Напредък в изпълнението на ОП
“Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020
Второ официално заседание на КН на
ОПИК и на ОПИМСП
София, 20.05.2016 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Основни въпроси
 Общ

преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020

г. към 2016 г.

 Изпълнение

на подхода Водено от общностите местно развитие

(ВОМР)

 Напредък

в

изпълнението

на

Общите

и

тематични

предварителни условия

 Напредък в изпълнението на Плана за оценка
 Напредък в изпълнението на годишния план за действие за 2016
в изпълнение на Националната комуникационна стратегия

Общ преглед на напредъка в изпълнението
на ОПИК 2014-2020 г. през 2016 г.

 Обявени

са общо 4 процедури за предоставяне на БФП и 4 бюджетни

линии

 Обявени са малко над 25 % от бюджета на ОПИК на обща стойност 586.7 млн.
лева.

 Сключени

са общо 475 договора с общ размер на предоставената БФП 258.2

млн. лева (749 договора с общ размер на предоставената БФП 399.8 млн. лева с
предвиденото наддоговаряне по ПО 2);

 Извършени са плащания на обща стойност 17.9 млн. лева, като 9.7 млн. лева по
35 договори/заповеди за безвъзмездна финансова помощ са от началото на 2016

 До

края на 2016 г. предстои да бъдат обявени за кандидатстване още 11

процедури за предоставяне на БФП (4 на конкурентен подбор и 7 за директно
предоставяне) на обща стойност 441.4 млн. лева.

 Финансовият ангажимент по ОПИК за 2014 и 2015 съгласно правилото n+3 e 299
млн. евро основно разпределение и 25,6 млн.евро резерв.

Индикатори за резултат:
Наименование на
индикатора

Базова стойност

Целева стойност (2023)

Дял на иновативните
предприятия

27.4

30.4

Разходи за иновации,
които не са резултат от
НИРД

0.49

0.63

Рамка за изпълнение на ПО 1:
Наименование на
индикатора

Междинна
стойност
(2018)

Целева стойност
(2023)

Сертифицирани разходи

40 826 510

295 282 552

Брой на предприятията,
получаващи подкрепа

57

504

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (1/3)

 Обявена на 23.12.2015 г. с краен срок за кандидатстване 04 април 2016 г.
 Бюджет на процедурата: 50 000 000 евро (97 791 500 лв.)
 Разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията

на

предприятието-кандидат:
-Микро и малки предприятия: 15 000 000 евро (29 337 450 лв.);

-Средни предприятия: 15 000 000 евро (29 337 450лв.).;
-Големи предприятия: 20 000 000 евро (39 116 600 лв.).

 Основна

цел:

Предоставяне

на

фокусирана

подкрепа

на

българските

предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на

ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да
води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в
приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия.

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (2/3)
Подадени

567

предложения,

от

проектни
които

532

подлежат на оценка, по категории
както следва:

Общата стойност на заявената БФП е
312 669 506,11 лв.:
-Микро предприятия: 112 992 502,84лв.;
-Малки предприятия: 75 903 649,16 лв.;

микро - 237

малки - 143

-Средни предприятия: 56 264 831,46 лв.;

средни - 81

големи - 71

-Големи предприятия: 67 508 522,65 лв.

13%
15%

микро
средни

малки
големи

45%
22%

36%

18%

27%

24%
7

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (3/3)

 проектните

предложения съобразно предвиденото място/места за

изпълнение попадат в следните райони за планиране:
Северозападен - 170

Северен Централен - 36

Североизточен - 53

Югоизточен - 43

Южен Централен - 87

Югозападен - 166

30%

31%

6%

16%

9%

8%

8

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (1/3)

 Обявена на 04.02.2016 г. с краен срок 05.05.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 10 000 000 евро (19 558 300 лева)
 Основна цел: Предоставяне на подкрепа на стартиращи предприятия
за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на

ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата,
следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или
процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 Допустими

кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия,

които имат по-малко от три приключени финансови години към
крайната дата за подаване на проектни предложения, т.е. кандидатите
следва да са регистрирани в Търговския регистър след 01.01.2014 г.

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.00 2 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“(2/3)
По процедурата

са получени 889

Общата стойност на заявената БФП е

проектни предложения, от които

278 745 794,84 лв.:

879 в рамките на крайния срок, по

-Микро предприятия: 252 032 756,13лв.;

категории както следва:

-Малки предприятия: 19 079 690, 40 лв.;

микро - 800

малки -58

-Средни предприятия: 4 346 744,11 лв.;

средни - 12

големи - 9

-Големи предприятия: 3 286 604,20 лв.

1% 1%
7%

микро
средни
7%

малки
големи
2% 1%

91%

10

90%

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.00 2 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (3/3)

 Подадените

проектни

предложения

съобразно

предвиденото

място/места за изпълнение попадат в следните райони за планиране:

Северозападен - 297

Северен Централен - 47

Североизточен - 59

Югоизточен - 34

Южен Централен - 63

Югозападен - 363

34%

42%

6%
7%

4%

7%

 В 16 проектни предложения е посочено място на изпълнение - България
11

Индикатори за резултат:
Наименование на
индикатора

Базова стойност

Целева стойност (2023)

Обем на износа на стоки
и услуги, реализиран от
МСП

8.1

8.99

Производителност на
МСП

16.8

19.3

Рамка за изпълнение:
Наименование на индикатора

Междинна
стойност (2018)

Целева стойност (2023)

Сертифицирани разходи

188 847 615

577 492 050

Частни инвестиции, допълващи
публичната подкрепа за
предприятията

63 093 284

171 343 567

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“ (1/6)

 Обявена

на 07.05.2015 г. с три крайни срока (08.07.2015., 08.09.2015. и

09.11.2015.); Издадени са Решения на Ръководител Управляващ Орган по трите
крайни срока съответно на 26.11.2015, 23.12.2015 и 19.02.2016;

 Бюджет на процедурата: 150 000 000 евро (293 374 500 лв.)
 Основна цел: Предоставяне на инвестиционна подкрепа

на

МСП

за

подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения
капацитет и засилване на експортния потенциал.

 Допустими

кандидати: МСП от високо - и средно високотехнологични

производства, нискотехнологични и средно нискотехнологични производства и

интензивни на знание услуги.

 По

процедурата са оценени общо 1326 проектни предложения – 844 по

първия срок, 279 по втория и 203 по третия;

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“(2/6)
Нискотехнологични и средно
нискотехнологични
производства
Брой сключени договори - 203
Микро 39
43%

Малки 77

Средни 87

Място на изпълнение
Северозападен 61
Северен Централен 26
Североизточен 11
Югоизточен 31
Южен Централен 61
Югозападен 26

19%
38%

12%

28%

28%
12%
15%

Общ размер на договорената БФП
– 114 831 981,64 лева

5%

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“(3/6)
Високотехнологични и средно
високотехнологични
производства
Брой сключени договори - 221
Микро 42
33%

Малки 105

Средни 74

Място на изпълнение
Северозападен 42
Северен Централен 35
Североизточен 22
Югоизточен 29
Южен Централен 71
Югозападен 28

19%

12%
48%

19%
15%

31%
13%

Общ размер на договорената БФП
– 115 182 835,76 лева

10%

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“(4/6)

Интензивни на знание
услуги

Място на изпълнение
Северозападен 39
Северен Централен 3
Североизточен 3
Югоизточен 3
Южен Централен 7
Югозападен 7

Брой сключени договори
- 51
Микро 7

45%

Малки 21

Средни 23

14%
41%

11%

11%

5%

63%
5%

Общ размер на договорената БФП –
28 192 688,13 лева

5%

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“
НАДДОГОВАРЯНЕ (5/6)

 Проведена е писмена процедура в периода 25 март - 12 април 2016
г. и е взето решение на КН на ОПИК за увеличение на бюджета на
процедурата;

 Издадено

е решение на Ръководителя на Управляващия орган,

съгласно което за сключване на договор са поканени кандидатите,
включени в резервен списък и получили 66 т. и повече;

 За сключване на договор са поканени общо 274 кандидата;
 Общата стойност на заявената БФП възлиза на 141 567 915,19
лева;

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ

КАПАЦИТЕТ В МСП“(6/6)

НАДДОГОВАРЯНЕ
Общ брой на допустимите
кандидати – 274:

-

Микро – 37;
Малки –147;
Средни – 90;

Общ размер на заявената БФП 141 567 915,19 лева

Място на изпълнение
Северозападен 82
Северен централен 43
Североизточен 25
Югоизточен 33
Югозападен 35
Южен централен 68

24%

29%

12%
11%

15%
9%

ИП 3.1: „Енергийни технологии и енергийна ефективност“
ИП 3.2. „Ресурсна ефективност“
Индикатори за резултат:
Наименование на
индикатора
Енергийна интензивност
на икономиката
Дял на МСП с мерки за
ефективност на ресурсите

Базова стойност

Целева стойност (2023)

0.671

0.604

85%

93%

Рамка за изпълнение:
Наименование на индикатора

Сертифицирани разходи
Брой на предприятията,
получаващи безвъзмездни
средства

Междинна
стойност (2018)

Целева стойност (2023)

68 416 590

310 686 632

185

528

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

 Обявена на 14.05.2016 г. с краен срок 12.10.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 90 000 000 евро (176 024 700 лева )
 Основна

цел:

Предоставяне

на

фокусирана

подкрепа

на

българските МСП за насърчаване изпълнението на мерки за
енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и
конкурентоспособност на икономиката

 Допустими

кандидати: Микро, малки и средни предприятия с

минимум 3 приключени финансови години (2013-2015 г.)

 Етап на изпълнение: отворена за кандидатстване процедура

 В периода между 1-то и 2-то заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП са проведени 4
писмени процедури по ОПИК, както следва:



За изменение на Методологията и критериите за подбор на операции по
процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия" (проведена в
периода 11-18.12.2015 г.);




За изменение на ИГРП за 2016 на ОПИК (проведена в периода 27.01.-03.02.2016 г.);
За одобряване на Плана за оценка на ОПИК и даване мандат за изпълнението му,
както и за одобряване на Методология и критерии за подбор на операции по
процедура за директно предоставяне с конкретен бенефициент София Тех Парк

АД - Фаза 2 (проведена в периода 26.02.-09.03.2016 г.);



За договаряне на неусвоените средства по процедура BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и за увеличаване на
бюджета на процедурата (проведена в периода 25.03.-12.04.2016 г.).

Изпълнение

на

подхода

Водено

общностите местно развитие (ВОМР)

от

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И ВРЕМЕВА РАМКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Участие
на
представители на УО на
ОПИК
2014-2020
в
работни
групи
по
подготовка
на
националното
законодателство
за
прилагане на подхода
ВОМР

Определяне на бюджет
от УО на ОПИК 20142020 за обявяване на
процедура за подбор на
МИГ и многофондови
стратегии за ВОМР

2015 м. Януари - м. Декември

Участие
в
информационни
събития на местно и
национално нива

Обявяване на процедура
за подбор на МИГ и
многофондови
стратегии за ВОМР от
УО на ПРСР 2014-2020

Публикуване
на
интернет страницата
на ОПИК на информация,
документи и „Въпроси и
отговори“, свързани с
изпълнението
на
подхода ВОМР

Публикувани УКАЗАНИЯ
от УО на ОПИК 2014–2020
относно подготовката
на
многофондови
стратегии за ВОМР

2016 м. Януари - м. Май
Участие в информационни
събития на местно и
национално нива.
Предоставяне
на
информационна,
методическа и експертна
помощ на МИГ и местни
партньорства
при
изпълнението на подхода
ВОМР.

Участие
на
представители на УО на
ОПИК
2014-2020
в
работни
групи
по
подготовка
на
националното
законодателство
за
прилагане на подхода
ВОМР

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ

м. Юни – м.
Август 2016 г.

м.Юни –
м.Декември
2016 г.

м.Юни – м.
Декември
2016 г.

• Участие на представители на УО на ОПИК 2014-2020 в Комисията за избор на МИГ и
многофондови стратегии за ВОМР.

•Участие на представители на УО на ОПИК 2014-2020 в Комитета за координация.

•Предоставяне на информационна, методическа и експертна помощ на местните
партньорства при изпълнението на подхода ВОМР.
• Публикуване на интернет страницата на ОПИК на информация, документи и „Въпроси и
отговори“, свързани с изпълнението на подхода ВОМР.
•Участие в информационни събития на местно и национално нива.

• Подготовка на указания на УО на ОПИК 2014-2020, включително методология и критерии
м.Септември –
м.Декември
2016 г.

за подбор на проекти за изпълнение на одобрените многофондови стратегии за ВОМР.
Методологията и критериите за подбор на проекти се одобряват от Комитета за
наблюдение.

Напредък

в изпълнението на Общите и тематични

предварителни условия съгласно Приложение ХI

към Регламент (ЕС) № 1303/2013

Напредък

в изпълнението на тематични

предварителни условия 1.1 и 1.2

Напредък в изпълнението на предварителните условия (1/4)
ОПУ 4 „Наличие на мерки за ефективното прилагане на законодателството
на ЕС за обществените поръчки в областта на фондовете по ОСР“
Статус: В процес на изпълнение

Срок: декември 2016 г.
Подготвен е детайлен план за изпълнение на всички стъпки.
 На 02.02.2016 г. новият Закон за обществените поръчки е приет на второ четене от Народното
събрание и е обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.
 Правилникът за прилагане на ЗОП е приет с ПМС 73/05.04.2016 г., обн. ДВ бр.28/08.04.2016 г. и
e в сила от 15.04.2016г.
 Предстои разработване на стандартизирана документация от АОП;
 Създаден е механизъм за предварителен и последващ контрол от страна на УО при възлагане
на обществени поръчки.
 Подготвен е и е представен на ЕК доклад с анализ на системата за обжалване. Предстои
обнародване в ДВ на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за
производствата по глава единадесета от ЗОП.
 Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие, вкл. обучения по
обществените поръчки в рамките на Обучителна академия по ЕСИФ.
 Преглед/актуализация на системите за информация и за предоставяне на указания/насоки;
съхранение на данни по въпросите за обществените поръчки.
 Уредба, гарантираща административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на
ЕС относно обществените поръчки.

Напредък в изпълнението на предварителните условия (2/4)

ОПУ 7 „Наличие на статистическа база, необходима, за да се извършват
оценки на ефективността и въздействието на програмите“

Статус: Изпълнено

 Сформирана е целева Работна група в НСИ за работа по подготовката и
мониторинга по оперативните програми.
 Разработен е унифициран формат за метаданните съгл. Структурата за справочни
метаданни (European Structure of Metadata Standard) на Евростат, прилаган по ОП,
вкл. по ОПИК.
 Разработени са наръчници/ръководства за бенефициентите и метаданните за
индикаторите за резултат, необходими за оценка на приноса на операциите към
специфичните цели за оперативните програми.

 Съгласно писмо от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на
Европейската комисия от 08.03.2016 г. самооценката на България е потвърдена и
ОПУ 7 се приема за изпълнено по отношение на ОПИК.

Напредък в изпълнението на предварителните условия (3/4)
ТУ 6.1 „Воден сектор“
Статус: В процес на изпълнение
Срок: Октомври 2016 г.













Изготвен е Анализ за възстановяването на разходите (за широк кръг водни услуги). Предстои
приемане на ПУРБ от МС и докладване на ПУРБ пред ЕК.
Изменение на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.
Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на
климата и въздействието му върху водите.
Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013.
Въвеждане на механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна амортизация на
активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат
използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура. Срок: декември 2016 г.
Изпълнение на тригодишна програма за завършване на интеркалибрирането на методите за
анализ и стойностите на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни
води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове.
Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените пропуски в първите
ПУРБ.
Изпълнение на мерките по член 11, параграф 5 от РДВ, планирани в първите ПУРБ за водните
обекти, които не могат да достигнат целите, установени по член 4 от РДВ.
Приемане на вторите ПУРБ.
Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-2020. Срок:
декември 2016 г.

Напредък в изпълнението на предварителните условия (4/4)
ТУ 7.4 „Развитие на системи за интелигентно разпределение, съхранение
и пренасяне на енергията…“
Статус: Изпълнено
Срок: декември 2015 г.
 Одобрен е 10-годишният план за развитие на мрежите (TYNDP) на
„Булгартрансгаз” ЕАД по член 22 на Директива 2009/72/EC за периода 2014-2023
 Решение № 28/20.02.2015 г. на ДКЕВР за приемане на проект на решение за
одобряване на 10-годишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
и за сертифициране на оператора.
 Получено становище от ЕК (реф. № С(2015) 2754) от 22.04.2015 г. за
нотифициране на проекта на решение с 3 забележки.
 След съобразяване на получените бележки, с Решение № С-4/22.06.2015 г. на
КЕВР Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за сертифициране като независим
преносен оператор на газопреносната система на Р. България.
 С Решение № С-6/05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен като
независим преносен оператор (НПО) на газопреносната система на Р.
България.Съобщението е публикувано в Официалния вестник на ЕС, раздел
„Информация и съобщения“, брой № С 428/19.12.2015 г.

Напредък в изпълнението на Плана за оценка
 28.01.2016

г. - обявена открита процедура по ЗОП за избор на

изпълнител на поръчка „Последваща оценка на изпълнението,
резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 20072013“ с прогнозен бюджет 500 000 лева. Поръчката е на етап

оценка на получените оферти за участие.

В

процес на подготовка е документацията за обявяване на

обществена поръчка с предмет „Анализ на първите стартирали
схеми по ОПИК 2014 – 2020“ с прогнозен бюджет 200 000 лева.

Актуализиран
Годишен

план

отчет

на

за

действие

изпълнението
(ГПД)

за

на
2015

и напредък в изпълнението на ГПД за 2016 в

изпълнение

на

Националната

стратегия 2014-2020

комуникационна

Обявени процедури за избор на изпълнител:

* „Провеждане

на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и
оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на НКС за програмен период
2014-2020 г. по 2 обособени позиции“

Сключени договори с изпълнители за:

*

„Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“;

*

„Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки,
листовки и други печатни издания свързани с дейността на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020“.

*

Посещения на Интернет страницата на УО за 2015 г.:

Осъществени 337 661 сесии* със средна продължителност от 3:46 мин., от които 86
457 бр. (около 25,6%) от нови потребители. Общ брой показвания на страницата за
отчетния период – 1 104 376.
*Общ брой на сесиите в определения времеви период. Сесията представлява период от време, през
който потребителят е активно зает с Интернет страницата, приложенията към нея и пр. Всички данни,
които гледа (визуализирани екрани, събития, новини и пр.) се асоциират с една сесия.
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Обявени процедури за избор на изпълнител:

* "Организиране

и провеждане на информационни събития, свързани с
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.
(ОПИК)“;

* „Дизайн,

изработка и доставка
на рекламни материали и сувенири,
свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 -2020“.

Посещения на Интернет страницата на УО:
Осъществени 189 843 сесии* със средна продължителност от 4:18 мин., от
които 41 711 бр. (около 22%) от нови потребители. Общ брой показвания на
страницата за отчетния период – 655 593.
*Общ брой на сесиите в определения времеви период. Сесията представлява период от време, през който
потребителят е активно зает с Интернет страницата, приложенията към нея и пр. Всички данни, които гледа
(визуализирани екрани, събития, новини и пр.) се асоциират с една сесия.
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Изработени аудио и видео клипове за ОПИК 2014-2020:
До момента са изработени:

*

3 бр. видео клипа за представяне на ОПИК като цяло, за представяне на
процедурите за иновации и за енергийна и ресурсна ефективност;

*

3 бр. аудио клипа за представяне на ОПИК.

Изработени и разпространени печатни информационни материали:
Изработени и разпространени:

-

2 500 бр. общи брошури за изпълнението на ОПИК / на бълг. ез./;
300 бр. общи брошури за изпълнението на ОПИК / на англ. ез./;

1 110 бр. стенни работни календари;
1 500 бр. настолни работни календари;
1 200 бр. листовки;
1 200 бр. дипляни;
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Организирани и проведени събития:

* Проведена

информационна кампания за представяне на процедури
"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и
„Подкрепа
за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“ в периода 8-19 февруари 2016 г. в осем града в страната
(Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и
София);

* На

05.01., 07.01., 13.01, 14.01, 15.02 и 31.03.2016 г. са проведени
церемонии по официално връчване на договори, последвани от
проведени обучения на бенефициенти, сключили договори за БФП
по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”;
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