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Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската
дейност на българските предприятия”

и

развойна

Основната цел на настоящата процедура:
Да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и
развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в
партньорство
с
други
предприятия
или
научноизследователски
организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършестване на
съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към
засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и
технологичното развитие на предприятията. Тя ще бъде постигната посредством
реализирането на следните специфични цели:
1. Повишаване и развитие на капацитета на българските предприятия за
осъществяване на на научноизследователска и развойна дейност с цел
създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни
продукти, процеси или услуги.
2. Предоставяне на достъп на българските предприятия до професионални
услуги и/или консултации във връзка с придобиване на права по
индустриална собственост върху иновативни продукти, процеси или услуги на
национално и/или международно равнище.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през
2012 г.
•

Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения –
08.02.2012 г.

•

Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 09.04.
2012 г.

•

Сесия 3 с краен срок срок за набиране на проектни предложения 08.06. 2012 г.

Какви проекти/дейности се финансират?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са проекти, които
имат за свой основен предмет осъществяването на научноизследователски и
развойни дейности, които попадат в рамките на една от следните категории
научноизследователски дейности:
а) Индустриални научни изследвания;
б) Експериментално развитие.
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Кандидатите представят две отделни проектни предложения, в случаите
когато желаят да реализират проекти както в областта на индустриалните
научни изследвания, така и в областта на експерименталното развитие.
В случаите когато кандидатът е голямо предприятие допустими за
финансиране са само проекти, които обосновават стимулиращия ефект на
безвъзмездната финансова помощ, както следва: налице е съществено
увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или
съществено увеличаване на обхвата на 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 Компонент 1:
Допустими по Вариант А „Индустриални научни изследвания”, и по Вариант
Б „Експериментално развитие” са следните дейности:
а) Извършване на изследвания, измервания, изпитвания и научноизследователска
дейност, свързани с разработвания по проекта иновативен продукт, процес или
услуга от нает от кандидата/партньора/ите персонал (изследователи, специализиран
технически персонал, друг експертен персонал) или възложени на външен
изпълнител.
б) Използване на оборудване и инструменти, представляващи дълготрайни
материални активи (ДМА) за осъществяване на научноизследователската и развойна
дейност по проекта. Използваните по проекта ДМА, могат да бъдат:
- собствени или
- наети (в случай, че кандидатът или партньорите му не разполагат с необходимото
от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполагат не притежава
необходимите параметри)..
в) Използване на сгради и помещения за целите на изпълнение
научноизследователската и развойна дейност, предвидена по проекта.

на

Допустими само по Вариант Б „Експериментално развитие” са следните
дейности:
По отношение на проекти, свързани с експериментално развитие допустими са и
дейности за създаване или финализиране на опитен образец, както и дейностите,
свързани с експерименталното производство и изпитване на продукти, процеси и
услуги, ако същите не могат да бъдат използвани или трансформирани за
използване в индустриални или търговски приложения. В случаите на последващо
търговско използване на демонстрационни или пилотни проекти, всички приходи от
това използване трябва да се приспаднат от допустимите раззходи.
По Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална
собственост” допустими са следните дейности:
Посочените по-долу дейности следва да бъдат възложени и съответно извършени от
външни за кандидата и партньора/ите изпълнители.
а) Дейности, свързани с подготовката, попълването и разглеждането на заявката за
получаване на защитен документ върху обекти на индустриална собственост на
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територията на Република България (изобретение, полезен модел, марка,
промишлен дизайн, географско означение).
Горните дейности могат да включват: извършване на проучвания от Патентно
ведомство и/или лицензиран представител по индустриална собственост; ползване
на услугите на представител по индустриална собственост; покриване на разходите
за такси за подаване на заявката за правна закрила; покриване на разходите за
такси за публикации в Официалния бюлетин на Патетно ведомство и/или други такси
пред Патентно ведомство; извършване на експертиза.
б) Превод и други дейности, свързани с подготовката, попълването и разглеждането
на заявката за получаване на защитен документ върху обекти на индустриална
собственост на територията на други страни (изобретение, полезен модел, марка,
промишлен дизайн, географското означение), извършени с цел получаване или
валидиране на права на индустриална собственост.
Горните дейности могат да включват: покриване на разходите за превод;
извършване на проучвания от съответното патентно ведомство и/или представител
по индустриална собственост; ползване на услугите на представител по
индустриална собственост; покриване на разходите
за такси за подаване на
заявката за закрила; покриване на разходите за такси за публикации в Официалния
бюлетин на съответното патентно ведомство; извършване на експертиза.
в) Дейности, свързани със защита валидността на правото по време на официалното
разглеждане на заявката и евентуалните производства при направени възражения (с
изключение на съдебните спорове), дори ако тези дейности възникнат след
предоставяне на правото.
Допустимите дейности могат да включват: ползване на юридически консултации и
услуги, включително услугите на представител по индустриална собственост;
покриване на разходите за такси за разглеждане на постъпили възражения;
извършване на експертиза; извършване на допълнителни проучвания във връзка с
подадено възражение; покриване на разходи във връзка с производство пред
отдела по спорове на Патентно ведомство; извършване на независима оценка и
други, по преценка на кандидата. В случай че на етап кандидатстване не е възможно
да бъдат посочени конкретните дейности, които кандидатът предвижда да извърши
по подточка „в”, на етап изпълнение на одобрения проект, когато необходимостта от
подобни дейности възникне, кандидатът следва задължително да уведоми
предварително Договарящия орган какви са конкретните дейности, които ще
изпълни, както и какви са съответните видове разходи, като преди тяхното
извършване кандидатът следва да е получил одобрението на Договарящия орган.
Договарящият орган има правото да не одобри предложените дейности, в случай че
не отговарят на изискванията по настоящата процедура.
Дейностите по букви а), б) и в) следва да са възникнали в резултат на
дейностите по Вариант А или по Вариант Б на Компонент 1.
По Компонент 3 „Консултантски услуги за подгоговка на проектното
предложение и визуализация на проекта” допустими са следните дейности:
а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура - не повече от 10 000 лева;
б) Дейности за визуализация на проекта (до 2 обозначителни табели на всяко
помещение) – не повече от 2 000 лева.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
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а) Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
б) Да имат най-малко 3 (три) приключени финансови години преди датата на
подаване на проектното предложение по процедурата, и
в) Да имат седалище в България, и
г) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник;
д) По Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална
собственост” допустими кандидати са само микро, малки или средни предприятия по
смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.

Изисквания към проектите:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи различни комбинации от посочените компоненти, като
включването на дейности по Компонент 1: Вариант А: „Индустриални научни
изследвания” или Вариант Б: „Експериментално развитие” е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
По настоящата процедура са допустими проекти, които се отнасят САМО за
индустриални научни изследвания или САМО за експериментално развитие, като в
случай че кандидат желае да реализира проект в сферата и на индустриалните
научни изследвания, и на експерименталното развитие, следва да представи две
отделни проектни предложения.

Партньорство:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите могат да участват
индивидуално или в партньорство с: (а) МСП и/или (б) научноизследователски
организации по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Комисията:
а) Да са микро, малко или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП,
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, или
б) Да отговарят на определението за научноизследователска организация
по
смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 800/2008 г. относно деклариране на някои
категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от
Договора за създаване на Европейската общност - Общ регламент за групово
освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L
214/09.08.2008).
По настоящата процедура са недопустими партньори, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, които не са микро, малко или средни
предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.
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По Компонент 2, партньрите - научноизследователски организации по смисъла на чл.
30 от Регламент (ЕО) № 800/2008 г., следва да бъдат микро, малки или средни
предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.

Продължителност на проектите:
До 30 /тридесет/ месеца

Бюджет:
58 674 900 лева

Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект, независимо от избраната комбинация от компоненти, не може да надхвърля
500 000 (петстотин хиляди) лева.
По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната
финансова помощ.

Интензитет на помощта
В зависимост от вида на научноизследователските дейности, предложени по проекта
и категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Компонент 1 „Провеждане на дейности по „индустриални научни
изследвания” или „експериментално развитие”

Интензитет

Вариант А: Индустриални научни изследвания

50%

Вариант Б: Експериментално развитие

25%

В зависимост от категорията на предприятието-кандидат посоченият по-горе
максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 може
да бъде увеличен, както следва - с 20 % за микро и малки предприятия и с 10 % за
средни предприятия и придобива следните размери:
Компонент 1 „Провеждане на
дейности
по
индустриални
научни
изследвания”
или
„експериментално развитие”:

Микро
и
малки
предприятия

Средни
предприятия

Големи
предприятия

Вариант А: Индустриални научни
изследвания

70%

60%

50%
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Вариант
развитие

Б:

Експериментално

45%

35%

25%

Установените максимални нива на интензитет на безвъзмездната финансова помощ
за дейностите по Вариант А: Индустриални научни изследвания и Вариант Б:
Експериментално развитие, извършвани в рамките на Компонент 1, могат да бъдат
увеличени с 15 % до следните максимални стойности:
Компонент 1 „Провеждане на
дейности
по
индустриални
научни
изследвания”
или
„експериментално развитие”:

Максимален
безвъзмездната
компонента

интензитет
финансова помощ

на
по

Микро
и
малки
предприятия

Средни
предприятия

Големи
предприятия

Вариант А: Индустриални научни
изследвания

80%

75%

65%

Вариант
развитие

60%

50%

40%

Б:

Експериментално

Горните интензитети се прилагат в следните случаи:
а/ Проектът включва ефективно сътрудничество между най-малко две предприятия,
които са независими едно от друго, и са изпълнени следните условия:
- нито едно от предприятията не поема повече от 70% от общите допустими разходи
по проекта за сътрудничество;
- проектът включва сътрудничество с най-малко едно микро, малко или средно
предприятие, регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,
или се провежда поне в две различни държави-членки на ЕС, или
б/ Проекът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една
научноизследователска организация и са изпълнени следните условия:
- научноизследователската организация поема най-малко 10% от общите допустими
разходи по проекта; и
- научноизследователската организация има право да публикува резултатите от
научноизследователските проекти, ако те произтичат от изследвания, проведени от
тази организация, или
в/ При осъществяването на Вариант А „Индустриални научни изследвания”
резултатите от проекта се разпространяват публично чрез провеждане на
технически и научни конференции или чрез публикации в научни или технически
списания, или се съхраняват в отворени за достъп регистри (бази данни, където
всеки може да има достъп до необработени данни от научни изследвания), или се
разпространяват чрез безплатен софтуер или софтуер с отворен код.
Забележка: За целите на подточки б) и в) подизпълнението не се приема за
ефективно сътрудничество.
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В случаите, в които проектът се изпълнява в партньорство, интензитетът на
помощта се определя поотделно за всеки получател на помощ (координатор
и партньор/и) като процент от допустимите разходи, които той извършва.
Максимален интензитет на помощта за всеки получател не може да бъде
надвишаван.
Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална
собственост” се прилагат интензитетите на безвъзмездната финансова помощ,
посочени в т. 1.4.1 относно Компонент 1 за Вариант А „Индустриални научни
изследвания” или за Вариант Б „Експериментално развитие”.
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3
„Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и
визуализация
по
проекта”,
независимо
от
вида
на
предложените
научноизследователски дейности, категорията на кандидата или наличието на
сътрудничество, е 70% от общите допустими разходи по компонента.
Остатъкът от общите допустими разходи по всички посочени допустими
компоненти от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ следва да бъдат финансирани чрез собствени средства на
кандидата и/или партньора/ите, или от източници, които изключват
всякаква публична подкрепа.

Минимални помощи:
В съответствие с правилата за минимална помощ, определени в Регламент No
1998/2006, общият размер на всички получени минимални помощи, предоставени на
всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро (391 166 лева), а за предприятията, осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен
транспорт” 100 000 евро (195 583 лева) за период от 3 последователни финансови
години. Посоченото следва да бъде взето предвид от страна на кандидатите при
определяне на максимално допустимия размер на безвъзмездната финансова помощ
по Компонент 3 от настоящата процедура за подбор на проекти.

Плащания:
Авансово и междинни: 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:

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu
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