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Основни параметри на процедурата (1/2)

Процеду
ра

Цел

• Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятия
• Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”
• Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

• Предоставяне на фокусирана подкрепа за повишаване на
иновационната дейност в тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

• 117 349 800 лв. (60 млн. евро)

Бюджет
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Основни параметри на процедурата (2/2)

Режим на държавна/минимална помощ
o Елемент А „Инвестиции“
 Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от
Регламент (ЕС) № 651/2014
 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
o Елемент Б “Услуги”
 „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза
на МСП“съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014
 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
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Критерии за подбор на операции (1/5)

• Търговци по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите

Допустими
кандидати

• Минимум три приключени финансови години
(2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване

• Не трябва да попадат в забранителните
режими на Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013 и
Регламент (ЕС) № 1301/2013
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Критерии за подбор на операции (2/5)

•

Изпълнението на проекта следва да води до внедряване
на продуктова иновация (стока или услуга) или до
внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена
към производство на стоки и предоставяне на услуги –
производствена иновация. Внедряваните иновации следва
да попадат в обхвата на приоритетните направления на
тематичните области на ИСИС: Информатика и ИКТ;
Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за
здравословен живот и био-технологии; Нови технологии в
креативните и рекреативните индустрии.

•

Проектите трябва да са насочени към внедряване на
иновация, която е собствена разработка или на база
интелектуални права, придобити от трети лица.

Допустими
проекти
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Критерии за подбор на операции (3/5)

Елемент А „Инвестиции“
•
Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга)
или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на
стоки и предоставяне на услуги – производствена иновация,
посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.

Допустими
дейности

•
Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга)
или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на
стоки и предоставяне на услуги – производствена иновация,
посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл.
разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент Б „Услуги“
•
Консултантски
иновациите

и

помощни

услуги

в

подкрепа

на
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Критерии за подбор на операции (4/5)

Елемент А „Инвестиции“
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения,
оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
(ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

Допустими
разходи

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални
активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване),
патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за
изпълнението на проекта.

Елемент Б „Услуги“
1) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на
иновациите
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Критерии за подбор на операции (5/5)

Минимален размер
на помощта

Максимален размер
на помощта

100 000 лв.

Микро/малки 500 000
Средни 750 000
Големи 1 000 000

Интензитет на помощта:
Регионална инвестиционна помощ 25-70%
de minimis – до 70%
Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите“- до 70%

Максимална продължителност на проектите - 18 месеца
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Методология за подбор на операции (1/2)
I.

Иновативност
иновация

и

пазарна

приложимост

на

подкрепяната

 Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация
 Новост на подкрепяната иновация
 Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

Критерии
за
техническа
и
финансова
оценка

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата
 Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или
услуга) или внедряването на иновативни процеси
 Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за
2016, 2017 и 2018 г.
 Придобити права по индустриална собственост
 Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2016, 2017 и
2018 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта
 Претеглен марж на печалбата (2016, 2017 и 2018 г.)
 Претеглена брутна добавена стойност (2016, 2017 и 2018 г.)
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Методология за подбор на операции (2/2)
 Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2016, 2017 и 2018 г.)
 Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните
приходи (2016, 2017 и 2018 г.)

III. Приоритизиране на проекти

Критерии
за
техническа
и
финансова
оценка

 Регионална специализация съгласно ИСИС
 Регионална приоритизация за проекти
 Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации
 Подкрепа за еко-иновации.

IV. Реалистичност на разходите по проекта
 Реалистичност на разходите по проекта
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Благодаря за вниманието

www.opic.bg
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

