идеите в действие
ПОКАНА:
Развитие на клъстери в България
ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в
България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече
създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и
бизнес развитието.
КРАЕН СРОК:
28.04.2017
КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно
укрепване на клъстера
• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на
клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на
клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно
оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера.
• Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и
координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции,
информационни събития, обмяна на опит и добри практики;
Компонент
2:
Коопериране,
интернационализация

създаване

на

сътрудничества

и

• Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:
–

организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите
продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера,
привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на
мрежи между членовете на клъстера;
– организиране и участие в специализирани обучения в страна и чужбина за
повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и
интернационализация.
– Насърчаване на клъстерния маркетинг:
− разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на
клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;
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–
–

–
–
–
–

консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и
информация за таргeтираните пазари;
популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите
продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни
материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на
клъстера;
участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери,
включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни
връзки;
осигуряване
на
експерт
създаване
на
сътрудничества
и
интернационализация;
придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от
Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for
Cluster Analysis)1.

• Публичност и визуализация на проекта
• Одит на проекта
Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.
• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни
дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни
лаборатории, производствени центрове и др.;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни
дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”,
търговски марки и др.;

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
категоризирани като клъстери в начален етап на развитие, развиващи се
клъстери или развити клъстери след категоризиране, извършено за целите на
процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) 2.
ВАЖНО: Категоризирането следва да е извършено не по-късно от датата на
подаване на проектното предложение пред УО.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са обединения под формата на:

1
2

http://www.cluster-analysis.org/
Подробна информация е налична в Методология за категоризиране на клъстера (Приложение Б).
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• клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство;
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура,
сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
следва да oсъществявяват дейност в частна полза съгласно Глава втора,
Раздел I от същия закон.
• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно
лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство.
ВАЖНО: Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на
Закона за задълженията и договорите са допустими по процедурата само и
единствено, когато в периода от датата на обявяване на процедурата до
датата на подаване на заявлението за категоризиране регистрират
клъстерно обединение (с идентични членове/участници) под една от
посочените по-горе две правни форми.
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура,
кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в
съответния регистър) като обединения преди датата на обявяване на
процедурата. В случай на вече създадено преди датата на обявяване на
процедурата клъстерно обединение под формата на дружество съгласно чл.
357 от ЗЗД, кандидатите следва да са регистрирани (вписани/оповестени в
съответния регистър) като юридически лица, регистрирани по ТЗ или
ЗЮЛНЦ в периода от датата на обявяване на процедурата до датата на
подаване на заявлението за категоризиране.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати клъстери, които могат да включват:
a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон
или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за
народната просвета;
г) акредитирани български висши училища 3;
д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани
звена;
е) Селкостопанска академия и институти към нея;

3

Висшето училище следва да е посочено в Регистъра на акредитираните висши училища към
Министерството на образованието и науката - www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167
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ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60
от Закона за администрацията4;
з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания 5;
и) Общини и/или Областни администрации.
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура,
кандидатите трябва да включват следния минимален брой членове:
• клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.
• развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или
научно-изследователска организация (букви „г” до „з“ по-горе).
• развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или
научно-изследователска организация (букви „г” до „з“ по-горе).
4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати
(клъстери), които отговарят на изискванията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на
Регламент (ЕС) № 651/2014;
5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати
(клъстери), при които минимум 50% от броя на участващите в клъстера
юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство, са микро, малки или
средни предприятия и развиват своята основна икономическа дейност в
определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични
производства:

и

средно

високотехнологични

промишлени

4

Съгласно чл. 60 от Закона за администрацията „...Министерски съвет може да създава с постановление
на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, изследователски институти...”.
5
По смисъла на параграф 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания „...научна
организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото
законодателство”.
Научната организация следва да е посочена в Регистъра на научната дейност в Република България към
Министерството на образованието и науката - www.cris.government.bg/public/Main.do
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С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни 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 полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични
и
средно
нискотехнологични
промишлени
производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати
(клъстери), които реализират дейността, за която кандидатстват в една от
определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, посочени в т. 5.
ВАЖНО: Кандидатите (клъстери), които са регистрирани като обединения по
смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и кандидатстват
по Компонент 3 следва да извършват стопанска дейност. Посоченото се
удостоверява с предоставянето на прогнозен Счетоводен баланс на
кандидата за 2016 г. В случай на вече създадено преди датата на обявяване
на процедурата клъстерно обединение под формата на дружество по ЗЗД,
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следва да се представи и прогнозен Счетоводен баланс на дружеството
съгласно чл. 357 от ЗЗД за 2016 г.

ПАРТНЬОРСТВО:
/
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

БЮДЖЕТ:
39 116 600 лв.
Клъстери
в
Развиващи
начален етап на
клъстери
развитие
39 116 600 лева
20 000 000 евро

Средства

се Развити
клъстери

33 249 110 лева
17 000 000 евро

5 867 490 лева
3 000 000 евро

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален
размер
на
заявената
безвъзмездна
финансова помощ

Максимален
размер
на
заявената
безвъзмездна финансова помощ в зависимост
от категорията на клъстера-кандидат
Клъстери в начален етап на развитие:
7 823 320 лева

100 000 лева
Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
Развити клъстери: 2 000 000 лева

По Компонент 1 и Компонент 2 – приложим режим „de minimis”:
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Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от категорията на клъстера-кандидат6:
Категория на клъстера

Максимален интензитет на помощта

Клъстери в начален етап на развитие
Развиващи се клъстери

80 %

Развити клъстери

Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля праговете,
посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.
По Компонент 3 – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“:
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от категорията на предприятието-кандидат7 и мястото на изпълнение на
проекта:
Категория
предприятието
(клъстер)
Микро
и
предприятия
Средни предприятия

на
малки

Максимален интензитет
на помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)8
70 %

Максимален
интензитет
на помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)
45 %

60 %

35 %

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/

6

Съгласно категоризацията, извършена от ИАНМСП.
Определянето на категорията на предприятията е в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средни предприятия, които не са в противоречие с определението за МСП съгласно
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
8
Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.
7
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идеите в действие
Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за клъстери в начален етап на развитие
I. Основни характеристики на клъстера и членовете му

32

1. Брой членове на клъстера

8

2. Характеристики на фирмите членове на клъстера, развиващи своята основна 18
икономическа дейност в секторите на НСНМСП
3. Достъп до фактори за развитие на клъстера

6

II. Стратегическа идентичност и визия за развитие на клъстера

26

1. Визия за развитие на клъстера

6
2. Пазарна приложимост и жизнеспособност на продуктите/услугите на 16
клъстера и/или на членовете му в резултат на изпълнението на проекта
4
3. Регионално значение
III. Приоритизиране на проекти

8

1. Тематично приоритизиране

2

2. Регионално приоритизиране

2

3. Регионална концентрация на клъстера

4

IV. Реалистичност на разходите, реалистичност на плана за действие и 9
устойчивост на проекта
1. Реалистичност на разходите по проекта

4

2. Реалистичност на плана за действие по проекта

2

3. Устойчивост на проекта

3

Общ брой точки

75
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