Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г.
Девето официално заседание на КН на
ОПИК и ОПИМСП
София, 19.11.2019 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Промени в ИГРП за 2019 г. (1)

 Актуализиране на срока за обявяване на процедура „Стимулиране
внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по
Приоритетна ос 1 от месец септември на месец декември 2019 г.
 Прехвърляне

на

процедура

„Надграждане

и

развитие

на

научно-

технологичен парк „София Тех Парк“ и на процедура „Развитие на
устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта
на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ с
бенефициент ДАМТН за 2020 г.
 Прехвърляне на процедура „Дигитализация на МСП“ по Приоритетна ос 2
за 2020 г.

Промени в ИГРП за 2019 г. (2)
 Актуализиране на срока за обявяване на процедура „Предоставяне на
подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на
националната инфраструктура по качество“ по Приоритетна ос 2 за месец
декември 2019 г.

 Прехвърляне

на

процедура

„Техническа

помощ

за

завършване

на

подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на
междусистемната газова връзка България-Сърбия“ от ИГРП за 2020 г.
в ИГРП за 2019 г.
 Актуализиране сроковете на вече обявените съгласно ИГРП за 2019 г.
процедури.

Процедури в ИГРП на ОПИК до края на 2019 г.

ПО1

• Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятия

ПО2

• Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на
ефективност и устойчивост на националната
инфраструктура по качество

ПО4

• Техническа помощ за завършване на подготвителните
дейности, необходими за старта на строителството на
междусистемната газова връзка България-Сърбия

Планирани процедури до края на 2019 г. по ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“
Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за
внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови
продукти и услуги.
Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.)

Допустими кандидати/дейности
Допустими кандидати:
 съществуващи предприятия,
които
са
търговци по смисъла на ТЗ или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по
смисъла на законодателството на държавачленка на Европейското икономическо
пространство.
• Допустими дейности:
 придобиване на ДМА, необходими за
внедряване на иновацията;
 придобиване на ДНА, необходими за
внедряване на иновацията;
 консултантски и помощни услуги в подкрепа
на иновациите.

Допустими разходи
•
•

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта:
- микро и малки предприятия: 500 000 лв.
- средни предприятия: 750 000 лв.
- големи предприятия: 1 000 000 лв.
Дата на обявяване: декември 2019 г.

Планирани процедури до края на 2019 г. по ПО 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Наименование
на
процедурата

Бюджет

Предоставяне
2 700
на подкрепа на 000 лв.
БИМ за
постигане на
ефективност и
устойчивост на
националната
инфраструктур
а по качество

Допустими кандидати и дейности

Допустим кандидат: БИМ

Допустими дейности:

Дата на
обявяване/
Краен срок
Обявяване:
Декември
2019 г.

Краен срок:
свързани
с
повишаване Февруари
и
ефективността
на 2020 г.

Дейности,
качеството
предлаганите услуги в областта на
осъществявания контрол от националната
инфраструктура по качество

Планирани процедури до края на 2019 г. по ПО 4
„Премахване на пречките в областта на сигурността на
доставките на газ“

Наименование
на процедурата

Бюджет

Техническа
11 734
помощ за
980 лв
завършване на
подготвителни
те дейности,
необходими за
старта на
строителството
на
междусистемна
та газова
връзка
БългарияСърбия

Допустими кандидати и дейности

Дата на
обявяване/
Краен срок

Допустим кандидат: Булгартрансгаз ЕАД

Обявяване:
Декември
2019 г.

Допустими дейности:

Дейности, свързани с инвестиционна Краен срок:
подкрепа, изискващa се за изпълнението Февруари
на проекта.
2020 г.
Дейности, свързани с
управление на проекта.

организация

и

