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Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 20072013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”
Основна цел:
Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на
големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху
околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, поефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта,
като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво
развитие на големите предприятия в страната.

Краен срок:
15.02.2012

Какви проекти/дейности се финансират?
•

Компонент 1 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на
инвестициите за намаляване на енергоемкостта, по-ефективното използване
на отпадъчните продукти и производство на продукти, подлежащи на
рециклиране в големите предприятия с цел разширяване на дейността и
диверсификация на тяхната продукция:

а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив,
което намалява енергоемкостта на производството на предприятието‐кандидат,
и/или
б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и
първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен
материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или
рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка
чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез
използването му за производство на нови продукти, и/или
в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и
първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен
материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на
рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или
заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти
при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието
използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват
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условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост
на опаковки.
А) В случай че кандидатстват за финансиране на дейностите по буква а)
кандидатите следва да представят: копие от резюме на доклад от обследването
за енергийна ефективност на промишлена система.16 Резюмето на доклада
следва да бъде с дата не по-рано от две години преди датата на подаване на
проектното предложение;
Б) В случай че кандидатстват за финансиране на дейностите по буква б) и/или
буква в) кандидатите следва да отговарят на следните условия: б1 следва да
са вписани в регистъра по чл. 26, ал.1, т. 1 от Закона за управление на
отпадъците (да имат издадено разрешение по реда на чл. 37 от ЗУО или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от
Закона за опазване на околната среда) или да представят копие на договор с
организацията по оползотворяване, представляваща колективна система по
смисъла на чл. 11, ал. 4 от ЗУО или б2 да представят сертификат за въвеждане
на хармонизиран стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки в
случай, че произвеждат продукти, които изпълняват условията на посочения
стандарт и б3 да представят копие от решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда,
или копие от комплексно разрешително, съгласно изискванията на Закона за
опазване на околната среда. В случай, че към датата на подаване на
проектното предложение кандидатът не разполага с документите по буква „б3”,
той следва да представи при кандидатстване указанията на компететния орган
по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, като в случай че проектното
предложение бъде одобрено, договор за безвъзмездна помощ ще бъде сключен
при условие, че кандидатът представи документът, предписан в указанията
От горните документи следва да е видно, че се кандидатства за финансиране
на разрешени дейности и че планираните за закупуване дълготрайни
материални активи водят до намаляване енергоемкостта на производството на
предприятието-кандидат и/или по-ефективно използване или рециклиране на
отпадъчните продукти и/или производство на продукт/и, подлежащ/и на
рециклиране, след като станат отпадъци.

•

Компонент 2 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на
инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в големите
предприятия и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, пряко свързани с въвеждането на системи за енергиен
мениджмънт:
а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи,
включително чрез подмяна и/или
б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на
енергоносителя, и/или
в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и
първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени
нужди, и/или
д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ), и/или
е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или
ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен
мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 16001 (Energy
Management Systems)/EN ISO 50001
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Кой може да кандидатства? Изисквания?
а) Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
б) 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 средните
предприятия6 (обн. ДВ 84/1999) към момента на кандидатстване, и
в) Да имат седалище в Република България, и
г) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
д) Имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.)
преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти, и
е) Имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена
финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 5 000 000 (пет
милиона) лева.
Не могат да участват предприятия чиято дейност дейност или дейността, за която
кандидатстват за финансиране се отнася до:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурите,
обхваната от Регламент (ЕО) № 104/2000;
помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на
селскостопански продукти8;
помощ в подкрепа на дейности, свързани с преработка9 и търговия10 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;
помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор съгласно
Регламент на Съвета № 1407/2002;
регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор
регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;
регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на
синтетични влакна;
помощи за предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за
възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което
дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия
пазар;
помощи за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на
предприятия, които осъществяват шосейни превози на товари за други
лица или срещу възнаграждение;
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•

•
•

помощи за дейности, свързани с износ за трети страни или други държави
членки, а именно помощи, които са пряко свързани с изнасените
количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторски мрежи
или с други текущи разходи във връзка с износа;
помощите са поставени в зависимост от използването на местни вместо
вносни стоки
помощи на предприятия в затруднение.

Изисквания към проектите:
• да се изпълняват само на територията на Република България;
• да обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ,
както следва:
o проектът не би бил осъществен на територията на Република България
при липсата на помощ, и
o 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.
Допустими по Компонент 1 са само проекти/дейности, които имат за свой
основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към:
o Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл,
допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната
дейност;
o Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
o Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез
въвеждане на нови продукти/услуги;
o Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо предприятие.

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
До 24 месеца
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Бюджет:
78 233 200 лева (УО на ОП „Конкурентоспособност” може да увеличи общия бюджет
по процедурата в размер до 50% от одобрения от КН бюджет, в случай че броят на
проектните предложения, получили повече от 55 т. на етап „Техническа и финансова
оценка”, надхвърля определения финансов ресурс.)

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.

Минимални помощи:
1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване” съгласно
Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, 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 (OB L
214/09.08.2008), приложим за дейностите по Компонент 1;
2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО)
1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за
създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за
дейностите по Компонент 2. (Общият размер на безвъзмездната финансова помощ,
предоставена на всяко едно предприятие във връзка с процедури или индивидуални
помощи, обявени в режим „de minimis” (минимална помощ), не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3
последователни финансови години. Общият размер на минималната помощ,
предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен
транспорт”, не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро (195 583
лева) за период от 3 последователни финансови години.)

Плащания:
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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://www.ibsme.org/
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