ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“
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 (1/2)

Процед
ура

• Процедура „Повишаване на енергийната ефективност в
големи предприятия“ ще бъде обявена в рамките на
Инвестиционен приоритет 3.1, Приоритетна ос 3
„Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК 2014-2020

Цел

• Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнение на мерки за
енергийна ефективност с цел постигане на устойчив
растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Бюджет

• Общ бюджет - 97 791 500 лв. (50 млн. евро), от които 83
122 775 лв. (42 500 000 евро) е ЕФРР, а националното
съфинансиране е 14 668 725 лв. (7 500 000 евро).
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Основни параметри на процедурата (2/2)
Режим на държавна/минимална помощ:
Елемент А
o Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
или
o Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на ЕЕ
съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014
 Елемент Б
o Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г.
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Критерии за подбор на операции (1/8)

• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за кооперациите или
да са еквивалентно лице по смисъла на
законодателството
на
държава-членка
на
Европейското икономическо пространство;

Допустими
кандидати:

• Кандидатите трябва да НЕ отговарят на
изискванията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни
предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №
651/2014;
• Кандидатите трябва да имат минимум три
приключени финансови години (2013, 2014 и
2015) към датата на обявяване на процедурата за
подбор на проекти;
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Критерии за подбор на операции (2/8)

• Икономическата дейност, за която кандидатстват,
следва да попада в един от следните сектори
съгласно КИД-2008:

Допустими
кандидати:

 сектор B „Добивна промишленост”,
 сектор C „Преработваща промишленост”,
 сектор D „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и газообразни
горива”,
 сектор E „Доставяне на води; Канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване”
или
 сектор F „Строителство“
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Критерии за подбор на операции (3/8)

• Проектите трябва да се основават на мерки,
препоръчани в енергиен одит по образец
(„обследване за енергийна ефективност”), изготвен
за целите на процедурата за подбор на проекти;

Допустими
проекти:

Енергийният одит следва да е извършен от лице,
вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ
като по отношение на дейността, за която се
кандидатства трябва да е налице информация за
енергийното потребление за предходен тригодишен
период.

• Проектите трябва да
дейности по Елемент А;

включват

задължително

• Проектите трябва да са в съответствие с
хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8
на Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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Критерии за подбор на операции (4/8)

Елемент А (задължителен)
• Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани
в обследването за енергийна ефективност:

Допустими
дейности/
разходи:

1) Придобиване на машини, съоръжения, оборудване
и СМР, представляващи ДМА, препоръчани в
обследването за енергийна ефективност;
2) Придобиване на дълготрайни нематериални активи
(ДНА), препоръчани в обследването за енергийна
ефективност;
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Критерии за подбор на операции (5/8)

Елемент Б (незадължителен)

Допустими
дейности/
разходи:

• Въвеждане и сертифициране на системи за
енергиен мениджмънт в предприятията съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
(Energy Management Systems)/EN ISO 50001
• Придобиване на инвестиционен проект по смисъла
на Закона за устройство на територията;
• Извършване на СМР, пряко свързани с и
необходими за въвеждане в експлоатация на
активите, препоръчани в обследването;
• Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани
в обследването, които не са заявени по Елемент А;
• Закупуване на материали, пряко свързани с
изпълнението на ЕЕ мерки;
• Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
• Одит на проекта - до 6 500 лв.;
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Критерии за подбор на операции (6/8)

Минимален размер на
помощта

500 000 лв.

Максимален размер на
помощта

2 500 000 лв.

Максимална продължителност на проектите: 24 месеца
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Критерии за подбор на операции (7/8)

 Интензитет на помощта по елемент А при режим
„регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и
чл. 14 на Регламент (ЕС) № 651/2014:
Категория на
предприятието

Големи
предприятия

Максимален
интензитет на
помощта за
дейности извън
ЮЗР

Максимален
интензитет на
помощта за
дейности в ЮЗР

50 %

25 %
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Критерии за подбор на операции (8/8)
Интензитет на помощта по елемент А (при избран режим
съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014)

• До 45 % за дейности по Елемент А

Интензитет на помощта по елемент Б
(режим „de minimis”)
• До 50 % за дейности по Елемент Б
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Методология за подбор на операции (1/3)

 Вид процедура за предоставяне на БФП - процедура на подбор
на проекти съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.
 Краен срок за кандидатстване – процедура с два крайни срока
за кандидатстване. Минималният срок за подаване на проектни
предложения при първия краен срок е 120 дни от датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти, а при втория краен
срок – 5 месеца след първия краен срок.

В случай че наличният ресурс по процедурата бъде изразходван
в рамките на първия краен срок, проектните предложения
подадени по втория краен срок няма да бъдат разглеждани.
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Методология за подбор на операции (2/3)
Допълнително приоритизиране:

Приорити
зиране

• Проектът се изпълнява в сектори с висока
енергийна интензивност;
• Регионална
приоритизация
на
проектите,
изпълнявани около и в териториите от мрежата
Натура 2000;
• Проектът включва дейности за пречистване на
отпадъчни води,
за рециклиране на бракувана
продукция или за използването на рециклирани
суровини.

Очакваните резултати:

Подобряване на ЕЕ при крайното енергийно потребление на големите
предприятия в България, което от своя страна да доведе до повишаване
на техния капацитет и до постигане на по-устойчив растеж както на ниво
отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.
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Методология за подбор на операции (3/3)
Индикатори за резултат:
• Енергийна интензивност на икономиката;

Индикатори за продукт:
• Извършени обследвания за енергийна ефективност;
• Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
• Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;
• Реализирани енергийни спестявания в предприятията в
резултат от изпълнените проекти;
• Намаляване на емисиите на парникови газове.
14

Предложение за решение на КН на ОПИК:

•

КН одобрява предложените методология и критерии за
подбор на операции по Инвестиционен приоритет 3.1,
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“
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