощта: 1 500
000 лв.
Дата на обявяване: октомври 2017 г.
Краен срок за кандидатстване: Март
2018 г.

Процедури 2017 по ПО 4 „Премахване на пречките в
областта на сигурността на доставките на газ“
Наименование на
процедурата

Бюдже
т

Техническа помощ
за завършване на
подготвителните
дейности,
необходими за
стартиране на
строителството на
междусистемна
газова връзка
България-Сърбия

6 млн.
евро

Допустими кандидати и
дейности

Допустими кандидати:
Министерство на енергетиката
Допустими дейности: Дейности,
свързани с изготвяне на проучвания
и анализи, вкл. анализ „разходиползи“.
Дейности за разработване на модел
за управление и поддържане на
газовата инфраструктура;
Дейности, свързани с придобиване
на ограничени вещни права,
сервитути, право на преминаване и
др. права, изискващи се за
изпълнение на проекта.
Дейности, свързани с организация и
управление на проекта.

Дата на
обявяване/К
раен срок
Обявяване:
Декември 2017
г.
Краен срок:
Февруари
2018г.

Предложение за решение на КН на ОПИК 2014-2020

Комитетът

за

наблюдение

одобрява

предложените от УО на ОПИК изменения
на

Индикативна

програма за 2017 г.

годишна

работна

