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Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособост” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи
технологични центрове”

Цел:
Да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез
предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепането на
вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат
достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и да стимулират
комерсиализирането на резултатите от научните изследвания. Процедурата е пряко
насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите
предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания за
проектиране и необходимата техническа документация във връзка с изграждането
на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано
оборудване за обезпечаване на дейността им. Процедурата стимулира инициативите
в тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия,
местни власти, висши училища, Българска академия на науките, експериментални
лаборатории и изследователски институти, научни организации, неправителствени
организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и
технологиите.

Крайни срокове за набиране на Формуляри за предварителен
подбор на проектни
предложения по процедурата през 2011 г.:
o Сесия 1 с краен срок за набиране на Формуляри за
предварителен подбор –
o 14.03. 2011 г.
o Сесия 2 с краен срок за набиране на Формуляри за
предварителен подбор –
o 16.05. 2011 г.
o Сесия 3 с краен срок срок за набиране на Формуляри за
предварителен подбор o 18.07. 2011 г.
o Сесия 4 с краен срок срок за набиране на Формуляри за
предварителен подбор o 19.09. 2011 г.
o Сесия 5 с краен срок срок за набиране на Формуляри за
предварителен подбор o 21.11. 2011 г.
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Какви проекти/дейности се финансират?
Дейности за инвестиции:
Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове:
• Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени СМР
за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на
обособяването им като технологични центрове.
• Изработване на техническа документация за извършване на
ограничени
строително-монтажни
работи
(СМР),
свързани
с
преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел
обособяването им в технологични центрове.
• Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) 1 за
преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел
обособяването им като технологични центрове, като кандидатът или
участник в обединението – кандидат по процедурата следва да
притежава вещно право 2 върху обекта/ите на СМР.
• Доставка на офисно и специализирано оборудване, свързани с
дейността и спецификата на подкрепените технологични центрове..

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•

Да са обединения на:
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.);
б) Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена;
в) Селкостопанска академия и институти към нея;
г) Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла
на чл. 60 от Закона за администрацията (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г.);
д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания (обн. ДВ,
бр.92 от 17.10.2003 г.)
със следните организации:
е) Браншови и работодателски организации, или

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.
2

Право на собственост, вещно право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и право на
надстрояване.
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ж) Юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите,
По преценка на участниците в обединението – кандидат, в него могат да
бъдат включени и:
з) Общини и/или Областни администрации, и
• Да имат седалище в Република България, и
• Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не
действат в качеството на посредник.
В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за
финансиране по настоящата процедура са само кандидати - нови или вече
същестуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или
повече от следните иновативни области:
• Информационни технологии, и/или
• Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
• Технологии, свързани със здравето.

Изисквания към проектите:
Допустимите предпроектни проучвания следва да бъдат в съответствие с Наредба №
4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от
2001 г.) към Закона за устройство на територията.
• Изработване на задания за проектиране съгласно Наредба № 4 от 21
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,
във връзка с извършването на ограничени СМР за преустройство на
съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като
технологични центрове. Заданията за проектиране следва да определят
изискванията към обекта, фазите на проектиране, както и
необходимите проектни части. Заданията за проектиране следва да
включват:
- основни технически, икономически, технологични, функционални и
планово-композиционни изисквания към обекта;
- основни функционални и композиционни параметри на обекта.

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.
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39 116 600 лв

Безвъзмездно финансиране:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект: 300 000 (триста хиляди) лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект: 4 000 000 (четири милиона) лева.

Интензитет на помощта
Категория на кандидата

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ
по проекта (за дейностите за инвестиции и услуги)

Микро и малки предприятия

70 %

Средни предприятия

60 %

Други кандидати 3

50 %

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/

3

„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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