ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА
ИЗПИТВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ (БИМ)

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

Основни параметри на процедурата (1/3)

Процедура

• Процедурата ще бъде обявена в рамките на Приоритетна ос Приоритетна
ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Бюджет

• Общ бюджет по процедурата 4 000 000.00 лева (2 045 167.524 евро), като
финансирането от ЕФРР е 3 400 000 лева (1 738 392.396 евро), а
националното съ-финансиране се равнява на 600 000 лева (306 775.128
евро).

Цел

• Предоставяне на подобрени услуги и развита благоприятна среда и
инфраструктура за нуждите на бизнеса, чрез модернизация, оборудване и
разширяване обхвата на дейност на еталоните, изпитателни и проверочни
лаборатории в БИМ.
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Основни параметри на процедурата (2/3)

Териториале
н обхват

Демаркация

Очаквани
резултати

• Дейностите по процедурата следва да бъдат изпълнени на
територията на Република България.
• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на
територията на Република България.

• В рамките на процедурата 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.

• Подобряване на капацитета на българските МСП за работа в
интензивно
конкурентни
пазари,
чрез
повишаване
на
конкурентоспособността и респективно на устойчивото присъствие на
българските производители на външни пазари.
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Основни параметри на процедурата (3/3)

Режим на
държавна/м
инимална
помощ

• Неприложим по отношение на допустимите дейности по настоящата
процедура.
• Изключение: Ще се прилага режим на помощ “de minimis” съгласно
Регламент (ЕC) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. по
отношение на допустимите дейности по процедурата, свързани с
изпитване
на
продукти
за
електромагнитна
съвместимост
(изпитвателна лаборатория за електромагнитна съвместимост).
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Методология за подбор на операции (1/5)

• Модернизиране и оборудване на лаборатория за изпитване на
средства за измерване за целите на одобряване на типа по
отношение на механични и електрически характеристики, както
и импулсни и електромагнитни характеристики, които да
способстват интегрирането на български предприятия в
международните
структури
според
изискванията
на
европейското законодателство.

Допустими
дейности/разходи

• Оборудване на лаборатория за изпитване на софтуер,
използван в средствата за измерване с цел предлагане на
подобрени услуги на МСП в областта на изпитванията и
валидирането на софтуер.
• Модернизиране и оборудване на изпитвателна лаборатория за
електромагнитна съвместимост за подобряване ефективността и
ефикасността на услугите, които БИМ предлага на българските
предприятия.
• Модернизиране и оборудване на националната лаборатория за
температурни
измервания
с
оглед
устойчива
конкурентоспособност на българските производители, както и
повишаване на производителността и експортния им потенциал.
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Методология за подбор на операции (2/5)

• Модернизиране и оборудване на националната лаборатория
за електрични измервания с цел достъп на МСП до
технологичния ресурс в проследимостта на измерванията за
подобряване на пазарните им позиции в динамична
конкурентна среда.

Допустими

дейности/разходи

• Доставка на оборудване за:
••
Създаване на лаборатории за метрологична експертиза
на електромери с цел облекчаване нуждите на бизнеса както
при заявяването, така и при предоставянето на
електромерите до най-близкото място за лабораторни
изследвания;
••
Модернизиране на лаборатории за контрол на
манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане
с цел стимулиране на българското производство на този вид
продукт, като средство за измерване свързано с
обществената безопасност;
••
Създаване на мобилни лаборатории за контрол на
система „таксиметрови апарати-автомобил“ с цел
подобряване на услугите за таксиметров превоз на пътници,
които основни ползватели са МСП.
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Методология за подбор на операции (3/5)

Допустими
дейности/разходи

• Консултантски услуги за разработване на документация за
предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл.
технически спецификации.
• Дейности/разходи, свързани с организация и управление на
проекта/ите. В обхвата на тези дейности попадат и
дейностите за одит на проекта/ите, както и дейностите,
свързани с информация и комуникация.
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Методология за подбор на операции (3/5)

Допустими
разходи,
относно
дейностите по
организацията и
управлението на
проекта/ите

• Разходите за организация и управление на проекта/ите са
допустими в размер съгласно определения процент на
размера на единната ставка за разходите за организация и
управление на проекта/ите в съответствие с утвърдената от
Ръководителя на УО на ОПИК индивидуална Методология за
определяне на единна ставка за финансиране на дейности за
организация и управление, разработена в съответствие с
Националната методология за определяне на размерите на
единна ставка за финансиране на дейности за организация и
управление на проекти, съ-финансирани от ЕСИФ.
• За да бъде приложена единната ставка, дейностите по
организацията и управлението на проекта/ите не следва да
бъдат възложени изцяло на външен за бенефициента
изпълнител, в съответствие с изискванията на чл. 8, ал 2 от
Постановление № 189 на Министерския съвет от 28.07.2016
г.
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Методология за подбор на операции (4/5)

Минимален размер на
помощта
Максимален размер на
помощта

Неприложим

4 000 000 лева (2 045 167.524 евро)
Управляващият орган си запазва правото
да не предостави изцяло посочената сума.

Интензитет на помощта: 100%
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Методология за подбор на операции (5/5)

Вид на процедурата за предоставяне на БФП
•Процедура за безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне
на конкретен бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове и чл. 2, т. 2 от ПМС 162/ 05.07.2016 г.

Краен срок за кандидатстване

• Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с няколко крайни
срока за кандидатстване.
•Минималният срок за подаване на проектни предложения за първия срок е
120 дни от датата на обявяване на процедурата.
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Предложение за решение на КН на ОПИК
2014-2020:

КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложените Методология и
критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на
бизнес средата за българските производители и създаване на
условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за
дейността на Български институт по метрология (БИМ)’’
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