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Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 20072013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Основна цел:
Да се повиши ефективността и конкурентоспосбността на българските предприятия
чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или
услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.

Краен срок:
10.07.2013г.

Какви проекти/дейности се финансират?
Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира
предприятията да инвестират в създаването и развитието на необходимия капацитет
за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
• Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на
иновативен продукт(стока или услуга) или процес.
• Придобиване 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.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите
или на резултати от НИРД (ДНА), които са обект на внедряване по
процедурата.
• Придобиване/разработване
на
специализиран
софтуер
(ДНА),
необходим за внедряването на иновативния продукт(стока или услуга)
или процес.
В случай че кандидатът избере режим на държавна помощ „регионална
инвестиционна помощ“, следва да бъдат спазени следните условия:
• Проекти, които предвиждат предоставяне на помощ по режим „групово
освобождаване” са допустими по настоящата процедура за подбор на
проекти, ако имат за свой основен предмет осъществяването на
инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на
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•

•
•
•

иновативни продукти(стоки или услуги) или процеси и са насочени към
една или повече от следните цели:
Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в 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(стоки или услуги)/процеси;
Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо предприятие.

В случаите, когато кандидатът е голямо предприятие19, допустими за
финансиране са само проекти, които обосновават стимулиращия ефект на
безвъзмездната финансова помощ20, 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
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.
Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави на
предприятията достъп до професионални съвети, консултации и други услуги, пряко
свързани с внедряването на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
• Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с
процеса на внедряване на иновативния продукт(стока или услуга) или
процес;
• Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови
проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии
за
реализация
на
внедряваните
в
производство
иновативни
продукти(стоки или услуги)/процеси;
• Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по
настоящата процедура;
• Визуализация на проекта;
• Одит на проекта21.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•
•
•
•

Микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да имат седалище в България, и
Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
Внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена
разработка или придобити от трети лица);
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•

При внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги)/процеси не
трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.
Горепосочените изисквания за допустимост се доказват с един или няколко от
следните документи:
- Патент за изобретение или
- свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана
по проекта или
-

-

-

свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или
заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен
модел на продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за
регистрация на промишлен дизайн или
лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния
обект на интелектуална собственост или
договор за прехвърляне на ноу-хау или
договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или
друг документ, удостоверяващ права върху обект на интелектуална
собственост или
договор за придобиване на резултати от НИРД или
техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени
тестове, изследвания, независими становища от компетентни организации
в областта на иновацията или хабилитирани лица в областта на
иновацията или
друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за
кандидата.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 и Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 недопустими по настоящата процедура са кандидати, чиято
основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране,
е в някоя от следните области:
a) сектора на рибарството и аквакултурите, съгласно Регламент (ЕО) №
104/2000;
б) дейности по първично производство на селскостопански продукти;
в) дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти,
в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или
количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или
пуснати на пазара от съответните предприятия, или
- когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде
прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
г) дейности във въгледобивния сектор съгласно Регламент на Съвета №
(ЕО)1407/2002;
д) регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор;
е) регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;
ж) регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на
синтетични влакна;
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з) придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, които
осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу
възнаграждение;
и) за дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки,
а именно помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с
изграждането и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други
текущи разходи във връзка с износа;
й) помощите са поставени в зависимост от използването на местни вместо
вносни стоки

С оглед избягване на препокриването на интервенциите между ОП
„Конкурентоспособност” и „Програмата за развитие на селските
райони”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не
могат да получават:
 Микропредприятия по смисъла на чл. 3 -4 от Закона за малките и
средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на
територията на община, посочена в Приложение № 2 към Наредба №
29/2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните и са заявили
за подпомагане дейности по проекта, които се осъществяват в община на
територията на селските райони в Република България - Приложение № 2
към Наредба № 29/2008 г. (Приложение Т към Насоките за
кандидатстване).
 Микропредприятиязапреработ
каи/ или маркетинг на горски продукти.
 Предприят
ия, извършващи основнат
а си икономическа дейност или
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008
(Приложение У към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код
11 „Производство на напитки”:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни
продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без
готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови
ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени
продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
- 10.9 „Производство на готови храни за животни”;
- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
- 11.05. „Производство на пиво”;
- 11.06. „Производство на малц”.
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Изисквания към проектите:
При внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги не трябва да се
нарушават чужди права върху интелектуална собственост.
Когато кандидатът е представил патент за изобретение, свидетелство за регистрация
на полезен модел, свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или заявка за
патент/полезен модел/промишлен дизайн към проектното си предложение, той
трябва да представи и проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство.
Проучването за правен статус трябва да отразява собствеността върху правото върху
интелектуална собственост от момента на първоначалната регистрация.
Когато кандидатът е представил лицензионен договор с предмет: патент, полезен
модел или промишлен дизайн, към проектното си предложение, той трябва да
представи и Удостоверение за вписване, издадено от Патентно ведомство.
Ненарушаването на чужди права върху интелектуална собственост се декларира с
Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост,
попълнена от кандидатите по образец
В случай на одобрение на проекта, Декларацията за ненарушаване на чужди права
върху интелектуална собственост става неразделна част от договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай че по време на или след изпълнението на проекта възникне съдебен спор,
касаещ правата върху интелектуална собственост върху продукта(стоката или
услугата)/процеса, внедряван чрез проект по настоящата процедура за подбор на
проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи се поемат от
съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с влязло в сила
съдебно решение за нарушаване на право върху интелектуална собственост от
страна на бенефициента, то той е длъжен да възстанови предоставените по
настоящата процедура средства със съответната законна лихва.
В случай че на етап кандидатстване бенефициентът е представил Патент за
изобретение/ Свидетелство за регистрация на полезен модел/Свидетелство за
регистрация на промишлен дизайн/Договор за прехвърляне на ноу-хау/Лицензионен
договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална
собственост или друг приложим документ, удостоверяващ придобити права по
интелектуална собственост, и същият бъде обявен/о за недействителен/но с влязло в
сила съдебно решение, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от
Договарящия орган средства със съответната законна лихва.
В случаите, когато за внедряване на определени продукти(стоки или услуги),
процеси кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг
законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта,
което на етап кандидатстване се удостоверява с представянето на предварителен
договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, придобиването на
правата по интелектуална собственост в рамките на срока на изпълнение на проекта
е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с
изпълнението на проекта. В случай че кандидатът не придобие правата по
интелектуална собственост в рамките на срока за изпълнение на проекта съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът
следва да възстанови предоставените му от Договарящия орган средства със
съответната законова лихва.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи: 1. Дейности по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”;
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2. Дейности само по Елемент „Инвестиции”. Включването САМО на Елемент „Услуги”
е недопустимо.

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
До 18 месеца

Бюджет:
Общо: 88 012 350 лв.
Общ
размер
на
безвъзмездната помощ за
микро и малки предприятия
30 804 322.5 лв.
(15 750 000 евро)

Общ
размер
безвъзмездната помощ
средни предприятия

на
за

Общ
размер
безвъзмездната помощ
големи предприятия

39 605 557.5 лв.
(20 250 000 евро)

17 602 470 лв.
(9 000 000 евро)

Безвъзмездно финансиране:
 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева;
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 3 000 000 лева.

Интензитет на помощта
А) В случаите, когато избраният режим на помощта по Елемент „Инвестиции” е
„минимална помощ”, максималният интензитет на помощта за всички кандидати е 90
% от общите допустими разходи по елемента.
Б) В случаите, когато избраният режим на държавни помощи по Елемент
„Инвестиции” е „групово освобождаване”, максималният интензитет на помощта е
както следва:
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Категория предприятие5

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ
по Елемент „Инвестиции” в режим „групово
освобождаване” (максимално допустим % от
общите допустими разходи поелемента)

Микро и малки предприятия

70 %

Средни предприятия

60 %

Големи предприятия

50 %

За предприятията, осъществяващи дейност в сектор „Транспорт”, в случаите, когато
избраният режим на държавни помощи е „групово освобождаване”, интензитетът на
безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции” е до 50% от общите
допустими разходи по елемента.

Плащания:
Авансово плащане в размер до 20%. Общата сума на авансовото и междинните
плащания не трябва да надвишава 80 % от стойността на безвъзмездната финансова
помощ.

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