идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Цел:
Да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за
повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез
предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на администратвиния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите,
разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както
и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи
клъстерни дейности.

Краен срок:
без определен срок за кандидатстване
Какви проекти/дейности се финансират?
Компонент 3 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на
клъстера” - подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на
административния и управленския капацитет на клъстера с оглед осигуряване на
ефективна координация и управление на клъстерните дейности;
Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на
клъстера (за управление и координация на клъстерните дейности) – осигуряване
на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности
на административното тяло; ресурсно обезпечаване на административното тяло
на клъстера – осигуряване на необходимите режийни за работните помещения и
консумативи за административното тяло на клъстера;
Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на
клъстера – участия в семинари, тренинги, конференции, информационни
събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и
административното тяло на клъстера.
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10
000 лева;
Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
Одит на проекта - не повече от 20 000 лева.
Компонент 3 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и
дейности за
привличане на нови членове на клъстера” - подкрепата по този компонент е
насочена към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и
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услугите на клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на
транснационални връзки за установяване на сътрудничество с други клъстери.
Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на
нови членове:
• Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера,
насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към
привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера;
• Създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера
и изграждане на информационна база данни и др.
Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството
на клъстера:
• Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в
страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия,
инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в
случай, че клъстерът няма разработени такива;
• Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и
отпечатване на брошури и информационни материали за представяне на
дейността на клъстера;
• Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
• Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера,
включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за
насърчаване на сътрудничеството с други клъстери.
Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др.,
които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за
развитие на клъстера.
Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - подкрепата по този компонент
цели стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера,
диверсификация на продукцията и увеличаване на производителността с цел
повишаване на конкурентоспособността на клъстера.
Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни
дейности - закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни
центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и други, в които
ресурсите ще са от полза за всички клъстерни членове и се управляват от
клъстерната организация;
Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни
дейности – специализирани софтуерни приложения, права по патенти, лицензи,
„ноу-хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи;
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на
функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения собственост на клъстера или на член на клъстера, когато това е непосредствено
свързано и необходимо за въвеждане в експлоатация на дълготрайните
материални активи, посочени по-горе.
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За да бъдат допустими предложените дейности по Компонент 3 „Инвестиционен
компонент”, то те трябва задължително да са в съответствие с инвестиционната
стратегия и/или с общата стратегия за развитие на клъстера, приложена към
проектното предложение.
В случай че клъстерът няма разработена/и и приложена инвестиционна и/или
обща стратегия за развитие, то в този случай кандидатите нямат право да
включват в проектното си предложение дейности по Компонент 3, като по
Компонент 2 са допустими дейностите за разработване на такива стратегии.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на следните общи критерии:
Да са новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на
обединения, които могат да включват:
a) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите;
б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г., посл. изм
и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2009г.);
в) 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., посл. изм. ДВ.
бр. 99 от 15.12.2009 г.);
г) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона
за народната просвета (обн. ДВ. бр. 86 от 18.10.1991 г., посл. изм и доп. бр. 74
от 15.09.2009г.);
д) Българска академия на науките и нейни институти и звена;
е) Селкостопанска академия и институти към нея;
ж) Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл.
60 от Закона за администрацията9 (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г., посл. изм.
ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.);
з) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания10 (обн. ДВ,
бр.92 от 17.10.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.);
и) 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 да
действат в качеството на посредник.
Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да
получат безвъзмездна финансова помощ в случай, че попадат в
забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 и
Регламент (ЕО) № 1998/2006, а именно:
• 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
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Продукти помощ в подкрепа на дейности, свързани с 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;
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 сухопътни превози на товари за други
лица или срещу възнаграждение;
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.
Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията
на община, посочена в Приложение № 2 към Наредба № 29/2008 г.,
издадена от министъра на земеделието и храните и/или заявили за
подпомагане дейности по проекти, които се осъществяват в община на
територията на селските райони в Република България - Приложение № 2
към Наредба № 29/2008 г. (Приложение Р към Насоките за
кандидатстване).
Микропредприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008
(Приложение С 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:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи различни комбинации от дейности по посочените три
допустими компоненти в зависимост от потребностите за развитие на клъстера, като
включването на дейности по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на
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административното тяло на клъстера” е задължително в случаите, когато клъстерът кандидат няма създадено клъстерно управително тяло.
Включването на дейности САМО по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” е
НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.
Допустими по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са обединения, създадени от посочените по-горе допустими юридически лица
(както и еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон), с правна
форма на сдружаване съгласно приложимото българско законодателство (Търговски
закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с
нестопанска цел и други приложими нормативни актове от българското
законодателство). Правната форма на сдружаване е по преценка на юридическите
лица, участващи в обединението-кандидат и в съответствие с приложимото
законодателство.
За да удостоверят съответствието с този критерий за допустимост, към Формуляра за
кандидатстване кандидатите следва да представят документ, удостоверяващ
създаването на обединение - договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД,
дружествен договор, устав или друг приложим учредителен документ, упоменаващ
целите на създаденото обединение (клъстера), правата и задълженията на
участниците във връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по проекта,
включително правата на собственост върху резултатите и ползите от проекта.
В случай, че обединението-кандидат е регистрирано по Закона за търговския
регистър, и посочените обстоятелства са вписани в Търговския регистър, те ще бъдат
проверявани по служебен път по реда на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския
регистър.
С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на
активи и извършване на строително-монтажни работи, кандидатът следва да
приложи към формуляра за кандидатстване поне две оферти за активи (дълготрайни
материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и поне две
количествено-стойностни сметки (КСС) за предвижданите СМР. Представянето на
една оферта се допуска само в случаите, когато предвиденият за закупуване актив/и
може да бъде доставен само от един производител/доставчик, което следва да бъде
надлежно обосновано от кандидата в раздел II, т. 5.3.1 от Формуляра за
кандидатстване.
В случай че обединението – кандидат е голямо предприятие (предприятие, което не
покрива изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия), разходите за придобиване на
дълготрайни нематериални активи могат да бъдат в размер до 50% от общите
допустими разходи по Компонент 3 „Инвестиционен компонент

Партньорство:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално,
а не съвместно с партньорски или други организации.
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Продължителност на проектите:
до 24 месеца

Бюджет:
29 337 450 лева

Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект (независимо от избраната комбинация от компоненти) е до 2 000 000 (два
милиона) лева.
По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната
финансова помощ.

Интензитет на помощта
Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на
административното тяло на клъстера”

Компонент 2 „Проекти с кратък период на
действие и бърз резутлат и дейности за
привличане на нови членове в клъстера”
Компонент 3 „Инвестиционен компонент”

85 % от стойността на общо допустимите
разходи по Компонент 1 през първата
година от изпълнението на проекта, и
75 % от стойността на общо допустимите
разходи по Компонент 1 през втората
година
от изпълнението на проекта
65 % от стойността на общо допустимите
разходи по Компонент 2 за целия период
на
изпълнение на проекта
50 % от стойността на общо допустимите
разходи по Компонент 3 за целия период
на
изпълнение на проекта

Плащания:
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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