
Министерство на 

икономиката 

 

Главна дирекция 

“Европейски фондове за 

конкурентоспособност” – 

Управляващ орган на ОПИК 

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  2014 - 2020 (ОПИК) 
Вариант 6 

Глава 4 

Приложение 

4.I.2. 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

 

Образец на Методология и критерии за 

подбор на операции 

 

страница: 1/17 

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган 

Дата: 

Октомври 2018 г. 

 

1 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 
 

1. Основни параметри 

Управляващ орган  Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, Министерство на икономиката 

Оперативна 

програма 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020  

Приоритетна ос Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 

Инвестиционен 

приоритет  

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и 

иновации“ 

Наименование на 

процедурата 

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ 

Цел Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната 

дейност на клъстери чрез съвместно използване на 

съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за 

трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от 

взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара 

компании, разпространение на информация и сътрудничество 

между предприятията и други организации в клъстера. 

Обосновка Иновационните клъстери представляват съвкупност от 

взаимодействащи организации, които допринасят за 

реализацията на иновации обичайно в един икономически 

сектор или индустрия. Те включват голям брой 

взаимосвързани индустриални и/или обслужващи 

предприятия, които имат висока степен на сътрудничество, 

обикновено посредством единна верига за доставки и работят 

при едни и същи пазарни условия. 

Доброволното сдружаване на предприятия в иновативни 

клъстери дава възможност за прилагане на нови 

производствени решения и за развитие на потенциала им, 

което води до увеличаване на иновационната дейност, 

производителността, нарастване на произведената добавена 

стойност, улесняване на достъпа до пазари, а оттам и до 

повишаване конкурентоспособността на участниците в 

клъстера и разширяване на експортния им капацитет. 

Взаимодействието по отношение на иновации, дизайн, 

качество, продуктово развитие, маркетинг е изключително 
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важно. В този смисъл, формирането на един клъстер води до 

съществено снижаване на разходите за членовете на 

обединението. Особено важно е кооперирането между 

предприятията членове на клъстера и научни и развойни 

звена, образователни институции, което спомага развитието 

на  иновативните проекти вътре в мрежата. 

Възможни са съвместни дейности с изследователски центрове 

и евентуално обединяване на ресурсите с оглед достигането 

на необходимия експертен и институционален потенциал за 

управление на големи иновационни проекти. Комбинацията 

от иновации и умелото използване на различни ресурси 

създават възможности за намаляване на производствените 

разходи и относително бърза възвръщаемост на направените 

инвестиции. 

Световната практика показва че клъстерите са един успешен 

модел за обединяване усилията на различни субекти 

(предприятия, местни власти, учебни заведения, НПО) за 

растеж, иновации и конкурентоспособност. Участниците в 

клъстера могат да са: юридически лица, еднолични търговци, 

неправителствени организации, обучаващи организации, 

научни звена, публични администрации и др., които се 

организират около един обединяващ ги продукт или услуга и 

създават мрежа, която да бъде привлекателна за местни и 

чуждестранни инвеститори. 

Чрез иновационните клъстери може да се постигне 

разработване на проекти, които не биха били достъпни до 

индивидуалните предприятия, които са негови членове. Това 

може да се осъществи под формата на съвместни научно-

приложни проекти, съвместно развитие на нови продукти или 

услуги и т.н. Клъстерът е ефективна организация при 

разработване, внедряване и разпространяване на 

иновационни продукти. 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

(ИСИС), която има характера на предварително условие за 

стартиране на мерките по Приоритетна ос 1 „Технологично 

развитие и иновации“, на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) адресира 

необходимостта от синхронизиране на усилията в сферата на 

развитието на икономиката, научните изследвания и 

иновациите, и засилване на връзката между науката и 

бизнеса. Стратегическата цел на ИСИС е „До 2020 г. 

България да премине от групата на „плахите иноватори” в 

групата на „умерените иноватори”. В тази връзка, по 

Приоритетна ос 1 на ОПИК (вкл. настоящата процедура) ще 

се подкрепят изключително дейности, попадащи в 
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специфичните тематични области на ИСИС. 

ИСИС определя следните четири тематични области по Цел 

1: 

 мехатроника и чисти технологии;  

 ИКТ и информатика;  

 индустрия за здравословен живот и биотехнологии;  

 нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии.  

Фокусът на настоящата процедура е в пълно съответствие със 

специфичната цел на Приоритетна ос 1 на ОПИК за 

повишаване на иновационната дейност на предприятията, 

чрез обединяването им и ще допринесе за засилване на 

иновационната активност. 

 Очаквани резултати  

 

Подкрепата по процедурата ще допринесе за повишаване на 

иновационната активност в клъстерните обединения и 

техните членове. Очаква се засилване на връзките и 

сътрудничеството между клъстера и 

научноизследователските, иновационните и академичните 

организации. Подкрепата за иновационни клъстери ще 

спомогне за достъп до технологиите и експертните познания, 

необходими за укрепване и обновяване на иновационната и 

развойната дейност на клъстера и за осигуряване на основа 

за конкретни проекти за сътрудничество между участниците в 

клъстерите и външните партньори. Ще се създаде по-

привлекателна среда за предприятията, генератори на 

иновации.  

Демаркация ОПИК и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” (ОПНОИР) 

Подкрепата по ОПНОИР е насочена към изграждане на 

необходимия инфраструктурен и човешки ресурс за 

провеждане на приложни изследвания в тематичните области 

на ИСИС. В новоизградената научноизследователска 

инфраструктура (центровете за компетентност и центровете 

за върхови постижения) и в модернизираната такава (научни 

институти и висши училища) ще се извършват приложни  

изследвания, водещи до създаването и разпространяването 

на публично достъпно знание в областите на ИСИС, което, от 

своя страна, ще служи като стимул и научна база за 

иновационната активност на бизнеса. ОПИК, от своя страна, 

ще интервенира в подкрепа за извършване на популяризация 

на конкретни клъстерни продукти и услуги, ползвайки 
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изградения капацитет и резултатите от обединяването на 

различни компании в рамките на клъстери. 

В рамките на първите процедури по Приоритетна ос 1 на 

ОПНОИР - процедура  BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и 

развитие на центрове за върхови постижения“ и процедура 

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове  за 

компетентност“ са сключени 4 договора за изграждане и 

развитие на центрове за върхови постижения, както и 9 

договора за изграждане на центрове за компетентност. 

Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2019 

по ОПНОИР е предвидено стартиране на процедура  

„Допълваща подкрепа за български научни организации, 

изпълняващи проекти по програма хоризонт 2020 

WIDESPREAD - (teaming), фаза 2“. Основната цел на 

операцията е да се осигури допълваща подкрепа на 

български научни организации и висши училища, за проекти, 

одобрени за финансиране по програма Хоризонт 2020 

(WIDESPREAD- (Teaming), фаза 2. 

ОПИК и Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 

Подкрепата за иновации в рамките на Приоритетна ос 1 по 

ОПИК е в съответствие с тематичните области и хоризонтални 

политики, определени в ИСИС с изключение на тези, 

попадащи в обхвата на ПРСР (напр. производство на 

биохрани). Подкрепата за иновациите по ПРСР е 

хоризонтална, като се предоставя в секторите на селското 

стопанство и хранителната промишленост за преработка и 

маркетинг на продукти от Анекс I към Договора за 

функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), с изключение 

на риба и рибни продукти. 

ОПИК и Хоризонт 2020 

В рамките на ОПИК са предвидени дейности, които да 

подкрепят клъстерите и да повишат конкурентоспособността 

на българските предприятия. По този начин ще се осигури 

сближаване на нивото на развитие на клъстерите в България 

със средното равнище за ЕС и създаване на възможности 

(повишаване на капацитета) на българските предприятия да 

участват активно и успешно в международни инициативи, 

програми и проекти в областта на бизнес кооперирането. 

Клъстерите или други организации могат да кандидатстват по 

хоризонталните програми на ЕС, при условие че представят 

устойчиви, стойностни и транснационални проекти, за което 

е необходимо да разполагат със съответния капацитет за 
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тяхното разработване и изпълнение. 

Продължителност 2019 – 2023 г. 

Териториален обхват  Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 

територията на Република България. 

Допускат се и ограничени дейности в рамките на проектите, 

осъществявани в чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013. 

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Общ бюджет – 29 924 199 лв. (15.3 млн.евро), като 

финансирането от ЕФРР е 25 435 569,15 лв. (13 005 000 

евро), а националното съфинансиране се равнява на 4 488 

629,85 лв. (2 295 000 евро). 

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

Компонент 1 

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функциониране на 

Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

Компонент 2 

„Помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 

година за обявяване на някои категории помощи за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 

и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). 

2. Методология и критерии за подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Ще се прилага процедура на подбор на проектни 

предложения съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от 

Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/. 

Процедура на подбор на проектни предложения е тази, при 

която: 

- всеки кандидат представя проектно предложение чрез 

електронен формуляр за кандидатстване, изготвен в 

съответствие с условията за кандидатстване, въз основа на 

публикувана обява; 

- проектните предложения се класират в низходящ ред 

съобразно изискванията на условията за кандидатстване; 

- за финансиране се одобряват по реда на класирането 

всички или част от проектните предложения до покриване на 
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общия размер на предварително определените и обявени 

финансови средства по съответната процедура; 

- за одобрените за финансиране проектни предложения се 

сключва писмен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Краен срок за 

кандидатстване 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен 

срок за кандидатстване. Минималният срок за подаване на 

проектни предложения е 90 дни от датата на обявяване на 

процедурата за подбор на проекти. 

Допустими 

кандидати 

1. Кандидати (клъстери), които отговарят на определението 

за иновационен клъстер, посочено в чл. 2, ал. 92 от 

Регламент 651/2014 

„Иновационни клъстери“ означава структури или 

организирани групи от независими страни (като например 

иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и 

големи  предприятия, както и организации за научни 

изследвания и разпространение на знания, организации с 

нестопанска цел и други сходни икономически субекти), 

създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез 

популяризиране, съвместно използване на  съоръжения и 

обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера 

на знания, изграждане на мрежи, разпространение на 

информация и сътрудничество между предприятията и други 

организации в клъстера. 

2. Кандидати (клъстери), при които се предоставя 

подкрепа изключително на юридическото лице 

иновационен клъстер (клъстерна организация); 

3. Кандидати (клъстери), които са регистрирани не по-

късно от 31.12.2017 г. 

4. Кандидати (клъстери), които са обединения под формата 

на: 

- обединения по смисъла на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла 

на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство; 

- юридически лица, регистрирани по Търговския закон 

или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо 

пространство. 
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5. Кандидати (клъстери), които включват минимум 7 

(седем) юридически лица и/или еднолични търговци, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство. 

В допълнение, кандидатите (клъстерите) могат да включват: 

− юридически лица с нестопанска цел, регистрирани 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

или еквивалентно лице по смисъла на законодателството 

на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство; 

− професионални училища и професионални гимназии 

съгласно чл. 38, ал.2, т.2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 

− акредитирани български висши училища; 

− Българска академия на науките и нейни институти и 

академични специализирани звена; 

− Селкостопанска академия и институти към нея; 

− експериментални лаборатории и изследователски 

институти по смисъла на чл. 60 от Закона за 

администрацията1; 

− научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1. от 

Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на 

научните изследвания2; 

− Общини и/или Областни администрации и др. 

6. Кандидати (клъстери) могат да участват в процедурата за 

подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова 

помощ, в случай че не попадат в приложимите към 

съответния вид държавна помощ забранителни режими на 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 

година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на 

европейския парламент и на Съвета, ЗУСЕСИФ. 

7. Кандидати (клъстери) могат да участват в процедурата за 

                                                           
1
 Съгласно чл. 60 от Закона за администрацията „...Министерски съвет може да създава с постановление 

на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, изследователски институти...”.   
2
 По смисъла на параграф 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания „...научна 

организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото 

законодателство”.   
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подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова 

помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно 

демаркационната линия с други планове и програми, 

финансирани със средства на ЕС. 

Изисквания към 

партньори (ако е 

приложимо) 

Неприложимо 

Допустими 

проекти/дейности 

I. Допустими проекти: 

 

1. Проектите трябва да се изпълняват от иновационни 

клъстери. 

 

2. Проектите трябва да са в съответствие с хоризонталните 

политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Eвропейския парламент и на Съвета. 

 

3. Изпълнението на проектите следва да води до реализиране 

на дейности в тематичните области на ИСИС: 

 ИКТ и информатика:  

− производства, включително Fabless, особено на 

създадени в България продукти, устройства и системи;  

− 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, теле-

медицина и теле-грижа и „имбедид” 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. 

 

 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 
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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; 

− роботизирани системи и автоматизация на процеси, в 

т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за 

инструментална екипирорвка; 

− създаване на съвременни информационни комплекси за 

автономни енергийни системи; 

− синя икономика – технологии за развитие;  

− проектиране и производство на високо-технологични 

продукти и/или участие в над-национална 

производствена верига, вкл. в аеро-космическата 

индустрия; 

− биомехатроника; 

− 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); 

 индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии3: 

− 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 

                                                           
3
 Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са в съобразени с критериите за недопустимост 

на кандидатите, които ще бъдат детайлно разписани в Условията за кандидатстване, и по-специално 

демаркацията с ПРСР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, 

първично производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на селскостопански 

продукти. 
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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; 

− биотехнологии с пряко приложение за здравословен 

начин на живот; 

− 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/биобазирана икономика.  

 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). 

 

4. Допустими за подкрепа по режим „помощи за иновационни 

клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 

(Компонент 2) са проектни предложения, при които: 

− достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите 

на клъстера е отворен за ползватели и се предоставя на 

прозрачна и недискриминационна основа; 

− таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за 

участие в неговите дейности съответстват на пазарната 

цена или отразяват разходите за тези дейности; 

− предприятията, които са финансирали поне 10% от 
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инвестиционните разходи на иновационния клъстер, 

могат да получат преференциален достъп при по-

изгодни условия. За да бъде избегната 

свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на 

приноса на предприятието към инвестиционните разходи 

и условията се оповестяват публично. 

 

II. Допустими дейности: 

Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-

изследователския потенциал на клъстера и създаване 

на сътрудничества 

 

 Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и  

научно-изследователския персонал на клъстера - 

осигуряване на иновационен и  научно-изследователски 

персонал за развитие на клъстерните иновационни 

дейности; 

 Повишаване капацитета на иновационния и научно-

изследователския персонал  на клъстера - участие в 

обмяна на опит, добри практики и специализирани 

обучения в страната и чужбина с цел повишаване на 

капацитета на иновационния и научноизследователския 

персонал на клъстера.  

 

 Насърчаване на клъстерния маркетинг: 

− разработване на иновационна стратегия на клъстера, в 

случай че клъстерът няма разработена такава; 

− консултантски услуги преди стъпването на друг пазар - 

патентни проучвания, изследвания и информация за 

таргeтираните пазари; 

− популяризиране на името (марката) на клъстера и на 

неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на 

брошури и информационни материали, интернет страници 

и информационни бази-данни за дейността на клъстера; 

− участие с цел представяне на иновационните 

продуктите/услугите предлагани от клъстера в 

национални и международни изложения и панаири; 

− установяване и насърчаване на сътрудничеството с 

други иновационни клъстери, включително подкрепа на 

обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално 

сътрудничество; 

− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), 
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издаден от Европейския секретариат за клъстерни 

анализи (European Secretariat for Cluster Analysis). 

 Публичност и визуализация на проекта; 

 Одит на проекта. 

 

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. 

споделена инфраструктура и ноу-хау) 

 

 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 

за общи клъстерни иновационни дейности – оборудване 

за изпитателни лаборатории, производствени центрове, 

тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения 

и други сходни на посочените допустими за придобиване 

активи; 

 

 Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) 

за общи клъстерни иновационни дейности – придобиване 

на специализирани програмни продукти, патенти, 

лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, 

сертификация и други сходни на посочените допустими 

за придобиване активи. 

 

Задължителна 

комбинация от 

дейности (ако е 

приложимо) 

Включването на дейности по Компонент 2 в размер на поне 

50% от общо заявените и одобрени допустими разходи е 

задължително. 

Допустими разходи Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-

изследователския потенциал на клъстера и създаване 

на сътрудничества: 

 

 Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя) на 

иновационния и научно-изследователския  персонала 

на клъстера - до 200 000 лв.; 

 Разходи за материали за извършване на 

иновационнaтa и научно-изследователската дейност 

(примерно материали, необходими за извършване на 

измерване и изпитване в изпитателни лаборатории, 

производствени центрове, тренировъчни центрове и  

други сходни на посочените допустими за придобиване 

материали) – до 50 000 лв.  

 Разходи за участие в семинари, обучения, 
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конференции, информационни събития, обмяна на 

опит и добри практики за иновационния и научно-

изследователския персонал на клъстера и на 

организациите-членове на клъстера – разходи за такси 

за участие в посочените събития и разходи за 

командировки (пътни, дневни и квартирни). 

 Разходи за наем на работни помещения на 

иновационния и научно-изследователския персонал на 

клъстера - до 25 000 лв.; 

 Разходи за установяване и насърчаване на 

сътрудничеството с други иновационни клъстери, 

включително в други страни и изграждане на 

транснационални клъстерни връзки – разходи за 

командировки (пътни, дневни и квартирни) на 

представители, както на клъстера, така и на 

организации-членове на клъстера; 

 Разходи за представяне на иновационните 

продукти/услуги, предлагани от клъстера в 

национални и международни изложения и панаири – 

разходи за такси за участие, разходи за наем на 

изложбена площ, разходи за транспортиране на 

експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и 

квартирни) на представители на клъстера и на 

организации-членове на клъстера;  

 Разходи за разработване на иновационна стратегия на 

клъстера, в случай че клъстерът няма разработена 

такава - до 10 000 лв.; 

 Разходи за консултантски услуги преди стъпването на 

друг пазар – патентни проучвания, изследвания и 

информация за таргeтираните пазари - до 10 000 лв.; 

 Разходи за популяризиране на името (марката) на 

клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и 

отпечатване на брошури и информационни материали 

и интернет страници за дейността на клъстера – до 10 

000 лв.; 

 Разходи за придобиване на европейски клъстерен 

лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат 

за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster 

Analysis) – до 7 000 лв.; 

 Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 

2 000 лв.; 

 Разходи за одит на проекта - до 10 000 лв. 
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Разходите по Компонент 1 следва да бъдат общо до 50% от 

общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.  

 

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. 

споделена инфраструктура и ноу-хау) 

 

 Разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи (ДМА) за общи клъстерни дейности –  

закупуване на уреди за измерване и изпитване, 

машини, съоръжения и  оборудване за изпитателни 

лаборатории, производствени центрове, тренировъчни 

центрове, оборудване за зали за обучения и други 

сходни на посочените допустими за придобиване 

активи; 

 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални 

активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – 

придобиване на специализирани програмни продукти, 

патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, 
акредитация, сертификация  и други сходни на 

посочените допустими за придобиване активи. – до 

100 000 лв.; 

Разходите по Компонент 2 следва да бъдат общо в размер на 

поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи 

по проекта. 

Минимален размер 

на помощта 

200 000 лева 

Максимален размер 

на помощта 

1 500 000 лева  

Интензитет на 

помощта 

Интензитет на помощта за режим „de minimis” /Компонент 

1/ - до 80% 

Интензитет на помощта за режим „Помощи за иновационни 

клъстери“ /Компонент 2/ - до 65 % 

Продължителност на 

проектите 

24 месеца 

Кръстосано 

финансиране (ако е 

приложимо) 

Неприложимо 
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Критерии за 

техническа и 

финансова оценка 

 

Критерии 
Брой 

точки 

I. Основни характеристики на клъстера 22 

1. Брой членове на иновационния клъстер4  

реализирали печалба през 2018 г. 

5 

2. Вид членове на иновационния клъстер 7 

3. Управленски капацитет на иновационния 

клъстер 

5 

4. Структура, координация, управление, визия и 

потенциал за развитие на клъстера 
5 

II. Сътрудничество на иновационния 

клъстер 

16 

1. Участие на иновационния клъстер в проекти, 

финансирани от донорски програми 

6 

2. Участие на иновационния клъстер в клъстерни 

мрежи и партньорства 

6 

3. Търговска марка и бранд на иновационния 

клъстер 

4 

III. Иновационен капацитет на клъстера и 

неговите членове 

27 

1. Стратегически документ на иновационния 

клъстер 

3 

2. Права по индустриална собственост, по 

отношение на които иновационният клъстер 

и/или членовете му като юридически лица или 

чрез управителя им са първоначален 

заявител/изобретател 

8 

3. Съвместни НИРД проекти с участието на поне 5 

                                                           
4
 Юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство. 
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две предприятия от иновационния клъстер 

4. Научно-изследователска и развойна дейност 

на предприятия - членове на иновационния 

клъстер 

6 

5. Опит на предприятия - членове на 

иновационния клъстер в реализацията на 

иновативни продукти (стока или услуга) и 

иновативни процеси  

5 

IV. Новост и пазарна приложимост на 

разработваната иновация от иновационния 

клъстер 

20 

1. Новост на разработваната иновация от 

иновационния клъстер 

7 

2. Пазарна приложимост на разработваната 

иновация 

8 

3. Подкрепяната по проекта иновация е резултат 

от съвместна дейност на членовете на 

иновационния клъстер 

5 

V. Приоритизиране на проекти  12 

1. Регионална специализация съгласно ИСИС 2 

2. Регионална приоритизация на проекти  6 

3. Участие в процедури по ОПИК 4 

VI. Реалистичност на разходите по проекта 3 

1. Реалистичност на разходите по проекта 3 

Максимален брой точки: 100 
 

Индикатори Избраните проекти следва да допринасят в максимална 

степен за постигането на следните индикатори: 

1/ Индикатори за резултат: 

- Дял на иновативните предприятия; 

- Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД; 
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2/ Индикатори за продукт:  

-  Брой на предприятията, получаващи подкрепа; 

- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

иновации или за научноизследователски и развойни проекти. 

В случай че е приложимо, кандидатите следва да предоставят 

информация и за следните индикатори: 

- Брой предприятия, които си сътрудничат с 

научноизследователски институции. 

Бенефициентите по настоящата процедура следва да 

прилагат и спазват методологическите насоки за отчитане на 

индикаторите за резултат и изпълнение по ОПИК, 

разработени от Управляващия орган и НСИ. 

     


