идеите в действие
Програма/схема:
Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013
„Подкрепа за създаване на технологични паркове"
BG161PO003-1.2.01

Цели:
Насърчаване развитието на националната про-иновативна инфраструктура като
предостави

подкрепа

функционират
подпомагат

за

създаването

на

технологични

паркове,

които

да

в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да

достъпа

на

предприятията

до

ново

знание

и

да

стимулират

комерсиализирането на научните изследвания. Процедурата е пряко насочена към
предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите предварителни
(предпроектни) проучвания и изработването на инвестиционни проекти за
изграждане

на технологични паркове на територията

на страната,

като

стимулира инициативите в тази насока на широк кръг участници в иновационния
процес – предприятия, местни власти, висши училища, Българска академия на
науките,

експериментални

организации,

лаборатории

неправителствени

и

изследователски

организации,

които

институти,

работят

за

научни

развитие

и

утвърждаване на науката, техниката и технологиите.

Краен срок:
Процедура без определен краен срок за кандидатстване

Какво се финансира?
По настоящата процедура за подбор на проекти, допустими са следните дейности:
-

Извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания във връзка с

изграждането на технологични паркове, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) към Законa за
устройство на територията /ЗУТ/. Допустимите предварителни (прединвестиционни)
проучвания могат да обхващат:
1/ изясняване на инвестиционното строително намерение;
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идеите в действие
2/

инженерни

хидроложки

и

проучвания,
др.,

като

в

т.ч.

геоложки,

съдържанието

им

геотехнически,
се

определя

в

хидрогеоложки,
зависимост

от

местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;
3/ геодезически проучвания;
4/ технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология
– за обекти, при които технологичното решение е определящо;
5/

технико-икономическа

обосновка

за

определяне

на

икономическата

целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за
избор на подходящ негов вариант;
6/ обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната
инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;
7/ вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на
нови енергийни мощности;
8/ специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на
съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и
изследване на техническата инфраструктура;
9/ микросеизмично изследване – за енергийни, хидротехнически, транспортни и
други специфични обекти;
- Изработване на задания за проектиране на технологични паркове съгласно
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти. Заданията за проектиране следва да определят изискванията към обекта,
фазите на проектиране, както и необходимите проектни части. Заданията за
проектиране следва да включват:
- основни технически, икономически, технологични, функционални и плановокомпозиционни изисквания към обекта;
- основни функционални и композиционни параметри на обекта.
- Изработване на инвестиционни проекти в съответствие с Наредба № 4 от 21 май
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с
изграждането на технологични паркове по смисъла на чл. 26 от Наредба № 7 от 22
декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, като инвестиционните проекти следва да бъдат
изработени минимум във фаза технически проект.
- Извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към
строежите съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ.
- Одит на проекта.
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идеите в действие
- Дейности за визуализация на проекта

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които
отговарят на следните критерии:
-

Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредници;

-

Право да кандидатстват по настоящата процедура за подбор на проекти имат
само обединения от минимум 4 лица, включващи задължително:

1/ поне две предприятия – възложители (инвеститори) на технологичния парк и
2/ поне две от изброените по-долу видове лица, като задължително поне едно от тях
попада в определенията от т. „а” до т. „д”, като юридическите лица по т. „д” не могат
да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или кооперация по смисъла на
Закона за кооперациите:
а)

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, посл. изм. бр. 69 от
5.08.2008 г);
б) Българската академия на науките и нейни институти и звена;
в) Селскостопанска академия и институти към нея;
г) Експериментални лаборатории и изследователски институти - юридически лица по
чл. 60 от Закона за администрацията (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998, посл. изм. бр.
35 от 12.05.2009 г.);
д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителната
разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от
17.10.2003 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г.);
е) Юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които разходват имуществото си за
развитието и утвърждаване на науката, техниката и технологиите;
ж) Общини и/или Областни управители.

Изисквания към проектите:
Проектите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните общи условия
за допустимост:
- Да се изпълняват на територията на Република България;
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идеите в действие
- Да са с продължителност до 24 месеца;
- Да се реализират от обединение, включващо минимум 4 лица, отговарящи на
критериите;
- Да отговарят на всички изисквания
- Да бъдат съфинансирани от страна на кандидата.

Бюджет:
2 933 745 лева (1 500 000 евро)

Безвъзмездно финансиране:
70% от общите допустими разходи по проекта.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
За предприятията, осъществяващи дейност в сектор „Транспорт”, максималният
размер на безвъзмездната финансова помощ не трябва да надхвърля левовата
равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за период от 3 последователни
финансови години.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
минимум 30% от общите допустими разходи по проекта,

Плащания:
Авансово, междинни и балансово (комбинирани в три варианта, по избор на
бенефициента)

Източник на информация:
www.opcompetitiveness.bg
www.sme.government.bg
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