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Програма/схема:
Оперативна програма
икономика” 2007-2013

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

Oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи
предприятия”

Цели:
Основна цел на настоящата процедура е оказването на подкрепа на големите
предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез
насърчаване изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с
внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов
фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите
предприятия в страната.

Краен срок:
7 септември 2010 г., 16:00 ч

Какви проекти/дейности се финансират?
Проекти:
Вариант 1: Внедряване на права по интелектуална собственост, придобити
от кандидата, като допустими са:
а) проекти, свързани с внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, за
които кандидатът е придобил правата по интелектуална собственост от трето лице
чрез закупуване или по друг законосъобразен начин (с изключение на случаите,
когато правата по интелектуална собственост са апортирани в капитала на
кандидата) към датата на подаване на проектното предложение. В този случай,
кандидатите следва да представят към проектните си предложения копие на 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 върху продукта, процеса, услугата,
технологията, който/която ще бъде внедрен/а от кандидата с изпълнението на
проекта;
или
б) проекти, свързани с внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, за
които кандидатът ще придобие правата по интелектуална собственост от трето лице
чрез закупуване или по друг законосъобразен начин (с изключение на апорт) в
рамките на проекта. В този случай, кандидатите следва да представят към
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проектните си предложения предварителен договор или договор за прехвърляне на
права по интелектуална собственост
и/или
Вариант 2: Внедряване на нов за кандидата продукт, процес, услуга или
технология, които са на пазара не повече от 2 (две) години преди
обявяването на процедурата, като допустими са:
а) проекти за закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, което води до
внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, които са нови за
кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо произвежданите/прилагани
такива, и които все още не се прилагат/произвеждат/предлагат или са на пазара не
повече от 2 (две) години преди обявяването на процедурата;
или
б) проекти за подобряване на процеса на производство/предоставяне на
продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии,
процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат
качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата, и които все още
не се прилагат или са на пазара не повече от 2 (две) години преди обявяването на
процедурата.
Дейности:
Допустимите дейности за инвестиции в активи включват:
 Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и
първоначално
изпитване)
на
машини,
съоръжения
и
оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, пряко свързани с
производствения процес и неговото управление, включително закупуване на
компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения,
посочени по-долу;
 Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи
- софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или
специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на
продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или непатентовани
технически познания и др.
Допустимите дейности за услуги, свързани с изпълнението на проекта
включват:
 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура - не повече от 10 000 (десет хиляди) лева;
 Визуализация на проекта – не повече от 5 000 (пет хиляди) лева;
 Одит на проекта - не повече от 40 000 (четиридесет хиляди) лева.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
-

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да имат седалище в Република България, и
Да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки или
средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
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-

-

-

-

средните предприятия (обн. ДВ 84/1999 г, посл. изм и доп. ДВ, бр. 82 от
16.10.2009 г.), който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І
към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и
Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
Да имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009 г.)
преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни
предложения.
Да са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена
финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 5 000 000 (пет
милиона) лева.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват
в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
не могат да участват в процедурата за подбор на проекти фирми:
o от сектора на рибарството и аквакултурите
o от сектора на първичното производство на селскостопански продукти,
посочени в Приложение I към Договора за създаване на ЕО
o от сектора на 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
o от сектора на въгледобивния сектор съгласно Регламент на Съвета
№1407/2002
o от стоманодобивния сектор
o от корабостроителния сектор
o от сектора за производство на синтетични влакна
o Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008 - Приложение
Т към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и
код 11 „Производство на напитки”:

Изисквания към проектите:






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
добавяне на нови допълнителни продукти;
Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо
предприятие.
Представени са най-малко две оферти за всяка отделна инвестиция в активи.
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Партньорство:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално,
а не съвместно с партньорски или други организации

Продължителност на проектите:
до 24 месеца

Бюджет:
Общ размер на безвъзмездната
финансова
помощ
по
процедурата

Средства
от
Европейския фонд за
регионално развитие

Национално
съфинансиране

58 674 900 лева

49 873 665 лева

8 801 235 лева

(30 млн. евро)

( 25,5 млн. евро)

( 4,5 млн. евро)

Безвъзмездно финансиране:
- Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 1 000 000 (един милион)
лева.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири
милиона) лева.

Интензитет на помощта
Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не
трябва да надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Остатъкът от общите допустими разходи по проекта – не по-малко от 50 % от
стойността на общите допустими разходи по проекта трябва да бъде финансиран
чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква
публична подкрепа.

Режим на държавните помощи:
1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” съгласно
Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6
август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими
с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за
групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L
214/09.08.2008), по отношение на безвъзмездната финансова помощ за
дейностите за инвестиции в активи.
2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО)
1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за
създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на
Общността ОВ L 379/28.12.2006), по отношение на безвъзмездната финансова
помощ за дейностите за услуги, свързани с изпълнението на проекта.
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Плащания:
Авансово плащане, междинни и окончателно плащане.
Авансовото плащане може да бъде в размер до 20% от общия размер на
безвъзмездната финансова помощ срещу банкова гаранция.
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 80%
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

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