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1. Основни параметри
Годишният доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020 се изготвя в съответствие с чл. 50, ал. 2 и чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
г. на ЕП и на Съвета за определяне на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, КФ,
ЕЗФРСР и ЕФМДР. Основната цел на годишния доклад е да предостави обобщена
ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети по
отношение на финансовите данни, общите и специфичните за програмата показатели и
количествени целеви стойности.
2. Постигнати резултати – информация относно осъществения напредък в
изпълнението на програмата, предоставената подкрепа по целеви групи и анализ
на напредъка по отношение на поставените цели
В резултат от реализираните интервенции по ОПИК за периода до 31 декември 2019 г.
се отчитат първите краткосрочни ефекти от изпълнението на програмата по следните
основни макроикономически показатели - най-значително е отражението върху
частните инвестиции (3,5%), последвано от ефектите върху частно потребление (0,5%),
вноса (1,4%), износа (0.3%).
В резултат от изпълнението на програмата към 31.12.2019 г. подкрепа са получили:
•
852 микро предприятия;
•
871 малки предприятия;
•
605 средни предприятия;
•
127 големи предприятия.
Предоставяната подкрепа чрез сключените договори за безвъзмездна финансова помощ
е насочена в следните големи направления:
•
1 101 проекта в направление „Конкурентоспособност“ (45 % от всички проекти);
•
603 проекта в направление „Енергийна и ресурсна ефективност“ (25 % от всички
проекти);
•
396 проекта в направление „Иновации“ (16 % от всички проекти);
•
353 проекта в направление „Предприемачество“ (14 % от всички проекти).
Към 31.12.2019 г. е предоставена подкрепа на 340 жени предприемачи, а общо 302
проекта се изпълняват от жени предприемачи в приоритетната група на лица до 29
години и в диапазона 50-64 годишна възраст.
Общо по програмата към 31.12.2019 г. са договорени средства в размер на 2 025 525
659,50 лв. по 2 484 сключени договора (от тях 463 са сключени в рамките на 2019 г.) и
459 620 050 лв. по финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите
инструменти в България“ ЕАД. Това представлява 78.3% от средствата по програмата.
Изплатените средства по програмата към 31.12.2019 г. възлизат на 1 206.72 млн. лв.
или 46.70 % от бюджета на ОПИК, докато сертифицираните средства са на стойност
1 095.96 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ или 42.41 % от бюджета на
програмата.
В изпълнение на ИГРП 2019 г. са обявени общо 5 процедури за предоставяне на БФП
на стойност 158 236 341,48 лв. От обявените процедури следните са директно насочени
към бизнеса:
 BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ – обявена на
26.07.2019 г.;
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 BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни
центрове (РИЦ)“ – обявена на 18.09.2019 г.;
В изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие са обявени общо 30
процедури за подбор на проекти с БФП на обща стойност 20 940 915.40 лева.
В рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ към 31.12.2019 г.
са сключени общо 398 административни договори със стойност на предоставената БФП
по тях 356 849 388,83 лв./ 182 456 993,98 eвро (включително и 1 договор с ФМФИБ на
стойност 117 349 800 лв./60 000 920,34 от ресурса на приоритетната ос). По
приоритетната ос са изплатени 198 878 855.71 лв. по 330 договора. В изпълнение на
подхода Водено от общностите местно развитие са обявени 7 процедури чрез
конкурентен подбор на обща стойност 3 841 639.40 лева.
По Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ към
31.12.2019 г. са сключени общо 1472 договора на стойност: 892 441 012,40 лв./ (вкл. и 1
договор с ФМФИБ за ФИ на стойност 264 037 050 лв.). Общо по приоритетната ос към
31.12.2019 г. са изплатени 540 881 281.76 лв. по 1 060 договора. В изпълнение на
подхода ВОМР през 2019 г. са обявени са обявени 23 процедури на обща стойност 17
099 276.00 лева.
Към 31.12.2019 г. в рамките на Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
са сключени са сключени общо общо 605 договора с размер на БФП 608 736 224,26
лв./311 246 663,39 евро (както и 1 договор с ФМФИБ на стойност 78 233 200 лв./ 40 000
613,56). По приоритетната ос са изплатени 421 791 636.62 лв. по 529 договора.
През 2019 г. в рамките на Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта
доставките на газ“ в процес на изпълнение е голям проект „Изграждане
междусистемна газова връзка Гърция – България“, одобрен от ЕК с решение
C(2019)2636 от 02.04.2019 г. с размер на общите допустими разходи по програмата
млн. евро.
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През 2019 г. се отбелязва ускорен напредък при структурирането на дяловите
инструменти, залегнали в инвестиционната стратегия на Фонд на фондовете. Към края
на годината, по дяловите инструменти са налице 5 избрани финансови посредника
(Фондове за ускоряване и начално финансиране ФУНФ I, ФУНФ II и ФУНФ III, Фонд за
рисков капитал (ФРК) и Фонд Мецанин/Растеж (ФМР)). С 3 от избраните посредници
са сключени оперативни споразумения и инвестиционната дейност на фондовете е в
ход (ФУНФ I - „Иновейшън Акселерейтър България“, ФУНФ III - „Фонд Ню Вижън 3“
и ФРК -- „Морнингсайд Хил“). По ФУНФ II посредникът е избран през м. ноември
2019 г. и предстои регистрация на фонда.
Процедурата за избор на посредници по инструмент Фонд за технологичен трансфер е
обявена през м. октомври 2019 г. , като са получени 6 заявления за участие.
Предвидените в инвестиционната стратегия два гаранционни инструменти по
Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 3 са обединени в един общ - Портфейлни
гаранции за кредити с таван на загубите за иновации и енергийна ефективност. В
края на годината е обявена процедурата за избор на изпълнители.
Към края на 2019 г. документацията за избор на изпълнител по Инструмента за
микрофинансиране със споделен риск е в напреднал етап на подготовка.
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