ПРОЦЕДУРА
„РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

Трето официално заседание на КН на
ОПИК и на ОПИМСП
Правец, 24.11.2016 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Основни параметри на процедурата (1)

Процед
ура

Цел

Бюджет

• 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“
• Предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на
клъстери в България, развитие на капацитета и
интернационализацията на вече създадени такива като
фактор за повишаване на конкурентоспособността и
бизнес развитието

• Общ бюджет – 39 116 600 лв. (20 млн. евро), като
финансирането от ЕФРР е 33 249 110 лв. (17 млн. евро), а
националното съфинансиране се равнява на 5 867 490 лв.
(3 млн. евро)
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Основни параметри на процедурата (2)
Режим на държавна/минимална помощ:
 Компонент 1 и Компонент 2

o Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към
помощта „de minimis“.
 Компонент 3
o Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L
187/26.06.2014).
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Критерии за подбор на операции (1)

1. Кандидати, категоризирани като клъстери в начален
етап на развитие, развиващи се клъстери или
развити клъстери след категоризация, извършена за
целите на процедурата от Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
2. Кандидати, които са обединения под формата на:

Допустими
кандидати:

− клъстери, регистрирани като обединения по смисъла
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
или еквивалентно лице по смисъла на законодателството
на държава-членка на Европейското икономическо
пространство;
− клъстери - юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство.
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Критерии за подбор на операции (2)

3. Кандидати, които включват следния минимален брой
членове:
− клъстери в начален етап на развитие – 7 юридически лица
и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по
смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.

Допустими
кандидати:

− развиващи се клъстери – 10 юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла
на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство.
− развити клъстери – 15 юридически лица и/или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство.
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Критерии за подбор на операции (3)

4. Кандидати (клъстери), които отговарят на изискванията за
микро, малко или средно предприятие съгласно Закона
за малките и средни предприятия и Приложение I на
Регламент (ЕС) № 651/2014.

Допустими
кандидати:

5. Кандидати (клъстери), при които минимум 50% от броя
на участващите в клъстера юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла
на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство, са микро, малки или средни
предприятия
и
развиват
своята
основна
икономическа дейност в определените в Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа
дейност съгласно тяхната технологична интензивност.
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Критерии за подбор на операции (4)

Допустими
кандидати:

6. Кандидати (клъстери) 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 от 17 юни
2014 г., Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18
декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на
европейския парламент и на Съвета, ЗУСЕСИФ.
7. Кандидати (клъстери) могат да участват в процедурата
за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ, в случай че не са недопустими
кандидати съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
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Критерии за подбор на операции (5)
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за
организационно-административно укрепване
на клъстера

Допустими
дейности/
разходи:

• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността
на административното тяло на клъстера осигуряване на необходимия персонал за управление
и координация на клъстерните дейности, ресурсно
обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване
за нуждите на административното тяло на клъстера;
• Повишаване капацитета на административното тяло
на клъстера
за управление и координация на
клъстера - участие в семинари, обучения,
конференции, информационни събития, обмяна на
опит и добри практики.
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Критерии за подбор на операции (6)
Компонент 2: Коопериране, създаване на
сътрудничества и интернационализация
• Подпомагане развитието на клъстера и привличане
на нови членове:

Допустими
дейности/
разходи:

– организиране и участие в събития за представяне
на клъстера и на неговите продукти/услуги,
разширяване и развитие на дейността на клъстера,
привличане на нови клиенти и нови членове на
клъстера и създаване на мрежи между членовете на
клъстера;
– организиране и участие в специализирани обучения
в страната и чужбина за повишаване на капацитета
на клъстера за създаване на сътрудничества и
интернационализация.
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Критерии за подбор на операции (7)
Компонент 2: Коопериране, създаване на
сътрудничества и интернационализация
• Насърчаване на клъстерния маркетинг:
− разработване на маркетингова или стратегия за
интернационализация на клъстера, в случай че
клъстерът няма разработени такива;

Допустими
дейности/
разходи:

− консултантски услуги за стъпването на друг пазар,
вкл. изследвания и информация за таргeтираните
пазари;
− популяризиране на името (марката) на клъстера и
на неговите продукти/услуги – изготвяне и
отпечатване
на
брошури
и
информационни
материали, интернет страници и информационни
бази-данни за дейността на клъстера;
− участие на клъстера в национални и международни
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изложения и панаири;

Критерии за подбор на операции (8)
Компонент 2: Коопериране, създаване на
сътрудничества и интернационализация
− участие на клъстера в национални и международни
изложения и панаири;

Допустими
дейности/
разходи:

− установяване и насърчаване на сътрудничеството с
други клъстери, включително в други страни и
изграждане на транснационални клъстерни връзки;
−
осигуряване
на
експерт
създаване
сътрудничества и интернационализация;

на

− придобиване на европейски клъстерен лейбъл
(етикет), издаден от Европейския секретариат за
клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster
Analysis).
• Публичност и визуализация на проекта;

• Одит на проекта.
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Критерии за подбор на операции (9)
Компонент 3: Развитие на споделени
инфраструктура и ноу-хау

Допустими
дейности/
разходи:

• Придобиване на дълготрайни материални активи
(ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за
зали
за
обучения,
тренировъчни
центрове,
изпитателни лаборатории, производствени центрове
и др.;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи
(ДНА) за общи клъстерни дейности – специализирани
програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”,
търговски марки и др.
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Критерии за подбор на операции (10)

Минимален размер на
помощта

100 000 лв.

Максимален размер на
помощта

391 166 лв.
1 500 000 лв.
2 000 000 лв.
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Критерии за подбор на операции (11)

 Интензитет на помощта за режим „регионална инвестиционна
помощ“ (Компонент 3):

 Интензитет на помощта за режим „de minimis” /Компонент 1 и
Компонент 2/ - до 80% за всички категории клъстери.
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Методология за подбор на операции (1)
 Вид процедура за предоставяне на БФП - процедура на подбор
на проектни предложения съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове ;
 Краен срок за кандидатстване – процедура на подбор на проекти
с един краен срок за кандидатстване, като минималният срок за
подаване на проектни предложения е 120 дни от датата на
обявяване на процедурата.

Процес на категоризиране, който предвижда диференциране на
клъстерите в 3 категории – клъстери в начален етап на
развитие, развиващи се и развити клъстери. Категоризирането
ще бъде извършено от ИАНМСП, която ще издава Становище за
категория клъстер.
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Методология за подбор на операции (2)

Приорити
зиране

• Тематично приоритизиране в тематичните области
на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация;
• Регионално приоритизиране в Северозападен район
за планиране;

• Регионална концентрация на клъстера;
• Устойчиво развитие.

Очаквани резултати:
Повишаване степента на интеграция и сътрудничество на
местните доставчици в посока максимално използване на техния
капацитет за разработка на конкурентни бизнес продукти и услуги
и насърчаване на активното присъствие на регионалния,
националния и външния пазари.
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Методология за подбор на операции (3)

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 предприятия, получаващи безвъзмездни средства;
• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за
предприятията (безвъзмездни средства).
17

Предложение за решение на КН на ОПИК:

КН одобрява предложените Методология и критерии за подбор на
операции по Процедура „Развитие на клъстери в България“,
Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК
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