РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
чрез ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020
Напредък
Седмо официално заседание на КН на ОПИК и на
ОПИМСП
гр. София, 30.11.2018 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Работен план
 Свършено до момента;

 Основни параметри на концепцията
РИЦ - варианти за изменения и
развитие;
 Следващи стъпки и план за изпълнение;

 Предложения и коментари.

Свършено до момента
 Вграждане на концепцията за РИЦ в рамката на ПО1
по ОПИК. Изпращане на изменен вариант на ОПИК до
службите на ЕК;
 Създаване на първоначална рамка на РИЦ и
публикуване на концепцията за първоначално
обществено обсъждане;
 Провеждане на шест регионални срещи – Стара
Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен, Русе и Варна;
 Обобщаване на получените коментари и
предложения.

Основна цел на процедурата
Основната цел на процедурата за подкрепа на
Регионални иновационни центрове е:
 да
се
изгради
и
развие
съвременна
научноизследователска
и
иновационна
инфраструктура и експертиза;
 за да стане възможно провеждането на приложни
изследвания и развойна дейност от отворен тип;
 които да способстват за ускорено икономическо и
социално развитие на българските региони
Така ще се стимулира развитието на иновативни
инфраструктури и експертиза в услуга на местните
предприятия и създаването на нови видове продукти и
услуги в приоритетните области на ИСИС
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Рамка на РИЦ
ОПИК 2014-2020
Проектна идея финансиране
100 млн. лв
Научни
организации

Бизнес

НПО

Основни
звена

БАН

Селскостопанска
академия

Финансиране
в ПП 2021-2027

Иновационна стратегия за интелигентна
специализация

Възнаграждения
Лаборатори
и

Придобиване на
ДМА

Проект
2014-2020

Висши
училища

Общински
структури

Областна
администр
ация

Р егионален
И новационен
Ц ентър

Трансфер на
знания

Ограничени
СМР

Изграждане на
административно
тяло

Проучвания
и анализи

Бюджет на процедурата и териториално
разпределение
 Общ бюджет: 100 млн. лв. (+15.6 млн. лева),
разпределени между 6-те региона на ниво NUTS 2, с
изключение на област София-град
Минимален размер на
безвъзмездната
финансова помощ

Максимален размер на
безвъзмездната
финансова помощ

1,5 млн. лв.

7 млн. лв.

 Осигуряване на финансиране за един до три РИЦ във
всеки от районите на планиране.

 Проектите, които не получат финансиране ще участват
в общо класиране и ще се финансират до изчерпване
на наличните средства.
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Режим на държавни помощи (1)
 Компонент 1 – Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта
„de minimis“
 Примерни допустими разходи:
√ Подпомагане създаването на капацитет на научноизследователския и развоен екип
√ Стимулиране интернационализацията и маркетинга на
обединението
√ Изграждане на административното тяло
 Интензитет на помощта: 90 % от допустимите разходи
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Режим на държавни помощи (2)
 Компонент 2 – „Инвестиционни помощи за
научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от
Регламент (ЕС) № 651/2014
 Примерни допустими разходи:
√ Инвестиционните разходи (материални и нематериални
активи)
√ Разходите за експлоатацията или използването на
инфраструктурата следва да отговарят на пазарната цена
√ Предприятията, които са финансирали поне 10 % от
инвестиционните разходи за инфраструктурата, могат да
получат преференциален достъп при по-изгодни условия

 Интензитет на помощта: 50 % от допустимите разходи
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Режим на държавна помощ и бюджет на
проектното предложение
Разпределение на бюджета при грант
от
1.5 млн. лв. (минимално
съфинансиране)

Разпределение на бюджета при грант
от
7 млн. лв. (минимално
съфинансиране)

48,73%

43,45%
56,55%

безвъзмездно финансиране по ОПИК 2014-2020
съфинансиране от страна на РИЦ

51,27%

безвъзмездно финансиране по ОПИК 20142020
съфинансиране от страна на РИЦ
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Допустими кандидати (1)
 Сдружения съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентни лица по смисъла на
законодателството
на
държава-членка
на
Европейското
икономическо пространство, регистрирани преди 31.12.2017 г.

 Членовете на сдруженията могат да включват:
 юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите
или
еквивалентни
лица
по
смисъла
на
законодателството
на
държава-членка
на
Европейското
икономическо пространство;
 акредитирани български висши училища;
 основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето
образование към акредитирани български висши училища;

 Българска академия на науките и нейни институти и академични
специализирани звена;
 Селскостопанска академия и институти към нея;
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Допустими кандидати (2)
 експериментални лаборатории и изследователски институти по
смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
 научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от
Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните
изследвания;
 неправителствени организации;
 общински и областни администрации.
 Обединенията следва да включват минимум 5 (пет) юридически
лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите
или
еквивалентни
лица
по
смисъла
на
законодателството
на
държава-членка
на
Европейското
икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение
или научно-изследователска организация с доказан научен
капацитет.

11

Възникнали въпроси и посока на
програмиране (1)
Възникнал
въпрос

Настоящо
състояние

Предложение

Посока на
работа УО

Начин на
регистрация на
РИЦ

По ЗЮЛНЦ

По ТЗ

Към момента се
придържа към
регистрация по
ЗЮЛНЦ

Регионална
приоритизация
спрямо ИСИС

Допустими са
само ПП в трите
приоритетни
области за
съответния район

Да бъдат допустими
и ПП в четвъртата
приоритетна област,
при въвеждане на
бонус точки за
другите

Предложението
е резонно – УО
ще премине
към
реализацията
му

Гарантиране
минимум брой
РИЦ във всеки
район, брой
спрямо ИСИС и
регионално
разпределение на
бюджета

Предвидено на
ниво NUTS2

Избягване на
концентрация на
РИЦ в една
тематична област на
ИСИС в една и съща
административна
област

Създаването на
прекалено
голям брой
РИЦ не е
целесъобразно
– необходими
са регионални
12
ограничения

Възникнали въпроси и посока на
програмиране (2)
Възникнал
въпрос

Настоящо
състояние

Предложение

Посока на
работа УО

Регистрация и
място на дейност
на членовете на
РИЦ

И двете само
на
територията
на съответния
район
(NUTS2)

Да се допусне
разширяване с членове с
регистрация извън
съответния NUTS2
Да се признава т.нар.
принадлежност към
района въз основа на
мястото на дейност на
предприятието

Да се изисква
ядро от фирми,
които да са с
регионална
принадлежност,
но да е
възможно и
включването на
членове с
регистрация и
дейност в други
райони

Да се въведат минимални
изисквания за финансова
устойчивост към
предприятията, които
сформират регионалното
ядро да РИЦ

Приема се – ще
бъдат въведени
такива
изисквания

Броя на членовете
на РИЦ

Минимум 5

Финансов
капацитет на
участващите
предприятия

няма
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Възникнали въпроси и посока на
програмиране (3)
Възникнал
въпрос

Настоящо
състояние

Предложение

Разположение
на закупеното
научноизследователско
оборудване

На
На територията на
територията на предприятията
научна
организация
На територията на
общинска собственост или
собственост на областната
администрация

Да се остави РИЦ да реши

Начин на
управление на
РИЦ и начин на
взимане на
решения

Свободно за
всеки РИЦ
според
спецификата

Да бъдат въведени
минимални изисквания,
които да гарантират
устойчивост и изпълнение
на основните цели на
процедурата

Посока на
работа УО
Приемане на
предложението
за разполагане
на
оборудването
върху
територията на
общинска
собственост или
собственост на
областна
администрация
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Възникнали въпроси и посока на
програмиране (4)
 Разграничаване на начина на сформиране на РИЦ и неговата
работа по проекта;
При небалансирано участие в бюджета
на РИЦ да се предвижда разграничаване
на разрезите на взимане на решение –
Член – научна
стратегически с участието на научни
организация
организации – оперативни без

Член - предприятие

РИЦ

Проект
по
ОПИК

Член - предприятие

Търсене на координираща
роля/ роля на инициатор
на общините и областните
администрации при
формирането на РИЦ

1
5

Следващи стъпки и план за
изпълнение
• Организиране на допълнителни срещи със
заинтересовани страни в структуриран вид;
• Индивидуални срещи с научни организации и
предприятия с определена финансова
устойчивост и иновативен капацитет (наличие на
НИРД в различни форми);
• Провеждане на допълнителни фокусирани
срещи с потенциални сдружения с цел
допълнително прецизиране на документацията;
• Отворен ел. адрес за постоянно получаване на
коментари и предложения.

Индикативен график за прилагане на
процедурата

Публични
консултации
ноември –
декември 2018

Разработване на
условия за
кандидатстване
декември 2018 февруари 2019

Обществено
обсъждане и
одобрение от
КН
март – април
2019

Обявяване на
процедурата

Краен срок за
кандидатстване

май 2019

август 2019

Започване на
изпълнението
на договорите
декември 2019 –
януари 2020

Благодаря за вниманието

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

