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ПОКАНА:
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за
изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж
и конкурентоспособност на икономиката.

КРАЕН СРОК:
19.05.2017

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на
мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна
ефективност”),
ВАЖНО: Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния
регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност като официалният
представител на обследващото дружество и екипът извършил обследването следва
да подпишат енергийният одит (на хартия или с КЕП) преди изпращането му на
кандидата. Енергийният одит следва да е изготвен преди подаване на проектното
предложение.
Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки,
свързани с дейността за която се кандидатства, като по отношение на тази дейност
трябва да е налице информация за енергийното потребление за предходен
тригодишен период.
Елемент А
Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност. Инвестициите следва да са в съответствие с видовете разходи,
допустими за финансиране по елемент А и могат да включват:
1) Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани
транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи,
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препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
2) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. за разработване на
софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.
Елемент Б
Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
(Energy Management Systems)/EN ISO 50001, както следва:
1.1 Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в
предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy
Management Systems)/EN ISO 50001;
1.2 Консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в
предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy
Management Systems)/EN ISO 50001;
2) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация
на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
4) Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност, които не са заявени по Елемент А;
Допустимите инвестиции по т. 4 на елемент Б следва да съответстват на
същите видове разходи като инвестициите по елемент А, а именно да са за:
•

Придобиване

на

машини,

съоръжения,

оборудване

(в

това

число

специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни
материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за
разработване

на

софтуер),

препоръчани

в

обследването

за

енергийна

ефективност.
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5) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно
ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и
предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или
Елемент Б на процедурата) ;
6) Публичност и визуализация;
7) Одит на проекта (извършен от регистриран одитор)

- приложимо за проекти с

размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в
съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012
относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза;

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са
еквивалентно лице

по

смисъла на

законодателството

на

държава-членка

на

Европейското икономическо пространство.
2) Да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или
средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни
предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които

имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)

преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
4) Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности
(КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от
следните сектори:


B „Добивна промишленост“,



C „Преработваща промишленост“,



D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
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газообразни горива“ ,


E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване“,



F „Строителство“ .

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на
проекти не могат да получават:
•

предприятия,

кандидатстващи

за

финансиране

на

дейности

за

преработка и/или маркетинг на горски продукти.
•

предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които
съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване)
попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както
следва:
-

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на
месни продукти, без готови ястия”;

-

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни
животни, без готови ястия”;

-

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без
готови ястия”;

-

10.4. „Производство на растителни и животински масла и
мазнини”;

-

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

-

10.6.

„Производство

на

мелничарски

продукти,

нишесте

и

нишестени продукти”;
-

10.81. „Производство на захар”;

-

10.83. „Преработка на кафе и чай”;

-

10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

-

10.91. „Производство на готови храни за животни”;

-

11.02. „Производство на вина от грозде”;

-

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

-

11.06. „Производство на малц”.
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ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
24 месеца

БЮДЖЕТ:
97 791 500 лева

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки
индивидуален проект е 500 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект не може да надхвърля 2 500 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
25% - 50%

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/
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Критерии и методика за оценка на проектните предложения:
Критерии
I. Повишаване на енергийната ефективност

48

1. Процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки на ниво
предприятие
2. Проектът включва дейности за оползотворяване на отпадна енергия
3. Проектът включва дейности за изграждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол
на енергопотреблението или кандидатът има вече изградена автоматизирана система за мониторинг
и контрол на енергопотреблението
4. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на количеството
спестена енергия в кВтч на годишна база към необходимата инвестиция в лева (кВтч./лв.)
II. Икономическа и финансова стабилност на кандидата

22

1. Внедрени европейски и международни стандарти - кандидатът има въведена система за
управление на предприятията съгласно следните стандарти: EMAS (Схема на Общността за
управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 50001/ предвижда да
въведе по проекта БДС EN ISO 50001,
2. Претеглен марж на печалбата (2013, 2014, 2015 г.)
3. Претеглена добавена стойност (2013, 2014, 2015 г.)
4. Съотношение между паричната равностойност на енергийните спестявания спрямо общия
размер на спестяванията, които ще бъдат реализирани в резултат от изпълнението на мерките по
проекта
5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2013, 2014 и 2015 г. на кандидата и
стойността на общите допустими разходи по проекта
III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта
(прогнозни данни)

2

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
2. Срок на откупуване на инвестицията
IV. Приоритизиране на проекти
1. Проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност
(химическа промишленост; производство на стомана 1; производство на цимент, керамика, стъкло и
вар; производство на цветни метали, производство на хартия) 2 съгласно КИД 2008 г.
2. Проектът включва:
- пречистване на отпадъчни води или
- рециклиране на бракувана продукция или
- използването на рециклирани суровини
3. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около3 и в териториите от мрежата Натура
20004
V. Реалистичност на разходите по проекта
1. Реалистичност на разходите по проекта
Общ брой точки

8
8
9

3
3

20
24

6
6
6

4
16

5
2

2
3
3
100

Кандидати с дейност, за която кандидатстват в областта на стоманодобива, са недопустими за
финансиране с регионална инвестиционна помощ
2
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на кокс и продукти на
коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20
„Производство на химични продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22
„Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални
минерални суровини“, С24.“Производство на основни метали“
1

3

Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на
защитена зона от мрежата „Натура 2000“
4
http://natura2000.moew.government.bg – раздел Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата
Натура 2000: Граници на защитените зони (файловете се отварят чрез изтегляне на безплатното
приложение QGIS) и Списъци на землища, попадащи в обхвата на защитените зони;
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