ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
2014 - 2020

Приложима стратегическа рамка за
разработване на ОПИК 2014 - 2020
Национална програма за
развитие: България 2020

“Европа 2020”

Обща стратегическа рамка
• Водещи
инициативи
на Съюза;
• Дунавска
стратегия

Националната
програма за реформи
и ежегодните
Препоръки на Съвета

Секторни стратегически
документи

Национална стратегия за
насърчаване на МСП
Иновационната стратегия за
интелигентна специализация

Споразумение за партньорство на РБ, 2014 – 2020 /вкл.
Позицията на Службите на Комисията/
Насоките за
интегриране
на ПОС и ПИК

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”
2014 - 2020

Съгласуваност между СП и ОПИК
Стратегически приоритети на СП

ОПИК 2014-2020

Образование, квалификация
и заетост за приобщаващ
растеж
Научни изследвания,
иновации и инвестиции за
интелигентен растеж
Свързаност и зелена
икономика за устойчив
растеж
Добро управление и достъп
да качествени
административни услуги

Приоритетна ос 1: Иновации,
предприемачество и потенциал
за растеж

Приоритетна ос 2: Енергийна и
ресурсна ефективност

Координация

Национален бюджет
• ОПНОИР;

• Хоризонт 2020;

• ОПРР;

• КОЗМЕ;

• ОПОС;

• ЕВРИКА;

• ОПРЧР;
• ОПТТИ;

ОПИК

• ОПДУ;
• ПРСР;

• ЕВРОСТАРС II;
• Финансов механизъм на
ЕИП (Норвегия,
Исландия, Лихтенщайн);
• Българо-швейцарска
програма за
сътрудничество

• ПМДР.
•НИФ
•ФНИ

Адресирани
предизвикателства
Ниска степен на
иновативност

Недостатъчна
предприемаческа
активност
Недостатъчен
капацитет на МСП за
формиране на
конкурентни
предимства...

Ниска енергийна
ефективност

Ниска ресурсна
ефективност

• Инвестиционен приоритет 1: Технологично
развитие и иновации (ТЦ 1 от ОСР – Чл. 5,
ал. 1 б от Регламент 1301/2013)

• Инвестиционен приоритет 1.2:
Предприемачество (ТЦ 3 от ОСР – Чл. 5, ал.
3 а от Регламент 1301/2013)

• Инвестиционен приоритет 1.3: Капацитет за
растеж на МСП (ТЦ 3 от ОСР – Чл. 5, ал. 3 г

Приоритетна ос 1:
Иновации,
предприемачество и
потенциал за растеж
72 % от бюджета на
ОПИК 2014-2020

от Регламент 1301/2013)

• Инвестиционен приоритет 2.1: Енергийни
технологии и енергийна ефективност (ТЦ 4

Приоритетна ос 2:
Енергийна и ресурсна
ефективност

• Инвестиционен приоритет 2.2: Ресурсна
ефективност (ТЦ 6 от ОСР - Чл. 5, ал. 6 ж от

25% от бюджета на
ОПИК 2014-2020

– Чл. 5, ал. 4 б от Регламент 1301/2013)

Регламент 1301/2013)

Интегриран подход за
териториално развитие
•

„Интегрирани териториални инвестиции” (ИТИ) - ОПИК 2014 – 2020 ще

•

Многофондово „Водено от общността местно развитие” (ВОМР) – съгласно

•

Стимулиране на устойчивото градско развитие - ОПИК 2014 – 2020 няма да

•

Европейско териториално сътрудничество - интервенциите, които ОПИК 2014 –

допринася за икономическото съживяване на СЗР чрез инвестиции за повишаване
на конкурентоспособността на предприятията, развитие на предприемачеството и
промишлеността съобразно Интегрираната стратегия на района;
СП 5% от бюджета на ОПИК трябва да допринася за насърчаване разработването и
въвеждането в практиката на иновации, повишаване конкурентоспосбността на МСП
и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация,
алтернативни дейности и устойчиво производство на местно ниво;

ограничава подкрепата си в градовете с одобрени ИПГВР само до предприятия в
зоните за въздействие;

2020 ще подпомага по цел „Инвестиции за растеж и работни места” и „Европейско
териториално сътрудничество” ще се програмират и изпълняват по начин,
осигуряващ синергичен ефект и допълняемост между тях.

Намаляване на
административната тежест
ЦЕЛ: Създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на
проектите по ОПИК 2014-2020 г. чрез оптимизиране на административните
процедури, унифициране на правилата и въвеждане на максимална
електронизация
•Въвеждане на типизирани формуляри за кандидатстване и отчитане като предпоставка
за успешна електронизация; постепенно въвеждане на ефективно електронно
кандидатстване и отчитане
•Унифицирано прилагане на правилата и уеднаквен подход към идентифицирани „найчесто допускани грешки“ от страна на кандидатите

•Ползване на опростени подходи за предоставяне на БФП – ваучери, бюджетни линии,
малки проекти (до 50 000 евро)
•Прилагане на опростен ред за избор на изпълнители от бенефициентите съгласно
нормативните изисквания, гарантиращ спазването на принципите на добро финансово
управление, публичност и прозрачност
•Оптимизиране на процедурите по верификация и възстановяване на разходите
•Задаване на ясни цели и индикатори за същностен подход към проектите. Добрият
проект следва да е резултатният проект, а не само добре написаният или добре
отчетеният проект

Основни резултати от работата на
Консорциум “УИГ и партньори за ОПИК”
Договор № 6/07.01.2014 между МИЕ и Консорциум “УИГ и партньори за ОПИК”
за изпълнение на Обособена позиция 2: „Подкрепа при формулиране на стратегията и
приоритетните области за финансиране, в т.ч. типовете мерки/дейности за подкрепа,
механизми и процедури за изпълнението и наблюдението им, потенциални бенефициенти,
разпределение на средствата между и вътре в приоритетните области и др. в съответствие
с европейските регламенти и насоки за разработване на програмните документи за
периода 2014-2020 г.“ от обществена поръчка „Предоставяне на консултантска подкрепа и
експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за иновации и
конкурентоспособност през следващия програмен период 2014 –2020“.

Основните резултати от работата на Консорциума се изразяват в отразени в ОПИК:
•

промените в Регламентите на ЕС от м. декември 2013 г.;

•
•
•

приложимите коментари на ЕК по ОПИК 2014 - 2020, версия м.октомври 2013 г.;
указанията на ЕК за образеца на Програмата (от м. март 2014 г.);
последните промени в Споразумението за партньорство (одобрено от МС през м.
март 2014 г);
предварителните заключения от анализа на ОПК 2007 - 2013.

•

Добавени са индикатори (финансови, за продукт и за резултат) по всички инвестиционни
приоритети.

Инвестиционен приоритет 1.1:
Технологично развитие и иновации

ХОРИЗОНТАЛЕН ПОДХОД...но с приоритетност
на секторите от Иновационната стратегия
Ниски и неефективни инвестиции в НИРД и иновации
Недостатъчно развита иновационна среда и инфраструктура
Слабо сътрудничество в “триъгълника на знанието”
Недостиг на висококвалифицирани кадри, вкл. НИРД кадри

Национална цел:
Увеличаване на разходите за НИРД от 0.6% от БВП (2011 г) до 1.5% от БВП (2020 г.)

Специфична цел: Повишаване на иновационната дейност
на предприятията с минимум 4% до 2023 г.

Ниска
иновационна
активност

Примерни дейности
•Развитие на сътрудничеството за иновации...;
•Подкрепа за иновации в предприятията;
•Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура
за иновации и изследвания.

21% от
бюджета

Инвестиционен приоритет 1.2:
Предприемачество

СЕКТОРЕН ПОДХОД – съгласно НСНМСП,
както и в области, свързани с европейските
и регионални предизвикателства

Ограничен достъп до финансиране

Недостатъчно обезпечаване на риска и сигурност за
реализиране на бизнес идеи

Специфична цел: Насърчаване на предприемаческата
активност с минимум 2% до 2023 г.

Недостатъчна
предприемаческа
активност

Примерни дейности
•Инвестиции в подкрeпа на предприемачеството;
•Насърчаване на предприемаческите идеи в
области, свързани с европейски и
13% от
регионални предизвикателства
бюджета

Инвестиционен приоритет 1.3:
Капацитет за растеж на МСП
Примерни дейности
•Подкрепа за подобряване на производствения
капацитет за растеж чрез ефективното и
38% от
ефикасно използване на факторите на
бюджета
производството;
•Подкрепа за растеж на предприятията чрез
подобряване на качеството и използване на ИКТ;
•Подкрепа за предоставяне на услуги в пряка
полза за развитието на бизнеса
СЕКТОРЕН ПОДХОД – съгласно НСНМСП

Затруднен достъп до източници на финансиране
Ниска степен на ефективно и ефикасно използване на
факторите на производството
Ниска степен на интернационализация

Специфична цел: Засилване експортния потенциал на
българските МСП с минимум 10% до 2023 г.

Недостатъчен
капацитет за
формиране на
конкурентни
предимства и
реализиране на
по-висока
добавена
стойност от МСП

Инвестиционен приоритет 2.1:
Енергийни технологии и енергийна ефективност

Физически и морално остарели технологии
Ограничен достъп до нови добри практики, системи и модели

Висока енергийна зависимост
Национални цели:
•Повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г;
•Достигане на 16% дял на ВЕИ в брутното крайно потребление;
•Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система на
страната.

23% от
бюджета

Специфична цел: Намаляване на енергийната
интензивност на икономиката с минимум 5%
до 2023 г.

Ниска
енергийна
сигурност и
ефективност

Примерни дейности
•Подкрепа за повишаване на енергийната
ефективност на предприятията;
•Подкрепа за повишаване на енергийната
сигурност, независимост и ефективност на
страната;
•Институционална подкрепа за устойчиво
енергийно развитие
ХОРИЗОНТАЛЕН ПОДХОД

Инвестиционен приоритет 2.2:
Ресурсна ефективност

Ниска ресурсна
ефективност

Примерни дейности
•Подкрепа за повишаване на ефективното
използване на ресурсите в предприятията;
•Проекти за партньорство за ресурсна
ефективност
СЕКТОРЕН ПОДХОД – МСП ОТ
ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Неефективни инвестиции за опазване на околната среда

Недостатъчни усилия и липса на екстензивен бизнес и
дейности, процеси и продукти за повишаване на
ефективността на ресурсите

3% от
бюджета

Специфична цел: Повишаване на ресурсната
ефективност на предприятията с минимум 0.25%
до 2023 г.

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИНЦИП!

Научените уроци от ОПКРБИ 2007-2013

Приоритетна ос 3:
Техническа помощ
Специфична цел 1: Подкрепа за ефективно и ефикасно
изпълнение на дейностите, свързани с програмирането,
управлението, наблюдението, оценката и контрола на
ОПИК съгласно действащото законодателство и
съществуващите добри практики

Специфична цел 2: Подпомагане на Управляващия орган
за предоставяне на адекватна и навременна информация
и информиране на обществото относно възможностите
за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и
процедурите за участие и нейното изпълнение.

Специфична цел 3: Укрепване капацитета на
бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на
програмата и по-доброто (количествено и качествено)
използване на финансовите й ресурси

3% от
бюджета

Интернет адрес на проекта на ОПИК 2014-2020 г.
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module
3/1529_OPIC_2014_2020_v11.04.2014.pdf

