Напредък в изпълнението на ОП
“Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020
Трето официално заседание на КН на
ОПИК и на ОПИМСП
Правец, 24.11.2016 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Общ преглед на напредъка в изпълнението на
ОПИК 2014-2020 г. към 31.10.2016 г. 1/2
 Обявени

са 5 процедури за предоставяне на БФП за подбор, 5 процедури

за директно предоставяне на БФП и 4 бюджетни линии.

 Обявени

са приблизително 33,5% от бюджета на ОПИК на обща стойност

832.7 млн. лв.

 Сключени

са общо 742 договора с общ размер на предоставената БФП

405.5 млн. лева (средствата са предоставени по ПО 2).

В

изпълнение са 706 договора, включително финансовото споразумение с

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ).

 Осъществени

103 проверки на място за верификация на отчети и

искания за плащане.

 Извършени

плащания от началото на периода - 193.1 млн. лева,

включително 115 млн. лева за финансови инструменти.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на
ОПИК 2014-2020 г. към 31.10.2016 г. 2/2
 Плащания

през

2016

-

185

млн.

лева

(по

219

договори/заповеди за БФП), от които 64.4 млн. лева по

217

договора

по

процецура

„Подобряване

на

производствения капацитет на МСП“.

 Окончателни

плащания

-

14

млн.

лева

по

33

приключили договора.

 Сертифицирани средства - 15.3 млн. лева БФП.
 Октомври 2016 - подаден Доклад по сертификация №3 на
стойност 151 млн. лева БФП.

 До

края на 2016 г. предстои да бъдат обявени за

кандидатстване още 2 процедури за предоставяне на
БФП

за

подбор

и

1

процедура

за

директно

предоставяне на обща стойност 140.8 млн. лева.

Финансов
ангажимент
за 2014 и
2015
съгласно
n+3:
299 млн.
евро + 25.6
млн.евро
резерв

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и
иновации“
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

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (1/4)

 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.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (2/4)
Подадени

567

предложения,
подлежат

на

от

проектни
които

532

оценка,

категории:

по

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%
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (3/4)

 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%

7

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (4/4)

 проектните предложения съобразно приоритетната област на ИСИС:
ИКТ и информатика - 154
Мехатроника и чисти технологии - 179
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 122
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 88
16%

28%

23%

33%
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (1/4)

 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.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“(2/4)
По процедурата
проектни

са получени 889

предложения

(879

в

Общата стойност на заявената БФП
267 174 440.25 лв.:

рамките на крайния срок). Общо

-Микро предприятия: 241 464 356,60лв.;

844

-Малки предприятия: 18 076 735,35 лв.;

подлежат

на

оценка

категории, както следва:

микро - 768

малки -55

средни - 12

големи - 9

по

-Средни предприятия: 4 346 744,11 лв.;
-Големи предприятия: 3 286 604,20 лв.

микро
средни

1% 1%
7%

7%

91%

малки
големи
2% 1%

90%
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е

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (3/4)

 Подадените

проектни

предложения

съобразно

предвиденото

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

Северозападен - 314

Северен Централен - 57

Североизточен - 75

Югоизточен - 49

Южен Централен - 76

Югозападен - 404

32%

41%

6%
8%

5%

8%

 В 15 проектни предложения е посочено място на изпълнение - България
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (4/4)

 проектните предложения съобразно приоритетната област на ИСИС:
ИКТ и информатика - 317
Мехатроника и чисти технологии - 284
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 184
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 190

19%

33%

19%

29%
12

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.003 ФАЗА 2 НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК”





Обявена на 01.08.2016 г. с краен срок 30.09.2016 г.
Бюджет на процедурата: 12 500 000 лева (6,39 млн.евро)
Основна цел: Предоставяне на интегрирана инвестиционна и консултантска
подкрепа за доизграждане на първия научно-технологичен парк в България с цел
идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които
водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този
начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена
стойност.



Подкрепа за

Развитие на проиновативна инфраструктура и на научно-

технологичен парк.




Допустими кандидати: София Тех Парк АД
На 25.08.2016 г. е подадено проектно предложение със стойност на заявената

БФП - 12 295 821,11 лева



Проектното предложение е в процес на оценка

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

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

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“ (1/4)

 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.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ В МСП“(2/4)

 Първоначално договорената БФП:
Сектори

Бр.договори

Стойност на БФП /в лева /

нискотехнологични и средно
нискотехнологични производства

203

116 531 499,64

високотехнологични и средно
високотехнологични производства

221

115 182 835,76

интензивни на знание услуги

53

29 046 226,13

 Проведена

писмена процедура в периода 25 март - 12 април 2016 г. и

взето решение на КН на ОПИК за увеличаване на бюджета на процедурата;

 Издадено

решение на Ръководителя на УО, за сключване на договор са поканени

кандидатите от резервен списък получили 66 точки и повече - общо 274
кандидата;

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ

КАПАЦИТЕТ В МСП“(3/4)

НАДДОГОВАРЯНЕ
Общ брой на сключените договори
– 263:

-

Микро – 37;

Малки –141;
Средни – 85;

Място на изпълнение
Северозападен 77
Северен централен 42
Североизточен 25
Югоизточен 31
Югозападен 33
Южен централен 67

25%

Общ размер на договорената БФП 137 415 229,30 лева

28%

12%
11%

15%
9%

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ

КАПАЦИТЕТ В МСП“(4/4)
Общ брой на сключените договори –
740:
- Микро – 126;
- Малки – 344;
- Средни – 270;
Общ размер на договорената БФП 398 175 790,83 лева
Общ размер на допустимите разходи
по подкрепените проекти 661 433 549,23 лева
Договори в процес на изпълнение 699 договора за БФП.

Място на изпълнение
Северозападен 220
Северен централен 107
Североизточен 61
Югоизточен 93
Югозападен 96
Южен централен 206
10%
34%

15%
14%

Приключили проекти (извършени
окончателни плащания) – 33
Прекратени проекти – 8

10%

17%

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И
РАСТЕЖ НА МСП“ (1/3)

 Обявена

на 15.06.2016 г. с краен срок за кандидатстване

15.08.2016 г.

 Бюджет на процедурата: 30 000 000 евро (58 674 900 лв.)
 Основна цел: Предоставяне на подкрепа за специализирани
услуги за повишаване на управленския капацитет на МСП в
България и насърчаване използването на ИКТ и услуги.

 Допустими

кандидати: МСП – търговци по см. на ТЗ или Закона

за кооперациите или еквивалентно лице съгл. законодателството
на страна-членка от ЕИП.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА
МСП“(2/3)
По процедурата

са получени 617

Общата стойност на заявената БФП е 129

проектни предложения, 608 подлежат

207 112,26 лв.:

на

-Микро предприятия: 36 721 282,55 лв.;

оценка,

разпределени

категории, както следва:

по

-Малки предприятия: 56 424 613,59 лв.;
-Средни предприятия: 36 061 216,12лв.;

микро - 172

малки -271

средни - 165

микро

28%

27%

малки

28%

28%

45%

44%

20

средни

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА
МСП“(3/3)

 Подадени проектни предложения

по райони за планиране:

Северозападен - 104

Северен Централен - 60

Североизточен - 46

Югоизточен - 38

Южен Централен - 95

Югозападен - 258

17%
43%

10%
8%
6%
16%

 В 7 проектни предложения е посочено място на изпълнение - България
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ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.003 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ
И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ 1/2

 Обявена на 06.07.2016 г. с два крайни срока -12.09.2016 г. и 31.05.2017 г.
 Бюджет на процедурата: 9 779 150 лева или 5 млн.евро
 Основна цел: да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни
на българските предприятия, чрез осигуряване на институционална подкрепа на
ИАНМСП за подобряване на бизнес средата, увеличаване дела на експортноориентираните МСП и стимулиране на инвестициите в технологични и иновативни
производства.

 Допустими кандидати: ИАНМСП

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.003 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ
И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“ 2/2

 12.09.2016 г. - подадени две проектни предложения със стойност на заявената БФП
7 398 000 лева.

 19.10.2016

- сключени са 2 броя административни договора по проекти

„Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и

чуждестранни купувачи“ и „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно
интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари,
чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и
конференции“

 26.10.2016 - подадено трето проектно предложение със стойност на заявената БФП
2 381 000 лева, което е в процес на оценка

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА
ДАМТН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАДЗОР НА ПАЗАРА, МЕТРОЛОГИЧНИЯ
НАДЗОР И КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА“

 Обявена на 22.07.2016 г. с един краен срок - 21.09.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 2 000 000 лева
 Основна

цел: да се предостави институционална подкрепа на Държавната

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за повишаване качеството
и ефективността на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара,
метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива.

 Допустими кандидати: ДАМТН

 На 21.09.2016 г. е подадено едно проектно предложение със стойност на заявената
БФП 1 999 953,82 лева

 Проектното предложение е в процес на оценка.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.005 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА
НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КЗП ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“

 Обявена на 02.08.2016 г. с един краен срок – 03.10.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 5 867 490 лева или 3 000 000 евро.
 Основна

цел: да се повиши ефективността и ефикасността на услугите,

предоставяни

на

българските

предприятия

в

областта

на

защита

на

потребителите чрез осигуряване на институционална подкрепа на КЗП.

 Допустими кандидати: КЗП
 На

03.10.2016 г. е подадено едно проектно предложение със стойност на

заявената БФП 5 866 563 лева.

 Проектното предложение е в процес на оценка.

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.006 „ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И
ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА БАИ“

 Обявена на 19.08.2016 г. с два крайни срока - 20.10.2016 г. и 30.06.2017 г.

 Бюджет на процедурата: 9 779 150 лева или 5 000 000 евро.
 Основна

цел:

да

се

повиши

качеството

и

количеството

на

услугите,

предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират
инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез

осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес
средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация
за инвестиции.

 Допустими кандидати: БАИ
 На

20.10.2016 г. са подадени две проектни предложения със стойност на

заявената БФП от съответно 2 474 022 лева и 7 305 128 лева.

 Проектните предложения са в процес на оценка.

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
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

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (1/3)

 Обявена на 14.05.2016 г. с краен срок 28.10.2016 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: в процес на оценка

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (2/3)
По процедурата са получени 941

Общата стойност на заявената БФП е

проектни

727 625 131,67 лв.:

предложения

категории, както следва:
микро - 173

малки -434

по

-Микро предприятия: 131 855 650,75лв.;
-Малки предприятия: 306 999 615,91лв.;

-Средни предприятия: 288 769 865,01 лв.

средни - 334
микро

18%
36%

малки

средни
18%

40%

46%
29

42%

ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (3/3)

 Подадени проектни предложения по райони за планиране:
Северозападен - 210

Северен Централен - 125

Североизточен - 112

Югоизточен - 123

Южен Централен - 231

Югозападен - 363

15%

22%

25%

13%
12%

13%

 В 2 проектни предложения е посочено място на изпълнение - България
30

Предстоящи процедури по ОПИК до края на 2016 г.
 Процедура

„Развитие

на

клъстери

в

България’’

по

ПО

2

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на стойност 20 млн.евро

 Процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на ИАБСА за
подобряване на инфраструктурата по качството в частта касаеща
акредитацията“ по ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
на стойност 1.9 млн.евро

 Процедура

„Повишаване на енергийната ефективност в големи

предприятия’’ по ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на стойност 50

млн.евро

Писмени процедури на КН на ОПИК и на ОПИМСП


В периода май - октомври 2016 г. са проведени 3 писмени процедури по ОПИК и

ОПИМСП, както следва:

 Писмена

процедура за одобряване на методология и критерии за

подбор на операции по операция „Инструмент за неограничени
гаранции по инициативата за МСП“ по ОПИМСП (проведена в периода

25.04.2016 г. - 10.05.2016 г.);



Писмена процедура за одобряване на методология и критерии за
подбор на операции по процедура за директно предоставяне на БФП
"Позициониране

на

България

като

позната

и

предпочитана

дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ" по ОПИК
(проведена в периода 31.05.2016 г. - 10.06.2016 г.);



Писмена процедура за одобряване на промени във Вътрешните
правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и на

ОПИМСП 2014-2020 (проведена в периода 25.08.2016 г. - 19.09.2016 г.).

Напредък в изпълнението на Плана за оценка на
ОПИК
 „Последваща
въздействието

оценка
на

на

изпълнението,

Оперативна

програма

резултатите

и

„Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

 Избран

е изпълнител на поръчката, с който е подписан договор

№76/12.07.2016 г.;

 Одобрен е Встъпителен доклад;
 Предстои одобрение на Междинен доклад.


„Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

 На 27.10.2016 г. е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност
на поръчката 200 000 лева;

 Крайната дата за подаване на документи е 07.12.2016 г.

www.opic.bg

Благодаря за вниманието

