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Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособост” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи
офиси за технологичен трансфер”

Цел:
Да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като
предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи
офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на
трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации
към преприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво
развитие в дългосрочен план
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Какви проекти/дейности се финансират?
Елемент „Инвестиции”:
Ö Изработване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на
съществуващи офиси за технологичен трансфер.
Ö Извършване на строително-монтажни работи (СМР) 1 , свързани с изграждането
на нови или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер,

1

В случаите, когато по проекта се предвижда изпълнението на строително‐монтажни работи (СМР),
кандидатите следва задължително да приложат към проектните предложения – Формуляр за
кандидатстане (Приложение А 2 към Насоките за кандидатстване) снимки, които показват настоящото
състояние на сградата/ите и помещението/ята ‐ обект на СМР, като броя на снимките е по преценка на
кандидатите.
Интегра Груп ООД
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

идеите в действие

като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва
да има вещно право 2 върху обекта на СМР.
Ö
Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за
дейността на офисите за технологичен трансфер - закупуване на офис
оборудване, както и специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване
на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за
технологичен трансфер.
По Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности”, допустими са
следните дейности:
Ö Създаване на интернет страница за нуждите на подкрепения офис за
технологичен трансфер и създаване на виртуални офиси за технологичен
трансфер;
o Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер:
а) осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните
дейности на подкрепените офиси;
б) ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на офисите за технологичен
трансфер – осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности
и услугите, предоставяни от офисите за технологичен трансфер;
в) изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на
интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
г) услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно
за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или
услуга;
д) консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху
интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
е) разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на
конкретни иновативни продукти, процеси или услуги;
ж) консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса
на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги;
з) създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси;
й) провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки
пред предприятия;
й) участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения,
свързани с дейността на офисите за технологичен трансфер;
к) популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер подготовка, изработване и разпространение (чрез печатни издания и/или
електронни медии) на информационни материали за представяне на дейността и
услугите на офисите за технологичен трансфер;
л) участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен
трансфер.
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Право на собственост, вещно право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и право на
надстрояване.
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Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните
кандидати:
a) Български висши училища, получили последна валидна оценка при
институционална акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от
Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г.), или
б) Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, или
в) Селкостопанска академия и институти към нея, или
г) Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на
чл. 60 от Закона за администрацията 3 (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г.), или
д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания 4 (обн. ДВ, бр.92
от 17.10.2003 г.), или
е) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г.), или
ж) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите, или
з) Обединения на горепосочените лица (от буква „а” до буква „ж”), включително
с Общини и/или Областни администрации, и
•
•

Да имат седалище в Република България, и
Да са пряко отговорни за изпълнението на
действат в качеството на посредник.

дейностите по проекта, а не да

Изисквания към проектите:
Обхватът и съдържанието на предвидените за изработване инвестиционни проекти
следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъдат съобразени с
правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.
По настоящата процедура за подбор на проекти с предимство ще бъдат финансирани
проекти за създване на нови или разширяване на съществуващи офиси за
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Съгласно чл. 60 от Закона за администрацията „...Министерски съвет може да създава с постановление
на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, изследователски институти...”.
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По смисъла на параграф 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания „...научна
организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото
законодателство”.
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технологичен трансфер, които осъществяват
области:
- Информационни технологии;
- Еко и енергоспестяващи технологии;
- Технологии, свързани със здравето.

дейност

в

следните

иновативни

Партньорство:
/

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

Бюджет:
9 779 150 лв

Безвъзмездно финансиране:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект: 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект: 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

Интензитет на помощта
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент
„Инвестиции” за всеки индивидуален проект в зависимост от категорията на
кандидата 5 е както следва:

Категория на кандидата

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ
по Елемент „Инвестиции” (максимално допустим %
от
общо
допустимите
разходи
по
Елемент
„Инвестиции”)

Микро и малки предприятия

70 %

5

Определянето на категорията на кандидатите се извъзршва в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), които не са в противоречие с определението за
МСП съгласно Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008.
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Средни предприятия
Други кандидати

6

60 %
50 %

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги,
административни и оперативни дейности” по всеки индивидуален проект не трябва
да надвишава 70 % от общия размер на допустимите разходи по Елемент „Услуги,
административни и оперативни дейности” от настоящата процедура за подбор на
проекти за всички категории кандидати.

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/
http://www.opcompetitiveness.bg/

6

„Други кандидати” са кандидатите, които не покриват изискванията за микро, малко или средно
предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
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