идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма
икономика” 2007-2013

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

Oткрита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за
качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003- 1.1.03 „Развитие на
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги”

Цели:
Да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, като
им предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за
изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна
реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са
резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не
по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектно предложение по
настоящата процедура, които имат капацитета да внедрят в производството
иновативни продукти, процеси или услуги, както и да осигурят тяхната успешна
пазарна реализация като гарантират ненарушаването на правата върху чужда
интелектуална собственост

Краен срок:
Без определен срок за кандидатстване
Какви проекти/дейности се финансират?
Проекти:
- Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл,
допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
- Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
- Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез
внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги;
- Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо
предприятие.
Дейности:
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:
- Придобиване на нови машини (вкл. компютърно оборудване, необходимо за
работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния
продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в
производството на иновативния продукт, процес или услуга;
- Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при
създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на
иновативния продукт/ реализация на иновативния процес;
- Придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на
иновативния продукт, процес или услуга;
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Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради
и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни
работи (СМР) пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта
оборудване – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.
По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:
- Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии
за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на
иновативния процес или услуга;
- Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху
интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни
продукти/процеси/услуги. Допустимите консултантски и юридически услуги
не касаят първоначална защита свързана с подаване на заявки пред Патентно
ведомство или юридическа защита при оспорване на права по интелектуална
собственост. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват
разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, и свързани със
съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес
или услуга;
- Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и
стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти,
процеси и услуги - извършване на маркетингови проучвания и анализи,
планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на
дистрибуционни мрежи;
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса
на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
- Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга,
респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт,
в съответствие с приложимите стандарти;
- Визуализация на проекта – до 3 000 лв.;
- Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не
повече от 10 000 лв.
-

Кой може да кандидатства? Изисквания?
-

-

-

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да имат седалище в България, и
Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектно
предложение по процедурата, и
Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките
и средните предприятия (ДВ 84/1999, посл. изм. ДВ, бр. 82/2009 г.), който е в
съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, и
Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедуратаза подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност,
кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по
интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен
продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата,
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включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за
НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата
по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен
продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който
кандидатът е възложител.

Изисквания към проектите:
Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира
стартиращите предприятия да инвестират в създаването и развитието на
необходимия производствен капацитет за внедряване в производството на
иновативни продукти, процеси и услуги.
- Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави достъп до
професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с
внедряването в производството на иновативни продукти, процеси или услуги,
както и тяхната успешна пазарна реализация на предприятията, намиращи се
в начална фаза на развитие,.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции”
е задължителен. Включването САМО на Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по
настоящата процедура.
-

Продължителност на проектите:
до 24 месеца

Бюджет:
19 558 300 лева

Безвъзмездно финансиране:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на
настоящата процедура трябва да бъде в следните граници:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева

Интензитет на помощта
За инвестиции:
Категория
предприятие
Микро
и
предприятия

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ при
предоставяне на услуги -(максимално допустим % от
общите допустими разходи за услуги)
малки

Средни предприятия

70 %
60 %

За услуги:
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Категория
предприятие

Интензитет
на
безвъзмездната
финансова
помощ
при
предоставяне
на
услуги
(максимално
допустим
%
от
общите допустими разходи за
услуги)

Максимален
размер
на
безвъзмездната
финансова помощ
за услуги9

70 %

391 166 лв.

Средни предприятия

60 %

391 166 лв.

Сектор „Транспорт”

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ с
предоставената помощ за услуги не трябва да надхвърля
левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за
период от 3 последователни финансови години

Микро
и
предприятия

малки

Режим на държавните помощи:
1) Режим за регионална помощ съгласно Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията
(ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории
помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора
(Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на
Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща
инвестиции.
2) Режим на държавна помощ „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент
на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87
и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в
Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), прилаган за частта от
проекта, касаеща предоставянето на
услуги.

Плащания:
авансово плащане, междинни и окончателно плащане

Източник на информация:
http://www.opcompetitiveness.bg/
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