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

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Цел:
Да предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро,
малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към
„зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането на
възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на
енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите
в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за
устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху
околната среда.

Краен срок:
Проектни предложения могат да се подават най-късно до:
31.10.2013

Какви проекти/дейности се финансират?
Компонент 1 „Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и
оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и
оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване,
съоръжения за производствени цели.
б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до
намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на
предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в
експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и
съоръжения.
в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи,
свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително
придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ)
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г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации за собствени нужди.
д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за
отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени
нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична
биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС38)
Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна
помощ“:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини,
оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за
намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция,
включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели,
указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноухау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за
придобиване по буква а) ДМА.
Допустими по Компонент 2 са само проекти/дейности, които имат за свой
основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или
повече от следните цели:
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
въвеждане на нови продукти/услуги;
Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо предприятие.
Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективностǁ) от
лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4
от Закона за енергийната ефективност;.
б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за
управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN
ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
в) Визуализация на проекта (до 2 стикера на машина/оборудване/съоръжение
и до 2 обозначителни табели).
г) Одит на проекта – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната
финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 180
от Регламент на Комисията (ЕО) № 2342/2002 относно определянето на
подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) № 1605/2002
относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности.

Списъкът
на
финансиране:

материали

и

оборудване,

допустими

http://www.beeciff.org/cms/bg/content/list-eligible-material-and-equipment
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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 микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с
дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008, и
г) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
д) Докажат възможност да осигурят финансови средства за изпълнението на
проекта, в размер на не по-малко от 80% от стойността на общите допустими
разходи по проекта, под една от следните форми:
• предварителна оферта за предоставяне на кредит за изпълнението на
проекта, издадена от банка-партньор17 на Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР), въз основа на извършена оценка на
кредитоспособността на кандидата; или
• писмено потвърждение, издадено от банка-партньор на ЕБВР, че
кандидатът разполага със собствени финансови ресурси в кредитна или
финансова институция18, която може да е различна от банката-партньор,
предназначени за изпълнението на проекта; или
• комбинация от горните две.
е) Развиват основната си икономическа дейност в някой от следните сектори
съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (Приложение Р
към Насоките за кандидатстване):
Сектор B „Добивна промишленост”;
Сектор C „Преработваща промишленост”;
Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и газообразни горива”;
Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване”;
Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;
Сектор H „Транспорт, складиране и пощи”;
Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство”;
Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; Далекосъобщения”;
Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания”;
Сектор N „Административни и спомагателни дейности”;
Сектор P „Образование”;
Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”;
Сектор R „Култура, спорт и развлечения”, или
Сектор S „Други дейности”.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
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Изисквания към проектите:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи различни комбинации от посочените по-горе
компоненти, като включването на дейности по т. 1 от „Инвестиционния
компонент” по-горе е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
По настоящата процедура са недопустими инвестиции във ВЕИ за производство
на електричество.
Извършването на енергиен одит („обследване за енергийна ефективностǁ) е
задължително за проекти, свързани с реализирането на инвестиции, които не са
включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. В
случаите на извършено обследване за енергийна ефективност, докладът от
обследването за енергийна ефективност следва да потвърждава, че средният
процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки,
който би могъл да бъде постигнат в обичайната стопанска практика, е равен на
или по-голям от 10%.
Дейностите за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна
ефективностǁ) и дейностите, свързани с избора на изпълнители следва да бъдат
осъществени в периода преди датата на подаване на проектното предложение и
след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти.
След подаване на проектното предложение в Договарящия орган, кандидатът по
своя преценка може да започне изпълнението на останалите дейности по
проекта.
За дата на подаване на проектното предложение се счита датата, на която
същото е представено в Договарящия орган.
Задължителен краен резултат от изпълнението на услугите е придобиването на
сертификат за въведената/ите система/и за управление. Ако в срока на
изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за всяка една СУ,
извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат
признати. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация,
акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 и респективно EN 45011 (или последващи
версии) от: - българския национален орган по акредитация – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитацияǁ, от национален орган по
акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по
акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по
акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са
страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация
по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;
и/или – орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International
Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).
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Общият период на допустимост на разходите, свързани с изпълнение на
дейностите по проекта, е от датата на подаване на проектното предложение в
Договарящия орган до крайния срок за изпълнение. Изключение се допуска за
разходите за извършване на обследване за енергийна ефективност, които следва
да бъдат извършени преди подаването на проектното предложение пред
Договарящия орган, както и за разходите за одит (ако е приложимо), които могат
да бъдат извършени и след изтичане срока на договора, но не по-късно от
крайния срок за подаване на финален отчет.
Разходооправдателните документи, свързани с изпълнението на допустими по
проекта дейности, следва да бъдат издадени в периода на допустимост на
разходите по процедурата, имайки предвид и двете изключения от този период.
Плащанията могат да бъдат извършени и след края на проекта, но не по-късно от
крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на
дейностите по проекта.

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
До 12 месеца

Бюджет:
293 374 500 лева

Безвъзмездно финансиране:
•
•

Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: няма
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 000 000 (два
милиона) лева.

Интензитет на помощта
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1) За проекти, свързани с реализирането на инвестиции съгласно Списъка на
допустимите категории материали и оборудване 1 - 30% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
2) За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит
(„обследване за енергийна ефективност”) – 40% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта.
Към

посочените

по-горе

стойности

на

интензитет

на

безвъзмездната

финансова помощ се добавят по 10 процентни пункта за всяка една от
посочените по-долу характеристики на проекта:
•

Проектът се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като
приоритетни за развитието на българската икономика и/или сектори, които
се характеризират с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС
нива.

•

Проектът

предвижда

извършването

на

енергиен

одит

(„обследване

за

енергийна ефективност”) – приложимо само при реализирането на инвестиции
съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване
•

Проектът предвижда закупуване на ко-генерационни инсталации за собствени
нужди.

•

Проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от
възобновяеми

енергийни

източници

за

собствени

нужди

(соларни,

геотермални, термопомпи или оползотворяване на вторична биомаса от
продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС).
•

Проектът предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).

•

Проектът предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

•

Кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно
следните стандарти: БДС

EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO

50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и
одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; или предвижда с
настоящия проект да въведе система за управление съгласно стандартите БДС
EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
•

Проекти,

които

се

изпълняват

в

посочените

по-долу

сектори/раздели/групи/класове съгласно Класификацията на икономическите
дейности 2008г., определени като приоритетни за развитието на българската
икономика и/или с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС
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нива, получават надбавка от 10 процентни пункта към посочения в т. 1.5.1.
по-горе интензитет на безвъзмездна финансова помощ: - Раздели с код С10.7
„Производство на хлебни и тестени изделия”, С10.82 „Производство на
какаови,

шоколадови

и

захарни

изделия”,

С10.84

„Производство

на

хранителни подправки и овкусители”, С10.86 „Производство на детски,
диетични

и

хомогенизирани

храни”,

С13.1

„Подготовка

и

предене

на

текстилни влакна”, С13.2 „Производство на тъкани”, С13.3 „Облагородяване
на прежди, платове и облекло”, С17 „Производство на хартия, картон и
изделия от тях”, С20 „Производство на химични продукти”, С21 „Производство
на лекарствени вещества и продукти”, С22 „Производство на изделия от
каучук и пластмаса”, С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло”,
С23.2 „Производство на огнеупорни
керамични

изделия

за

изделия”,

строителството”,

С23.4

С23.3 „Производство на
„Производство

на

други

порцеланови и керамични изделия”, С23.51 „Производство на цимент”, С24.4
„Производство на основни благородни и други цветни метали”, С24.53 „Леене
на леки метали”, С24.54 „Леене на други метали”, С25 „Производство на
метални

изделия

без

машини

и

оборудване”,

С26

„Производство

на

компютърна и комуникационна техника и електрони и оптични продукти”, С27
„Производство на електрически съоръжения”, С28 „Производство на машини и
оборудване с общо и специално предназначение”, С29 „Производство на
автомобили, ремаркета и полу-ремаркета”, С30 „Производство на превозни
средства без автомобили”.
ВАЖНО: Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ в
рамките на индивидуален проект не може да надхвърля 50% от общата
стойност на допустимите разходи по проекта

Мининимални помощи:
1) 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 (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за
Компонент 1 и Компонент 3.
2) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване” съгласно
Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от 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 Компонент 2.

Плащания:
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

Авансово плащане в размер до 20% от общия размер на безвъзмездната финансова
помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето на банкова гаранция от
страна на бенефициента

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