ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

СЪГЛАСУВАЛ: МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДАТА:

Индикативна годишна работна програма1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните
програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз2
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013

1 Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните процедури ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване по всяка една от тях, след
одобрението на критериите от Комитета за наблюдение на Оперативната програма. Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за кандидатстване по всяка една от
процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др.
2 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013 г. се съфинансира от Европейски Фонд за Регионално Развитие - 85 % и Национален бюджет на Република България - 15 %.
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схема/процедура

Цел и приоритети на:
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схема/процедура
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Минимален и
максимален размер
на БФП за отделните проекти

30 000 000 евро

58 674 900 лева

Открита процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество
с няколко крайни срока за кандидатстване

Предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските
предприятия в изпълнението на успешни проекти за разработване на иновативни продукти,
процеси и услуги с висока добавена стойност

Основната цел на Приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система чрез
подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват:
Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията;
Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски
организации;

„Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”,
Област на въздействие 1.1. „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”,
Индикативна операция 1.1.2.: „ Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и
внедряването им в икономиката ”

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездна помощ 800 000 лв.

Да

Да

Първи индикативен срок - три месеца след датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2011 г.

80 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

Български предприятия регистрирани преди повече от 3 /три/ години към датата на подаване
на проектно предложение
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Максимален размер на безвъзмездна помощ – 50 000 000 лв.

Да

Да

Първи индикативен срок - три месеца след датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2011 г.

50 %-70%

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

Обединения на предприятия и научноизследователски организации

45 000 000 евро

88 012 350 лева

Процедура с предварителен подбор
с няколко крайни срока за кандидатстване

Предоставяне на инвестиционна подкрепа за изграждане на технологични паркове в България.

Основната цел на Приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система чрез
подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват:
Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса

„Изграждане на технологични паркове”

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”,
Област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, Индикативна
операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна
инфраструктура”
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Основната цел на Приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за
иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват:
Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса

Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”,
Област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”,
Индикативна операция 1.2.2. „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 100 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездна помощ – 4 000 000 лв.

Мярка по Рамката на Общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации,
ОВ С 323/30.12.2006

Мярка по Рамката на Общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и новации, ОВ
С 323/30.12.2006

Първи индикативен срок - три месеца след датата на обявяване на процедурата

Трето тримесечие на 2011 г.

85 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

Български научно- изследователски организации, вкл. съгл. ЗВО

10 000 000евро

19558300 лева

открита процедура
на конкурентен подбор с няколко крайни срока за кандидатстване

Инвестиционна подкрепа за модернизиране на изследователското и развойно оборудване на българските научни
организации с цел развитие на техния потенциал за разработване на иновативни продукти
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ИНОВАЦИОННА МРЕЖА - БГ

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”,
Област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”,
Индикативна операция 1.2.3. Създаване на национална иновационна мрежа

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 30 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездна помощ – 391 166 лева.

Да

Не

Първи индикативен срок - три месеца след датата на обявяване на процедурата

Трето тримесечие на 2011 г.

90 %

Разходи за услуги, оперативни разходи

Иновативни български предприятия, лаборатории, обществени или частни изследователски
и иновативни организации вкл. НПО, офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес
инкубатори, технологични паркове и други членове на иновационната система

5 000 000 евро

9 779150 лева

Открита процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество
с няколко крайни срока за кандидатстване

Предоставяне на подкрепа за изграждане на иновационна мрежа в България

Основната цел на Приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система чрез
подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват:
Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса

4

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Минимален размер на безвъзмездна помощ :
Микро предприятия50 хил.лв.; малки и средни предприятия200 000 лв.;
Максимален размер на безвъзмездна помощ :
Микро предприятия – 500 000 лв.;
Малки предприятия – 2 000 000 лв.;
Средни предприятия – 3 000 000 лв.

Да

Да

Три месеца след датата на обявяване на процедурата

Четвърто тримесечие на 2011 г.

Микро и малки предприятия -70 %; средни предприятия 60 %.

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

Малки и средни предприятия, регистрирани по ТЗ или ЗК

30 000 000 евро

58 674 900 лева

Открита процедура на конкурентен подбор, с определен срок за кандидатстване

Повишаване на конкурентоспособността на български малки и средни предприятия чрез модернизация на
материалната и нематериалната база за производство и предоставяне на услуги

Целите на приоритетната ос включват:
1.Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.
2.Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.

“Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”,
Област на въздействие 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”,
Индикативна операция 2.1.1. „Технологично обновление в предприятията”
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Максимален размер - 391 166 лв.

Да

Не

Три месеца след датата на обявяване на процедурата

Първо тримесечие на 2011 г.

75 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК

15 000 000 евро

29 337 450 лева

Открита процедура на конкурентен подбор, с определен срок за кандидатстване

Модернизация на управлението на предприятията с оглед развитието на конкурентните им предимства на
европейския и световен пазар

Целите на приоритетната ос включват:
1.Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.
2.Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.

“Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”,
Област на въздействие 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”,
Индикативна операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти”
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Максимален размер на безвъзмездна помощ 1 5 00 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездна помощ – 200 000 лв.

Да

Да

Три месеца след датата на обявяване на процедурата

Четвърто тримесечие на 2011 г.

Инвестиционен компонент - 70%;
Оперативна дейност и услуги - 90 %.

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги, оперативни разходи

Мрежи и организации, предоставящи консултантски, информационни и др. услуги на
бизнеса, местни и регионални власти, НПО, консултантски организации, съществуващи
бизнес инкубатори, Български научноизследователски организации, вкл. съгл. ЗВО.

15 000 000 евро

29 337 450 лева

Открита процедура на конкурентен подбор, с определен срок за кандидатстване

Подобряване на бизнес средата

Целите на приоритетната ос включват:
Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на
бизнеса.

“Създаване на регионални бизнес инкубатори”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес средата”,
Област на въздействие 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса”,
Индикативна операция 2.2.2. „Създаване на регионални бизнес-инкубатори”
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Минимален размер на безвъзмездна помощ -50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездна помощ – 2 000 000 лв.

Да

Да

Първи индикативен срок - три месеца след датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2011 г.

30% - 50%

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

МСП и големи предприятия

107 858 668 евро

210 953 218.63 лева

Открита процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество/процедура
за предварителен подбор
с няколко крайни срока за кандидатстване

Повишаване на икономическа ефективност и повишаване на конкурентоспособността на
предприятията чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Целите на приоритетната ос включват:
Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от
предприятията.

“Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес
средата”,
Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на
възобновяеми енергийни източници”,
Индикативна операция 2.3.1. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”
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Минимален размер на безвъзмездна помощ - 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездна помощ – 1 000 000 лв.

Да

Да

Първи индикативен срок - три месеца след датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2011 г.

30%- 50%

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги

МСП и големи предприятия

97 979 112 евро

191 630 486.62 лева

Открита процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество/ процедура за
предварителен подбор
с няколко крайни срока за кандидатстване

Повишаване на икономическа ефективност и повишаване на конкурентоспособността на предприятията
чрез изпълнение на мерки за внедряване на ВЕИ.

Целите на приоритетната ос включват:
Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от
предприятията.

“Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”,
Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми
енергийни източници”,
Индикативна операция 2.3.2. „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”
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Минимален размер на безвъзмездна помощ
2 000 000 лв.

Неприложимо

Неприложимо

3 месеца след датата на обявяване на процедурата

Четвърто тримесечие на 2011 г.

100 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги, оперативни разходи

БАИ,
ИАНМСП,
Институции и организации от националната инфраструктура по качеството

49 233 651.33 евро

96 292 652.28 лева

Процедура на директно предоставяне на БФП

Подобряване на бизнес средата за българските предприятия

Целите на приоритетната ос включват:
Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях;
Улесняване достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за предприятията и
актуална информация за износа;
Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество.

„Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

Приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”,
Област на въздействие 4.1. „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”,
Област на въздействие 4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните
пазари”,
Област на въздействие 4.3. “Подобряване на националната инфраструктура по качеството”
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