ИГРП на ОПИК за 2020 г.
Девето официално заседание на КН на ОПИК и на
ОПИМСП
София, 19.11.2019 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

ИГРП на ОПИК за 2020 г. преди обществено
обсъждане
 Проектът на ИГРП за 2020 г. на ОПИК бе публикуван за обществено
обсъждане на 30.09.2019 г. (с краен срок за бележки и коментари
21.10.2019 г.)
 Проектът на ИГРП съдържаше общо 4 процедури за предоставяне на БФП:

1 процедура на конкурентен подбор („Дигитализация на МСП“) и 3
процедури на директно предоставяне (с конкретни бенефициенти
София Тех Парк, ДАМТН и „Булгартрансгаз“ ЕАД);

 Три от четирите процедури в ИГРП на ОПИК за 2020 г. са прехвърлени
от ИГРП за 2019 г. („Дигитализация на МСП“, процедурите за София Тех
Парк и ДАМТН)

Промени в ИГРП за 2020 г. след обществено обсъждане

 В рамките на установения срок за публично обсъждане на проекта на
ИГРП за 2020 г. бяха получени 2 коментара като само един от тях
имаше характер на предложение, отнасящо се до проекта на ИГРП;
 Направени

промени

в

резултат

от

общественото

обсъждане:

Изваждане 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. и предвиждането ѝ за обявяване през месец декември 2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

 Обща стойност на планираните за обявяване процедури за 2020 г.:
51 025 788.54 евро
 От тях 1 процедура на конкурентен подбор на проекти и 2

процедури чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент.
 В резултат на планираните за обявяване процедури през 2020 г. ще
бъде обявен целия бюджет на ОПИК.

Предстоящи за обявяване процедури през 2020 г.

Надграждане и развитие на
научно-технологичен парк
„София Тех Парк“

Януари 2020

Февруари 2020

Развитие на устойчива бизнес среда чрез
осигуряване на ефективен надзор в
областта на контрола на качеството на
течните и твърдите горива

Дигитализация на МСП

Март 2020

Планирани процедури за 2020 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
Наименование
на процедурата

Бюджет

Надграждане и
развитие на
научнотехнологичен
парк „София
Тех Парк“

39 622
868 лв.

Допустими кандидати и дейности

Допустим кандидат: София Тех Парк
АД
Допустими дейности: Дейности за
интегрирана инвестиционна и
консултантска подкрепа за развитието,
институционално доизграждане и
функциониране на вече изградения
научно-технологичен парк

Дата на
обявяване/
Краен срок

Обявяване:
Февруари
2020 г.
Краен срок:
Април 2020 г.

Планирани процедури за 2020 г. в рамките на ПО 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Наименование
на
процедурата

Бюджет

Развитие на
1 500
устойчива
000 лв.
бизнес среда
чрез
осигуряване на
ефективен
надзор в
областта на
контрола на
качеството на
течните и
твърдите
горива

Допустими кандидати и дейности

Допустим кандидат: ДАМТН
Допустими дейности:
Дейности, свързани с осигуряване на
ефективност на надзорните и контролни
органи в областта на качеството на
течните и твърди горива

Дата на
обявяване/
Краен срок

Обявяване:
Февруари
2020 г.
Краен срок:
Април 2020 г.

Планирани процедури за 2020 г. в рамките на ПО 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Дигитализация на МСП “
Основна цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне
на специализирани ИКТ услуги
Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.)
Допустими кандидати/дейности
•

Допустими кандидати: Съществуващи
микро, малки и средни предприятия,
които са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за
кооперациите.

• Допустими дейности:
Разработване и въвеждане на базирани
на ИКТ системи и приложения за
управление на бизнеса.

Допустими разходи
•

•

Инвестиционни разходи (ДМА и
ДНА)
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта:
50 000 лв.
Максимален размер на помощта:
391 166 лв.
Дата на обявяване: март 2020 г.

