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Параметри на процедурата (1/2)

 

 
Процеду

ра 

• Процедура „Развитие на клъстери в България“ ще бъде 
обявена в рамките на Инвестиционен приоритет  2.2 
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020 

 

Цел 

 

• Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на 
следните три категории: 

• Клъстери в начален етап на развитие 

• Развиващи се клъстери 

• Развити клъстери 

 

Бюджет 

• Общ бюджет – 39 116 600 лева (20 млн.евро), като 
финансирането от ЕФРР е 33 249 110 лева (17 млн.евро), 
а националното съфинансиране се равнява на 5 867 490 
лева  (3 млн. евро). Разпределение на бюджета по 
категории клъстери. 

Режим 
на 

помощ 

• Компонент 1 и 2 - помощ „de minimis” съгласно Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.  

• Компонент 3 - Регионална инвестиционна помощ съгласно 
чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014  
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Параметри на процедурата (2/2)

 

 
 

Размер на 
помощта 

 

• Минимален размер: 100 000 лева 

• Максимален размер: 

• Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева 

• Развиващи се клъстери: 1 000 000 лева 

• Развити клъстери – 2 000 000 лева 

 

 

 

 

Интензи 

тет 

 

• Максимален интензитет на помощта за режим „de minimis” 

• Клъстери в начален етап на развитие – до 90%; 

• за развиващи се и развити клъстери – до 70%; 

• Максимален интензитет режим „регионална инвестиционна 
помощ“: до 70 % 

 

 

Продължител
ност на 

проектите 

 

• Максимална продължителност на проектите: 18 месеца 

Краен срок 
за 

кандидатств
ане 

• Поне 120 дни от датата на обявяване на процедурата 
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Допустими кандидати  (1/2)

 

Допустими кандидати са обединения, категоризирани за целите на 
процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП), като: 

  Клъстери в начален етап на развитие 

  Развиващи се клъстери или  

  Развити клъстери  

 

Категоризацията ще се основава на критерии по отношение на:  

  Сътрудничество между членовете на клъстера 

  Структура, устойчивост и клъстерни членове 

  Резултати на фирмите-членове на клъстера и др. 
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Допустими кандидати (2/2)

Категоризацията следва да е извършена преди подаване на 
проектното предложение пред УО, където след това ще бъде 
извършена оценка и на качеството му 

 

Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на 
проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в 
случай че не попадат в приложимите към съответния вид 
държавна помощ забранителни режими на Регламент на 
Комисията (ЕС) № 651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013 

 

Кандидатите трябва да развиват дейността, за която 
кандидатстват в една от определените в Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 
2014-2020 групи сектори на икономическа дейност 
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Допустими дейности (1/2)

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-
административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно 
обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера 
чрез участие в семинари, обмен на опит и др.) 

Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на 
сътрудничества по цялата верига на стойността и за 
интернационализация и участие в европейски и международни 
форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, 
привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния 
маркетинг и др.) 

Компонент 3: Дейности за развитие на споделени 
инфраструктура и ноу-хау (ДМА - оборудване за зали за обучения, 
тренировачни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории 
и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и 
др.) 
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Оценка на проектните предложения

 

След категоризация на клъстерите от ИАНМСП и подаване на 
проектните предложения в Управляващия орган ще се извършва 
оценка на качеството, включваща: 

Стратегическа идентичност и визия за развитие на клъстера 

Фактори за развитие на клъстера 

Конкурентоспособност на клъстера в резултат изпълнението на 
проекта 

Реалистичност на разходите и плана за действие на проекта 
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Индикатори

 

 

 

 

Индикатори за резултат: 

• Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;  

• Производителност на МСП 

Индикатори за продукт: 

• Брой на предприятията, получаващи подкрепа 

• Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни  
средства 

• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства) 

 




