идеите в действие
Програма/схема:

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия”
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007

Цели:
Увеличаване

броят

на

успешно

стартиралите

иновативни

предприятия,

като

предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа
на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата
пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.

Краен срок:
без определен срок за кандидатстване.

Какво се финансира?
y Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания,
свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
y Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването
на определения иновативен продукт или процес;
y Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или
осъществяване на иновативни продукти или процеси;
y Създаване на промишлен дизайн;
y Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и
необходимата за това експертна помощ;
y Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и
маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или
процес;
y Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други
промоционални дейности свързани с популяризиране на иновативния продукт или
процес,

включително

изработване

на

интернет

страница

на

предприятието

(кооперацията) – бенефициент;
y Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права
върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване;
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идеите в действие
y Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания
иновационен продукт или процес;
y Одит на проекта;
y Визуализация на проекта.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Кандидатите трябва да са:
y Да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите;
y Да са регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на
кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ.
y Да са малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за МСП, в редакцията на
закона към момента на подаване на проектното предложение. Кандидатът попълва
декларация по образец . Моля, обърнете внимание, че хипотезите на свързаност по
чл.4, ал.5 от ЗМСП могат да бъдат осъществявани и чрез лицата по ал.7 и 8 на чл.4
от ЗМСП.
y Да са създадени с основна цел разработване и внедряване на конкретната
иновация:
- в случай, че кандидатът е регистриран през последните три месеца преди подаване
на проектното предложение, или, макар да е регистриран преди това, не е развивал
други дейности различни от научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), се
приема, че кандидатът отговоря на горното условие ;
- в случай, че кандидатът е развивал и други дейности, то ще се счита за допустим
за финансиране по настоящата схема, ако документално установи, че най-малко
15% от общия размер на неговите разходи за дейността през най-малко една от
трите години, предшестващи предоставянето на помощта, са за НИРД;
y Иновацията, предмет на проектното предложение по настоящата схема, да е
резултат

от

собствена

разработка

на

собственика(ците)

на

предприятието

(членовете на кооперацията)-кандидат, като кандидатът трябва да представи
доказателства за горното.
y Кандидатите трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по
проекта, а не да действат в качеството на посредник.
Допустими по настоящата схема за безвъзмездна помощ са и търговски дружества,
които

отговарят
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съдружници

идеите в действие
(акционери) са висши училища или изследователски центрове – юридически лица,
притежаващи общо не повече от 50% от капитала на дружеството или правото на
глас (в случаите на некапиталови дружества).

Изисквания към проектите:
Планираните по проекта дейности трябва да бъдат извършени в срок не по-дълъг от
2 години, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на
безвъзмездна помощ по настоящата схема.
По настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ ще бъде подкрепяна
комбинация от следните дейности:
y Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания,
свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
y Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването
на определения иновативен продукт или процес.
Всеки проект задължително трябва да включва дейност „Изготвяне на икономическа,
финансова и техническа оценка на разработвания иновационен продукт или
процес”, освен ако кандидатът е извършил такава оценка преди проекта, като
трябва

да

приложи

съответната

документация

за

нея

към

формуляра

за

кандидатстване. Икономическата, финансова и техническа оценка трябва да бъде
извършена след дейностите по създаване на програми и методики за изследвания,
измервания и изпитвания, както и провеждане на самите изследвания, измервания и
изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или
процес.
y Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или
процеси;
y Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или
осъществяване на иновативни продукти или процеси;
y Създаване на промишлен дизайн;
y Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и
необходимата за това експертна помощ:
y Провеждане на предварителни проучвания за регистрация на патент или полезен
модел:
- Проучване за ниво на техниката, което се извършва в наличните патентни фондове
и бази-данни на Патентното ведомство въз основа на описание и чертежи,
представени от клиента. Въз основа на резултатите от проучването клиентът може
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идеите в действие
да реши да подаде заявка за патент или полезен модел във ведомството или ако
вече е подал национална заявка – да подаде заявка в чужбина;
- Проучване за новост;
- Фирмено проучване;
- Предметно проучване, което дава информация за развитието в дадена техническа
област, като на клиента се предоставят копия от документи по зададена от него
тема. То се препоръчва в случаите, когато започва ново производство или се правят
научни разработки;
-

Проучване за патенти аналози (патентни фамилии), което дава информация
за наличие на патентни заявки или издадени патенти в различни страни за
едно и също изобретение.

y Изготвяне на предварителна оценка на патентоспособността на техническото
решение, обект на патент. Дейността е допустима единствено, ако не са извършвани
аналогични

дейности

при

провеждането

на

предварителни

проучвания

за

регистрация на патент или полезен модел.
y Изготвяне на патентно досие и заявка или заявка за регистрация на полезен
модел. Заявките трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на
Българското или Европейското патентно ведомство.
y Регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн на национално и
международно ниво.
y Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и
маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
y Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други
промоционални дейности свързани с популяризиране на иновативния продукт или
процес с цел намиране на инвеститори за внедряването им в производство,
включително изработване на интернет страница на предприятието (кооперацията) –
бенефициент;
y Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права
върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване.

Бюджет:
27 219 586,11 лева

Безвъзмездно финансиране:
До 90% от общите допустими разходи по проекта
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идеите в действие
•

Минимален размер на безвъзмездната помощ 40 000 лв

•

Максимален размер на безвъзмездната помощ-391 166 лв

Максималния размер на безвъзмездната помощ за предприятия, осъществяващи
дейност в отрасъл „шосеен транспорт” не може да надхвърля 195 583 лева.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минимум 10 % от общите допустими разходи по проекта

Плащания:
Предвиждат се 2 варианта на плащане по настоящата схема:
1-ви вариант (с авансово плащане и междинни плащания):
2-ри вариант (само междинни плащания и/или окончателно плащане)

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