ИГРП на ОПИК ЗА 2019 г.
Седмо официално заседание на КН на ОПИК и на
ОПИМСП
София, 30.11.2018 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Промени в резултат от проведено обществено
обсъждане на ИГРП за 2019 г.
 Процедура

„Стимулиране

внедряването

на

иновации

в

стартиращи

предприятия“ отпада от ИГРП за 2019 г. като бюджетът ѝ се прехвърля към
процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятия“

 Индикативната

дата

за

обявяване

на

процедура

„Стимулиране

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ се измества от
септември 2019 г. за юни същата година.

 Актуализиране

на

информацията

относно

процедура

„Развитие

на

регионални иновационни центрове“, така че същата да съответства на
актуалната

информация

в

публикуваната

за

публично

обсъждане

концепция за подкрепа на регионални иновационни центрове (разходи за

СМР, максимален размер на БФП).

Промени в ИГРП за 2019 г. след заседание на СКУСЕС

 Процедура

„Създаване

и

развитие

на

тематично

фокусирани

лаборатории” отпада от ИГРП за 2019 г. като самостоятелна процедура,
като подкрепата за тематично фокусирани лаборатории ще се
осъществи в рамките на процедурата за регионални иновационни
центрове.
 Бюджетът

на

процедура

„Създаване

и

развитие

на

тематично

фокусирани лаборатории” се прехвърля към бюджета на процедура
„Развитие на регионални иновационни центрове“.
 Към допустимите кандидати по процедура „Дигитализация на МСП“ се
добавя категория микро предприятия.

Промени в ИГРП за 2019 г. в резултат на
предложение на членове на КН

 Включване

в

ИГРП

за

2019

г.

на

процедура

„Реализация на мерки за интернационализация на
българските

малки

и

средни

предприятия

чрез

подкрепа дейността на ИАНМСП” с бенефициент
ИАНМСП и бюджет 4 млн. лв.

Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

 Обща стойност на планираните процедури за 2019 г. – 171 433
205.24 евро.
 От тях 3 процедури на конкурентен подбор на проекти и 2
процедури

чрез

директно

предоставяне

на

конкретен

бенефициент.
 В резултат на планираните за обявяване процедури през 2019 г.

ще бъде обявен 98.8 % от бюджета на ОПИК.

Процедури ИГРП 2019 г.

ПО1

ПО2

• Стимулиране внедряването на иновации от
съществуващи предприятия
• Развитие на регионални иновационни центрове
• Надграждане и развитие на научно-технологичен парк
„София Тех Парк“

• Реализация на мерки за интернационализация на
българските малки и средни предприятия чрез
подкрепа дейността на ИАНМСП

• Дигитализация на МСП

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“
Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации
в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.
Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.)

Допустими кандидати/дейности
•

Допустими
кандидати:
Съществуващи
предприятия, които са търговци по смисъла
на ТЗ или Закона за кооперациите или са
еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.

• Допустими дейности:
 Придобиване на ДМА, необходими за
внедряване на иновацията;
 Придобиване на ДНА, необходими за
внедряване на иновацията;
 Консултантски и помощни услуги в подкрепа
на иновациите.

Допустими разходи
•
•

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта:
- микро и малки предприятия: 500 000 лв.
- средни предприятия: 750 000 лв.
- големи предприятия: 1 000 000 лв.
Дата на обявяване: юни 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
„Развитие на регионални иновационни центрове“
Основна цел: Стимулиране развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в
услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на
ИСИС.
Бюджет: 115 646 637.81 лв.

Допустими разходи

Допустими кандидати/дейности
•
•










Допустими кандидати: Сдружения между предприятия, научи организации,
НПО, местни и регионални власти.
Допустими дейности:
Изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща
научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната
специализация по ИСИС;
Придобиване на ДМА (изследователско оборудване за изпитвания) –
производствено оборудване (вкл. технологични линии) и ДНА (специализиран
софтуер, платформи и др.) за общи дейности;
Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни
изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до
научна информация. Създаване на мобилни апликации с права на достъп,
възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.;
Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики);
Допускат се ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната
инфраструктура;
Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен
екип;
Стимулиране интернационализацията и маркетинга на обединението;
Изграждане на административното тяло.

•

Инвестиционни разходи (ДМА и
ДНА)
• Разходи за материали и
консумативи
• Разходи за услуги
• Разходи за СМР
• Разходи за организиране и
участие в събития за представяне
на обединението и на неговите
продукти/услуги
• Разходи за възнаграждения и
командировки
Минимален размер на помощта:
1 500 000 лв.
Максимален размер на помощта:
7 000 000 лв.
Дата на обявяване: май 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
Наименование
на процедурата

Бюджет

Надграждане и
развитие на
научнотехнологичен
парк „София
Тех Парк“

39 622
868 лв.

Допустими кандидати и дейности

Дата на
обявяване/
Краен срок

Допустим кандидат: София Тех Парк
АД

Обявяване:
Юни 2019 г.

Допустими дейности: Дейности за
интегрирана инвестиционна и
консултантска подкрепа за развитието,
институционално доизграждане и
функциониране на вече изградения
научно-технологичен парк

Краен срок:
Август 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Наименование
на
процедурата

Бюджет

Реализация на 4 000
мерки за
000 лв.
интернационал
изация на
българските
малки и
средни
предприятия
чрез подкрепа
дейността на
ИАНМСП

Допустими кандидати и дейности

Допустим кандидат: ИАНМСП
Допустими дейности:
Дейности за развитие на експортния
потенциал на българските предприятия
чрез участие в специализирани
международни панаири, изложби и
конференции в страната и чужбина

Дейности за организиране на търговски
мисии и бизнес форуми в подкрепа
интернационализацията на българските
предприятия

Дата на
обявяване/
Краен срок

Обявяване:
Март 2019 г.
Краен срок:
Май 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Дигитализация на МСП “
Основна цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на
специализирани ИКТ услуги
Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.)

Допустими кандидати/дейности
•

Допустими кандидати: Съществуващи
микро, малки и средни предприятия,
които са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за
кооперациите.

• Допустими дейности:
Разработване и въвеждане на базирани
на ИКТ системи и приложения за
управление на бизнеса.

Допустими разходи
•

•

Инвестиционни разходи (ДМА и
ДНА)
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта:
50 000 лв.
Максимален размер на помощта:
391 166 лв.
Дата на обявяване: ноември 2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Предложение за Решение на КН
Одобрява предложения проект на Индикативна годишна
работна програма за 2019 г. по Оперативна програма

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката
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