Възможности за
кандидатстване по оперативна
програма „Иновации и
конкурентоспособност“
през 2015 г.

 Процедура

„Подобряване
капацитет на МСП“

на

производствения

 Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“

 Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Цел

Краен срок за кандидатстване

Подобряване на производствените процеси,
повишаване на производствения капацитет и
капацитета за управление с цел засилване на
експортния потенциал на предприятията

09 ноември 2015 г.
Допустимо е подаване на проектни предложения
САМО от кандидати с код на основна икономическа
дейност в секторите на интензивните на знание
услуги

Бюджет на процедурата

Интензитет на помощта

Общ бюджет:

Микро и малки: 70%

150 000 000 евро
Интензивни на знание услуги:

29 337 450 лева / 15 000
000 евро

Минимален / максимален
размер на БФП

Средни: 60%

100 000 лева

Микро и малки в ЮЗР: 45%

1 000 000 лева

Средни в ЮЗР: 35%

Допустими кандидати

•

Микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014

Допустими дейности

•
•
•
•

Дейности за подобряване на производствените процеси
Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и
услуги
Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията
Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес
Допустими разходи

•

Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

•

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на
дейностите по проекта

 Процедура
МСП“

„Подобряване на производствения капацитет на

 Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“

 Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Цел

Дата на обявяване

Краен срок за подаване

Насърчаване на
иновациионните дейности в
предприятията в тематичните
области на ИСИС

Септември - октомври 2015 г.

Не по-малко от 60 дни от
датата на обявяване на
процедурата

Допустими кандидати

Допустими дейности

Допустими разходи

Придобиване на ДМА
Микро, малки, средни и
големи предприятия

Придобиване на ДНА
Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите

Инвестиционни разходи

Разходи за услуги

Бюджет

Интензитет на помощта

50 000 000 евро
25% - 90%

97 791 500 лева

Минимален размер на БФП

Максимален размер на БФП

100 000 лева

1 500 000 лева

 Процедура
МСП“

„Подобряване на производствения капацитет на

 Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“

 Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Цел

Дата на обявяване

Краен срок за подаване

Декември 2015 г.

Не по-малко от 60 дни от
датата на обявяване на
процедурата

Подобряване на енергийната
ефективност на
предприятията и използване
на енергия от ВЕИ

Допустими кандидати

Допустими дейности

Допустими разходи

Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят
за подобряване на енергийната ефективност

Микро, малки или
средни предприятия

Извършване на СМР за намаляване на
енергоемкостта на съществуващия сграден фонд

Инвестиционни разходи

Придобиване на системи за отопление и
охлаждане и/или производство на електрическа
енергия от ВЕИ за собствено потребление

Разходи за СМР

Консултантски
енергиен одит

услуги

за

извършване

на

Разходи за услуги

Бюджет

50 000 000 евро

Интензитет на помощта

35% - 70%

97 791 500 лева

Минимален размер на БФП

Максимален размер на БФП

50 000 лева

1 500 000 лева

„Разработване на продуктови и производствени иновации“
Бюджет на процедурата: 35 млн. евро
Допустими кандидати: МСП и големи
Минимален и максимален размер на помощта: 50 000 – 1 000 000 лв.
Допустими разходи: инвестиционни разходи, разходи за услуги и оперативни
разходи
Индикативен срок на обявяване: декември 2016 г.

„София тех парк“
Бюджет на процедурата: 26.65 млн. евро
Допустими кандидати: София Тех Парк АД
Минимален и максимален размер на помощта: 52 122 869.5
Допустими разходи: инвестиционни разходи, които не са финансирани по
ОПРКБИ
Индикативен срок на обявяване: март 2016 г.
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„Развитие на клъстери в България “
Бюджет на процедурата: 20 млн. евро
Допустими кандидати: Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери
Минимален и максимален размер на помощта: 100 000 – 2 000 000 лв.
Допустими разходи: инвестиционни разходи, разходи за услуги и
оперативни разходи
Индикативен срок на обявяване: юли 2016 г.

„Развитие на управленския капацитет на МСП “
Бюджет на процедурата: 20 млн. евро
Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия
Минимален и максимален размер на помощта: 10 000 – 391 166 лв.
Допустими разходи: разходи за услуги
Индикативен срок на обявяване: май 2016 г.
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Институционални бенефициенти - приоритетна ос 2 ( май

2016)

• ИАНМСП - 5 млн. евро за дейности, свързани с подкрепа на
предприемачеството и насърчаване интернационализацията на
българските предприятия
• БАИ – 5 млн. евро за дейности, свързани с привличане на
чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави, вкл.
осъществяване на проактивен инвестиционен маркетинг
• КЗП – 3 млн. евро за дейности, свързани с повишаване на
ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП
за българските предприятия
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„Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия “
Бюджет на процедурата: 40 млн. евро

Приоритетна ос 3

Допустими кандидати: големи предприятия
Минимален и максимален размер на помощта: 500 000 – 3 500 000 лв.
Допустими разходи: инвестиционни разходи; разходи за материали и
консумативи; разходи за услуги
Индикативен срок на обявяване: октомври 2016 г.

Фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова
връзка България-Сърбия “
Бюджет на процедурата: 45млн. евро

Приоритетна ос 4

Допустими кандидати: Министерство на енергетиката
Минимален и максимален размер на помощта: 500 000 – 3 500 000
лв.
Допустими разходи: инвестиционни разходи, разходи за услуги, разходи
за материали, разходи за организация и управление и разходи за
провеждане и участие в мероприятия
Индикативен срок на обявяване: юни 2016 г.
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Благодаря за вниманието!
www.opcompetitiveness.bg

