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Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособост” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.04 “Подкрепа за внедряване в производство
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

на

иновативни

Цел:
Да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските
предприятия в 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 български предприятия, които имат капацитета да
внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена
разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като
гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

Краен срок:
Сесия 1 с краен
Сесия 2 с краен
Сесия 3 с краен
Сесия 4 с краен
Сесия 5 с краен

срок:
срок:
срок:
срок:
срок:

7 март 2011 г.
9 май 2011 г.
11 юли 2011 г.
12 септември 2011 г.
14 ноември 2011 г.

Какви проекти/дейности се финансират?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са проекти, които имат за
свой основен предмет осъществяването на инвестиции, пряко свързани с
производството и внедряването на иновативни продукти, процеси или услуги и
насочени към една или повече от следните цели:
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.
В случаите когато кандидатът е голямо предприятие допустими за финансиране са
само проекти, които обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова
помощ , както следва:
проектът не би бил осъществен на територията на Република България при
липсата на помощ, и
налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в
резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на обхвата на
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проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на
общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на
помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на
съответния проект/дейност.
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:
Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на
иновативния продукт, процес или услуга;
Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се
влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на
иновативния продукт/ реализация на иновативния процес;
Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), когато това е
задължително изискване за въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта
оборудване – разходите за извършване на СМР не трябва да надвишават 20 % от
общите допустими разходи по Елемент „Инвестиции”.
По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:
Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно
за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;
Консултантски и юридически услуги, свързани със закрилата на права върху
индустриална собственост на национално и международно равнище върху
внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания,
извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по
индустриална собственост; превод и други дейности, извършени с цел
придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за
регистрация на полезен модел или за регистрация на промишлен дизайн на
национално и международно равнище; дейности, свързани с получаване на
защитен документ.
Горепосочените дейности са допустими в случай че права по интелектуална
собственост възникнат по време на изпълнение на проекта.
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 бизнес и маркетингови
стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти,
процеси, услуги - извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране
на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.;
Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса
на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•
•
•

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да имат най-малко 3 (три) приключени финансови години преди датата на
подаване на проектно предложение по процедурата, и
Да имат седалище в България, и
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•

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
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.

Специфични критерии за допустимост на кандидатите
В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата
процедура са кандидати, които внедряват иновативни продукти, процеси или
услуги – собствена разработка, включително и когато кандидатът е възложил
разработването на внедряваната иновация на други лица или е бил
координатор/участник в проект за научно-изследователска и развойна дейност
(НИРД), финансиран от донорски или други програми/проекти.
Обстоятелството, че предложената за внедряване иновация е собствена
разработка на кандидата се доказва с: патент за изобретение, свидетелство за
регистрация на полезен модел, заявка за патент за изобретение или друг
документ, удостоверяващ права върху обекти на интелектуална собственост ,
налична техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени
тестове, изследвания, независими становища от компетентни организации в
областта на иновацията и пр., свързани с разработването на иновативния
продукт, процес или услуга, както и друга документация, доказваща, че
предложената за внедряване иновация е собствена разработка.
По настоящата процедура са допустими и кандидати, които внедряват
иновативни продукти, процеси, услуги, правата по интелектуална собственост,
върху които са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези
права. Допустимо е и правата по интелектуална собственост върху иновацията да
бъдат апортирани в капитала на кандидата и след получаване на уведомление от
страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай,
кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с
притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда
правата и задълженията на страните във връзка с апортирането 1 ,
При внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги не трябва да се
нарушават чужди права върху интелектуална собственост.

Изисквания към проектите:
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат
представят проектни предложения, включващи:
1. Дейности по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”;
2. Дейности само по Елемент „Инвестиции”.
Включването САМО на Елемент „Услуги” е недопустимо.

Партньорство:
1

В случай, че правата по интелектуална собственост са съпритежание на повече от едно лице,
Споразумението следва да е подписано от всички тях.
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/

Продължителност на проектите:
Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и
четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ.

Бюджет:
48 895 750 лева

Безвъзмездно финансиране:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект независимо от
избраната комбинация от елементи трябва да бъде в следните граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всички категории
предприятия: 200 000 лева;
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат:
- за микро, малки и средни предприятия: 2 000 000 лева.
- за големи предприятия: 3 000 000 лева.

Интензитет на помощта
Максимален интензитет на помощта по Елемент „Инвестиции” в зависимост
от категорията на предприятието – кандидат:
Категория предприятие 2

Микро
и
предприятия

малки

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ по
Елемент „Инвестиции” – (максимално допустим % от
общите допустими разходи за доставка на оборудване
и СМР)
70 %

Средни предприятия

60 %

Големи предприятия

50 %

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент
„Услуги” 3 :

2

При определяне на категорията на предприятието, моля, имайте предвид разпоредбите на чл. 3 и 4 от
Закона за малките и средни предприятия, които не са в противоречие с определението за МСП съгласно
Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008.
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Категория предприятие

Интензитет
на
безвъзмездната финансова
помощ по Елемент „Услуги”
- (максимално допустим %
от
общите
допустими
разходи за услуги)

Максимален размер на
безвъзмездната
финансова помощ по
Елемент „Услуги”

Микро, малки, средни и
големи предприятия

50 %

391 166 лв.

Плащания:
Авансовото плащане е до 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 80%
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Източник на информация:
http://www.ibsme.org/story.aspx?id=865
http://www.opcompetitiveness.bg/

3

Максималният интензитет на помощта по Елемент „Услуги” представлява размерът на помощта,
изразен като процент от общата стойност на допустимите разходи за дейности по този елемент по всеки
индивидуален проект.
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