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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ1
1

Методология и критерии за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в
съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"
и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в стратегиите за местно
развитие с предвидено финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие. Документите по чл. 26, ал.
1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в
частта, определяща Условията за кандидатстване, се разработват от местната група за действие
съобразно одобрената от Комитета за наблюдение на програмата методология и критерии за подбор на
операции. Председателят на Управителния съвет на местна инициативна група/местна инициативна
рибарска група (МИГ/МИРГ) утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни
предложения, в т.ч. специфични критерии, предвидени в стратегията за местно развитие.

1. Основни параметри
Управляващ орган

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
Министерство на икономиката

Оперативна програма
Приоритетна ос

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Водено от общностите местно развитие
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Инвестиционен приоритет

Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"
Инвестиционен приоритет
1.1 „Технологично развитие и иновации”
и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството”
Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на
процедурата/процедурите

Цел

МИГ/МИРГ определя наименованието на всяка процедура за подбор на
проекти в съответствие с предвидените за изпълнение мерки/операции
по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в
стратегията за местно развитие.
МИГ/МИРГ определя целта/целите на всяка процедура за подбор на
проекти в съответствие с предвидените за изпълнение мерки/операции
по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
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Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в
стратегията за местно развитие.
Финансирането на проекти на териториите
стратегиите за местно развитие по ОПИК цели:

на

МИГ/МИРГ

чрез

А. Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"
Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области
на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации от и на тези
територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни
изследвания и иновации.
Б. Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж
на МСП“
Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и
възможностите
за
създаване
на
местен
бизнес,
вкл.
чрез
диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото
на оцеляване на МСП чрез насърчаване на предприемачеството с цел
създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост
на местното население и възможности за повишаване на доходите му
и/или повишаване на производителността и експортния потенциал на
МСП на тези територии с цел подобряване на производствените
процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал на предприятията.
Обосновка

Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
чрез многофондово финансиране през програмния период 2014–2020
цели постигането на ефект от концентриране на подкрепата върху
интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по
отношение на преодоляването на икономическите и социалните
различия в развитието на териториите. Подходът ВОМР се прилага
„отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и одобряват
приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и
общностите и допринася за постигане на специфичните цели за всяка
програма. Основните предизвикателства, свързани с прилагане на
ВОМР в програмен период 2014-2020, засягат необходимостта от
създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния
потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и
доходите на местното население.
МСП са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес
идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този
аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива
икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП на
тези територии за преодоляване на идентифицираните от МИГ/МИРГ
изразени негативни процеси по отношение на възможностите за
развитие.
МИГ/МИРГ прави обосновка на всяка процедура за подбор на проекти в
съответствие с предвидените за изпълнение мерки/операции по
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в
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стратегията за местно развитие.
Обосновката се прави в съответствие с анализа, идентифицираните
потребности за развитие на територията, спецификата и водещите
общи принципи, които определят избора на мерки/операции по ОПИК в
стратегията за местно развитие.
Очаквани резултати

Основните резултати, които се очакват от финансирането на проекти в
изпълнение на стратегии за местно развитие по ОПИК чрез прилагане
на подхода ВОМР, са свързани с: насърчаване на иновационната
активност, разработването и внедряването на иновации от и на тези
територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни
изследвания и иновации; подобряване на достъпа до финансиране на
МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които
да осигуряват заетост на местното население и възможности за
повишаване на доходите му; трансфер на знания и технологии на
местно ниво чрез инвестиции за повишаване на капацитета на МСП за
пазарно развитие и повишаване на производителността на труда на
тези територии.
МИГ/МИРГ определя очакваните резултати за всяка процедура за
подбор на проекти в съответствие с предвидените за изпълнение
мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и
иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“ в стратегията за местно развитие.
С финансирането на проекти по ОПИК на териториите на МИГ/МИРГ
чрез одобрените стратегии за местно развитие се очаква получаването
на следните резултати:
А. Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"


подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и
внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в
предприятия;

В резултат на подкрепените дейности се очаква нарастване на дела на
МСП на териториите на МИГ/МИРГ, които самостоятелно разработват,
внедряват и/или разпространяват иновации, в резултат на което ще се
повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност. Очаква
се засилване на иновационната дейност на МСП на териториите на
МИГ/МИРГ
чрез
стимулиране
на
инвестициите
в
Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и увеличаване на
инвестициите в продуктови и процесни иновации.
Б. Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж
на МСП“
1. Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа
на предприемачеството”


насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства и секторите на
НСНМСП.

В резултат на подкрепените дейности се очаква развитие на нови
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предприятия и конкурентоспособност на съществуващи предприятия,
създаване и устойчивост на работни места в тях с цел постигане на
ръст на нововъзникващите области, свързани с европейски и
регионални предизвикателства.
2. Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”


общи
производствени
инвестиции
за
подобряване
на
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и
ефикасно използване на факторите на производство и чрез
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и технологии;

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на
конкурентоспособността, създаване на потенциал за експорт и
подобряване на пазарното присъствие на МСП на териториите на
МИГ/МИРГ
чрез
внедрени
технологии
за
подобряване
на
производствения процес, постигане на по-висока производителност,
намаляване на производствените разходи и оптимизиране на
производствената верига, съответно повишаване на добавената
стойност и активно включване във всички етапи на веригата за
добавяне на стойност.


подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и
укрепване на управленския капацитет;

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на
капацитета на МСП на териториите на МИГ/МИРГ за работа в
интензивно
конкурентни
пазари,
с
повишаване
на
конкурентоспособността и респективно на устойчивото им присъствие
на външни пазари.


подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на
качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на
капацитета на МСП на териториите на МИГ/МИРГ за правене на
конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес,
както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до чужди пазари
чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и
оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
Демаркация

В рамките на избраните от МИГ/МИРГ мерки/операции към стратегиите
за местно развитие няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани
по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема,
произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или
друга донорска програма, като проверката ще се извършва на ниво
индивидуален проект.
Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти,
изпълнявани от микропредприятия в рамките на селски райони и от
предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК
с другите програми, финансирани със средства на ЕС.
ОПИК и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 2

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

страница: 5/36

Дата:
април 2016 г.
Версия:
август 2016 г.

(ОПРЧР)
Двете програми се допълват по отношение на мерките за насърчаване
на предприемачеството. По ОПИК ще бъдат подкрепени предприятия,
чиито инвестиционни нужди са по-значителни, а по ОПРЧР новосформирани предприятия, чиито инвестиционни нужди са помалки (напр. не надхвърлят 50 хил. лв).
По отношение на бенефициентите ОПРЧР ще финансира мерки за
самостоятелна заетост за лица, желаещи да стартират собствен бизнес,
които
все
още
нямат
регистрирано
предприятие
или
за
новорегистрирани предприятия. ОПИК ще насърчава създаването на
нови предприятия, развитието на нови идеи, нови продукти/услуги,
както и предприемачеството в определени специфични области, напр.
творчески и културни индустрии, предприятия разработващи нови
продукти и услуги, свързани със застаряването на населението,
полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и
кооперации на хора с увреждания.
Допълняемост между двете прoграми ще се търси и посредством
възможности за координирано изпълнение на схеми по отношение на
социалното предприемачество. В тези случаи ще се цели подкрепените
от ОПРЧР социални предприятия да имат достъп до схеми за
подпомагане на по-нататъшното им развитие по ОПИК. По линия на
ОПРЧР ще бъдат подкрепяни стартиращи социални предприятия чрез
финансиране на дейности в области като социален маркетинг,
популяризиране
на
социалната
икономика
и
социалното
предприемачество, социална и професионална интеграция на
представители на уязвимите групи, оборудване и адаптиране на
работни места, подобряване на капацитета и човешките ресурси за
ефективно управление и др. Впоследствие, подкрепата по ОПИК за
социални предприятия, които са търговски дружества, ще се
осъществява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
подобряване на производствения капацитет и качеството, използване
на ИКТ, консултантски услуги и др.
ОПИК и Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС)
Програмите адресират едновременно един от аспектите на основната
цел на стратегия „Европа 2020“ – интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, а именно устойчивостта. По ОПИК се предвижда
внедряване на еко-иновации в предприятията като е възприет
хоризонтален
подход.
Ще
се
подкрепя
внедряването
на
високотехнологични решения за оптимизиране на производствените
процеси и намаляване на използването на суровини; внедряване на
съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново
производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на
безотпадни технологии, иновационни производствени материали,
технологии за производство на „зелени продукти“ и други във всички
сектори на икономиката. Фокусът на ОПИК в това направление е
въвеждане на еко-иновации, които да допринесат за рационално
използване
на
ресурси
и
енергия
и
за
повишаване
на
производителността на предприятията. Водещото направление в ОПОС
е опазването на околната среда и не са предвидени дейности в

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 2

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

страница: 6/36

Дата:
април 2016 г.
Версия:
август 2016 г.

подкрепа на насърчаването на използването на иновативни решения в
областта на околната среда.
ОПИК и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” (ОПНОИР)
Подкрепата по ОПНОИР е насочена към изграждане на необходимия
инфраструктурен и човешки ресурс за провеждане на приложни
изследвания в тематичните области на ИСИС. В новоизградената
научноизследователска инфраструктура (центровете за компетентност
и центровете за върхови постижения) и в модернизираната такава
(научни институти и висши училища) ще се извършват приложни
изследвания, водещи до създаването и разпространяването на
публично достъпно знание в областите на ИСИС, което, от своя страна,
ще служи като стимул и научна база за иновационната активност на
бизнеса. ОПИК, от своя страна, ще интервенира в подкрепа за
извършване на приложни изследвания и иновации с цел създаване или
усъвършенстване на конкретни продукти и услуги в предприятията и
тяхната комерсиализация, ползвайки изградения капацитет и
резултатите от приложни изследвания в рамките на центровете за
компетентност и за върхови постижения, висшите училища и научни
организации.
ОПИК и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
Подкрепата по ПРСР е хоризонтална, като се предоставя в секторите на
селското стопанство и хранителната промишленост за преработка и
маркетинг на продукти от Анекс I към ДФЕС, с изключение на риба и
рибни продукти. Недопустими по ОПИК 2014-2020 са:
микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките
и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с
преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за
създаване на европейската общност или с производството на памук, в
случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските
райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия
от ПРСР.
малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона
за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции,
свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора, или с
производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски
изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията
на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на
общите условия от ПРСР.
микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и
средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на
територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1
Описание на общите условия от ПРСР и са заявили за подпомагане
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на
територията на селските райони в Република България.
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предприятия, извършващи основната си икономическа дейност
или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или
маркетинг на горски продукти.
ОПИК и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
Основната демаркационна линия между ОПИК и ПМДР се определя на
ниво бенефициенти. По ПМДР като допустими бенефициенти са
определени физически или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в
сектор Рибарство и/или Аквакултури, организации и асоциации от
организации на производители на продуктите на риболова и
аквакултурите и други форми на обединения в посочените сектори,
които са изключени от обхвата на ОПИК.
ОПИК и Хоризонт 2020
В рамките на ОПИК са предвидени дейности, които да подкрепят
иновационната активност и да повишат конкурентоспособността на
българските предприятия. По този начин ще се осигури сближаване на
нивото на развитие на иновационната дейност в България със средното
равнище за ЕС и създаване на възможности (повишаване на
капацитета) на българските предприятия да участват активно и
успешно в международни инициативи, програми и проекти в областта
на иновациите и развитие на ключови индустриални технологии.
Предприятията или други организации могат да кандидатстват по
хоризонталните програми на ЕС, при условие че представят устойчиви,
стойностни и транснационални проекти, за което е необходимо да
разполагат със съответния капацитет за тяхното разработване и
изпълнение.
Продължителност

2016-2023

Териториален обхват

Подходът ВОМР се прилага на територията на селските райони,
рибарските райони и други територии със специфични характеристики
в зависимост от условията за допустимост на оперативните програми,
включени в подхода. Териториите на селските райони са посочени в
Приложение № 3 на ПМС № 161/2016, тези със специфични
характеристики са посочени в Приложение № 2 на ПМС № 161/2016,
териториите на рибарските райони на ВОМР са посочени в Приложение
№ 1 на ПМС № 161/2016.
Подходът ВОМР не се прилага за населени места, за дейности,
подпомагани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие” от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Проектите се изпълняват на териториите на МИГ/МИРГ със сключени
Споразумения с ръководителя на УО на ОПИК за изпълнение на
стратегиите за местно развитие.

Бюджет (ЕФРР и
национален) евро

Бюджетът по всяка процедура за подбор на проекти се определя от
МИГ/МИРГ в съответствие с одобрения финансов план на стратегията за
местно развитие при определяне на процента на съфинансиране от
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния
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бюджет, като нормативно определената ставка е 85% от ЕФРР и 15%
национално съфинансиране.
В Споразумението за партньорство е предвиден финансов ресурс в
размер на 5% от ОПИК по линия на Европейския фонд за регионално
развитие за финансиране на многофондови стратегии за местно
развитие при прилагането на подхода ВОМР. Общият бюджет на
обявените процедури за финансиране на проекти по ОПИК в
съответствие с мерки/операции към многофондови стратегии за местно
развитие е в размер на левовата равностойност на 16 194 233 евро по
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543
евро по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж за
малки и средни предприятия“.
Режим на
държавна/минимална
помощ

Мерките/операциите, включени в стратегиите за местно развитие,
които ще се финансират по ОПИК, ще се изпълняват в съответствие с
правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС
L 352 от 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се
кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може
да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно
левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също
предприятие , което осъществява шосейни товарни превози за чужда
сметка за период от три бюджетни години.
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от
помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на
територията на Република България от:
• предприятието кандидат;
• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и
също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) №
1407/2013;
• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от
някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с
предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) №
1407/2013;
• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с
предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis,
получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
МИГ/МИРГ съгласува Условията за кандидатстване с проектни
предложения за изпълнение на стратегията за съответствие с
приложимите правила за държавните помощи по реда на чл. 3, т.1 на
Наредба 4/22.07.2016 на министъра на финансите преди да бъдат
утвърдени от Председателят на Управителния съвет на МИГ/МИРГ.
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2. Методология и критерии за подбор на операции
Вид процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ

Ще се прилага процедура на подбор на проекти в съответствие с
разпоредбите на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и
Глава пета Координация във връзка с одобрение на проекти към
стратегия за ВОМР, Раздел І Подбор на проекти към стратегия за ВОМР
на Постановление № 161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за
условията и реда за осъществяване на координация между
управляващите органи на програмите и местните инициативни
групи/местните
инициативни
рибарски
групи
във
връзка
с
изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ПМС
№ 161/2016).
Местната инициативна група или местната инициативна рибарска група
разработва единна недискриминационна и прозрачна процедура за
подбор на проекти към стратегията за ВОМР, която гарантира:
1. избягване на конфликт на интереси при избора на проекти;
2. гарантира, че поне 50 на сто от гласовете при решения за подбор са
дадени от членове, които не са представители на публичния сектор;
3. резултатите от подбора се документират.
Ръководителят на УО на ОПИК 2014-2020 делегира функциите си по
утвърждаване на насоки и/или друг документ по реда на чл. 26, ал. 1
от ЗУСЕСИФ на председателя на Управителния съвет на МИГ/МИРГ
съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 1 на ПМС № 161/2016.
Председателят на Управителния съвет на МИГ/МИРГ утвърждава за
всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения
за изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии,
предвидени в одобрените стратегии за ВОМР, в съответствие с
указанията на УО съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 2-3 на ПМС №
161/2016.
УО на ОПИК подготвя указания за прием на проекти, подавани по
стратегиите за ВОМР съгласно разпоредбите на чл. 37 на ПМС №
161/2016. Указанията включват изискванията към кандидатите и
проектите, които ще се финансират в рамките на стратегиите,
методология и критерии за подбор на проектите и условия за
изпълнение на проектите. Методологията и критериите за подбор на
проекти се одобряват от Комитета за наблюдение на ОПИК.
Ръководителят на Управляващия орган взема решение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно предложение,
включено в списъка
на предложените за финансиране проекти.
Решението на Ръководителя на Управляващия орган за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ се обективира в административен
договор с бенефициента (чл. 48, ал. 1 на ПМС 161/2016). Съгласно
разпоредбите на чл. 48, ал. 2 на ПМС 161/2016 МИГ/МИРГ, одобрили
проекта, подписват договора като трета страна във връзка със
задълженията по чл. 51 на ПМС 161/2016.
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Краен срок за
кандидатстване

Председателят на Управителния съвет на МИГ/МИРГ утвърждава за
всяка процедура за подбор на проекти Условия за кандидатстване с
проектни предложения за изпълнение на стратегията, които са с
няколко срока за подаване на проектни предложения.

Допустими кандидати

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
критериите за допустимост на кандидатите в съответствие с
предвидените мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично
развитие и иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“ в стратегията за местно развитие.
1. Общи задължителни критерии за допустимост на кандидатите
по
мерките/операциите,
които
ще
се
финансират
по
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“ в изпълнение на стратегиите за местно развитие:
1.1.Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на
територията на действие на МИГ/МИРГ и осъществяват дейностите по
проекта на територията на действие на МИГ/МИРГ.
1.2.Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите.
1.3.Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
(ЗМСП).
Допустимостта на кандидатите по този критерий се определя на
териториален принцип съгласно демаркацията на ОПИК и Приложения
№ 1-3 на ПМС № 161/2016.
1.4.Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти
и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в
забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г.
1.5.Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти
и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са
недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
2. Задължителни допълнителни критерии за допустимост на
кандидатите по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и
иновации":
2.1.Подкрепят се само кандидати МСП, които внедряват и/или
разработват иновации, попадащи в тематичните области на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
2.2.За разработване на продуктова и/или производствена иновация за
МСП не се изискват три приключени финансови години преди датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти.
2.3.За внедряване на продуктова и/или производствена иновация за
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МСП се изискват:
- минимум три приключени финансови години преди датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти;
- реализиран минималния размер нетни приходи от продажби общо за
последните три приключили финансови години за съответната
категория предприятие1.
3. Задължителни допълнителни критерии за допустимост на
кандидатите по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“:
3.1. Кандидатите са МСП и развиват своята основна икономическа
дейност и дейността, за която кандидатстват, в една от определените в
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност
съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:


Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени
производства:

С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“


Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и
звукозаписване и издаване на музика“

телевизионни

J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

1

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие
Малко предприятие
Средно предприятие

≥ 210 000 лева
≥ 750 000 лева
≥ 3 000 000 лева

предавания,
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J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“


Нискотехнологични и средно нискотехнологични
производства2:

промишлени

С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал
и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за
плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство
суровини“

на

изделия

от

други

неметални

минерални

С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
3.2. По инвестиционен приоритет „Достъп до финансиране в подкрепа
на предприемачеството” типове бенефициенти са стартиращи
предприятия с по-малко от три приключили финансови години в
определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП
сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на
културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови
продукти и услуги, свързани със застаряването на населението,
полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и
др.
3.3. По инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП” типове
бенефициенти са съществуващи МСП според НСНМСП, за които се
изисква:

2

Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са съобразени с демаркацията на ОПИК с ПРСР
и ОПМДР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично
производство на селскостопански продукти, преработката и продажбата на селскостопански продукти.
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- минимум три приключени финансови години преди датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти;
- реализиран минималния размер нетни приходи от продажби общо за
последните три приключили финансови години в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат3.
Изисквания към партньори
(ако е приложимо)

Не е приложимо

Допустими
проекти/дейности

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
допустимост на проекти/дейности в съответствие с предвидените
мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и
иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“ в стратегията за местно развитие.
Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по
обявена от МИГ/МИРГ процедура за вече започнали и/или реализирани
дейности, или такива, финансирани по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.
I.
Допустими проекти/дейности по
"Технологично развитие и иновации".

приоритетна

ос

1

А. Допустими проекти:
1. Изпълнението на проектите следва да води до разработване и/или
внедряване на продуктова и/или производствена иновация в
предприятията, попадащи
в обхвата на изброените по-долу
приоритетни направления на тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигента специализация (ИСИС):


ИКТ и информатика:

−

производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или
асемблиране;

−

ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии
(във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация
на
културно-историческо
наследство,
развлекателни
и
образователни игри, „инбедид“ софтуер;

−

3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

−

Big Data, Grid and Cloud Technologies;

3

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие
Малко предприятие
Средно предприятие

≥ 210 000 лева
≥ 750 000 лева
≥ 3 000 000 лева
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−

безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

−

езикови технологии;

−

уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

−

използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТбазирани услуги и системи.


мехатроника и чисти технологии:

−

производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване,
вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно
съставляващи такъв агрегат;

−

машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи,
с акцент върху транспорта и енергетиката;

−

инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на
индустриални машини, уреди и системи;

−

системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с
приложение в производството;

−

вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

−

създаване на съвременни информационни комплекси за автономни
енергийни системи;

−

роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на
роботизирани автоматизирани системи;

−

проектиране и производство на високо-технологични продукти
и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в
аеро-космическата индустрия;

−

био-мехатроника;

−

интелигентни системи
„интелигентни градове“;

−

чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката
(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водородбазирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии
и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от
производства в други производства).


−

и

уреди,

„интелигентни

домове“

–

индустрия за здравословен живот и биотехнологии4:

методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане
до крайния потребител на специфични български съставки,

4

Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са в съобразени с критериите за недопустимост
на кандидатите, които ще бъдат детайлно разписани в Условията за кандидатстване, и по-специално
демаркацията с ПРСР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите,
първично производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на селскостопански
продукти.
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средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти,
хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки
и билкови продукти, козметични средства и продукти);
−

производство на специализирани храни и напитки (бебешки и
детски, „космически“ храни);

−

производство на инструменти, оборудване, консумативи за
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига;

−

персонална медицина, диагностика и индивидуална
лечебни и лекарствени форми и средства;

−

медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм);

−

нано-технологии в услуга на медицината;

−

био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на
живот;

−

„сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в
устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

−

производство на инсталации за добиване на екологично чиста
електроенергия и промишлена вода;

−

зелена икономика.


терапия,

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

−

културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК:
архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични
занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и
мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн,
фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
дейност, радио;

−

компютърни и мобилни приложения и игри с образователен,
маркетинг и/или развлекателен характер;

−

алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен
туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а
постоянен нишов туризъм);

−

производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези
сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за
катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове,
костюми, декори, материали за исторически възстановки,
специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2. Допустими за финансиране са проекти, които са насочени към
разработване и/или внедряване (собствена разработка или на база
права по интелектуална собственост, придобити от трети лица) на
продуктова и/или производствена иновация.
Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition ©
OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в
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употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или
услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на
нов организационен метод в търговската практика, организацията на
работните места или външните връзки, които създават пазарни
предимства и при това повишават конкурентоспособността
на
фирмите. Дефиницията на допустими за подкрепа е както следва:


Продуктова (стока или услуга) иновация е разработване и/или
внедряване на стока или услуга, която е нова или значително
подобрена по отношение на нейните свойства или начини на
използване. Това включва и значителните подобрения в
техническите характеристики, компонентите и материалите,
вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в
някакви други функционални характеристики;



Производствена (процесна) иновация е разработване и/или
внедряване на нов или значително подобрен начин на
производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни
изменения в технологиите, производственото оборудване и/или
софтуера.

3.Проектите са в съответствие с хоризонталните политики съгласно чл.
7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и
на Съвета.
4.По процедурата няма да се приемат за иновации:


незначителни изменения или подобрения;



рутинни модернизации;



редовни сезонни изменения в асортимента;



следствия от приспособяване към изискванията на отделния
клиент, които не водят до съществени отлики от продукцията,
произведена за останалите клиенти;



проста препродажба;



увеличаване на производствения капацитет или капацитета за
предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или
логистични системи, които са много сходни с вече
използваните.

Б. Допустими дейности в случай на разработване на продуктова
и/или производствена иновация:
1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),
свързани с разработването на продуктова и/или производствена
иновация;
2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни
изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по
интелектуална собственост;
3.

Защита

на

интелектуална

собственост

на

национално

и
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международно равнище;
4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5.
Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и
техническа
оценка
на
разработваната
продуктова
и/или
производствена иновация;
6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или
производствена иновация;
7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови
планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена
иновация;
8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с
популяризиране на продуктова и/или производствена иновация;
9. Визуализация на проекта.
Забележка: В случай че проектното предложение включва дейности по
т. 5. – 8., те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на
дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира
задължително след приключване на изпълнението и верификацията от
страна на УО на дейностите по т. 1. – 4.
В. Допустими дейности в случай на внедряване на продуктова
и/или производствена иновация.
1.Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в
производството на иновативната продуктова и/или производствена
иновация.
2.Придобиване на права на интелектуална собственост
иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

върху

3.Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативната продуктова и/или производствена
иновация.
4.Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“
означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на
трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на
нематериални активи, използването на стандарти и на правилата,
които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“
означава осигуряване на
бази данни, библиотеки, пазарни
проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и
сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси
или услуги.
II. Допустими проекти/дейности по Приоритетна
"Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“:

ос

2

А. Допустими проекти:
1.Изпълнението на проектите следва да води до постигане на
заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и
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постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива
пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ/МИРГ с
цел
насърчаване
на
предприемачеството,
подобряване
на
производствените процеси, повишаване на производствения капацитет
и засилване на експортния потенциал на предприятията.
2.Проектите са в съответствие с хоризонталните политики съгласно чл.
7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и
на Съвета.
3. Кандидатите задължително трябва да са с код на основна
икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности
(КИД - 2008) в една от определените групи сектори на икономическа
дейност съгласно тяхната технологична интензивност съгласно
НСНМСП.
Б. Допустими дейности по Приоритетна ос 2 "Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“:
1. По Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в
подкрепа на предприемачеството” с цел подобряване нивото на
оцеляване
на
МСП,
включително
чрез
насърчаване
на
предприемачеството, допустими по процедурата са само дейности за
насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП:
1.1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.
1.2.Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и
културни индустрии.
1.3.Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване
на населението.
1.4.Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на
грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.
2. По Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” с
цел повишаване на производителността и експортния потенциал на
българските МСП допустими по процедурата са следните индикативни
дейности:
2.1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно
използване на факторите на производство и чрез изграждането на
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени
към:



повишаване на производителността; и/или
ефективното и ефикасно използване на факторите на
производство (човешки капитал, природни ресурси и
технологии)
чрез
внедряване
на
нови
технологии/практики/методи/системи
за
подобряване
на
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения
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процес; и/или


подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в
дълготрайни материални и нематериални активи; и/или



въвеждане
на
водещи
технологични
решения
и/или
реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри
практики/технологични
методи/технологии/процеси
за
намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни
технологии, оползотворяване на вторични суровини и
производствените отпадъци, регенериране и др; и/или



разширяване на производството чрез добавяне на нови
характеристики или подобряване на съществуващите продукти
и услуги; и/или



диверсификация на дейността чрез разнообразяване
портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

на

2.2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и
укрепване на управленския капацитет5. Дейностите трябва да са
насочени към:

5



управление на факторите на производство, с акцент върху
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и добри практики; и/или



разработване, внедряване и сертифициране на системи за
управление на качеството, опазване на околната среда, еко
маркировка, сигурност на информацията и други съгласно
международни, европейски и национални стандарти6; и/или



разработване, трансфер, внедряване и сертифициране
добри производствени практики7; и/или

Всички стандарти за системи за управление, с много малки изключения, се разработват от
международните организации за стандартизация, преобладаващата част от тях се приемат като
европейски стандарти, а останалата част се приемат като национални стандарти. Под национални
стандарти следва да се разбират идентично въведените европейски и международни стандарти като
национални стандарти на страните членки на ЕС.
6
Хармонизиран европейски стандарт е европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската
комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), който поддържа съществените
изисквания на директивите и регламентите от Нов подход и е обявен в Официалния вестник на
Европейския съюз. Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за
доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите и регламентите.
Обяснението за връзката между хармонизирания стандарт и за кои от съществените изисквания на
директивите и регламентите се прилага е дадено в приложение Z на всеки стандарт, разработен по
мандат.
7
За целите на процедурите по ОПИК и съгласно приложимата нормативна уредба в областта (Регламент
№ 2023/2006; Регламент № 1223/2009; Регламент ЕС № 852/2004; Директива 2003/94) под „добра
производствена практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на:
производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти,
материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и
контрол на продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за
тях, и на стандартите за качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за
здравето на потребителя, или обществеността.

на
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услуги по реинженеринг на процесите в предприятията8; и/или



разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания
и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и
за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на
предлагането; и/или



инвестиции в ново оборудване и/или специализирани
софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на
някоя от горепосочените дейности.

2.3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на
качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги 9.
Дейностите трябва да са насочени към:

Задължителна комбинация
от дейности (ако е
приложимо)



подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти
и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
системи
и
приложения,
включително
„виртуализирани“,
„облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително
такива за интеграция на различни звена и локации на дадено
дружество; и/или



системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и
производство; и/или



системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси,
които водят до повишаване на производителността и
конкурентоспособността; и/или



електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до
чужди пазари.

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
задължителната
комбинация
от
дейности
в
съответствие
с
предвидените мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично
развитие и иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“ в стратегията за местно развитие, като
следва да се съобрази със следните минимални изисквания:
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"

8

За целите на процедурите по ОПИК е възприето следното определение за реинженеринг на процесите в
предприятията: фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане
на коренни подобрения в основните показатели на предприятието. Примерната последователност на
дейностите при реинженеринг на процесите в предприятията включва най-малко: диагностика и
измервания на бизнес процесите в предприятието; избор на процесите, които ще бъдат изменени и
препроектирани вследствие на реинжинеринга; техническо изготвяне на модел на предлаганото решениевизия; персонализиране на модела спрямо спецификите на предприятието, обучение на персонала;
въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) в дейността на
предприятието.
9
Могат да включват дейности за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP
системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES
системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на
бизнес процесите в предприятията.
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продуктова

и/или

Не e приложимо
2. В случай на внедряване на продуктова и/или производствена
иновация.
Включването само на дейности за консултантски и помощни услуги) е
недопустимо.
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“
1. В случай на дейности по Приоритетна ос 2 "Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“:
1.1. По инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в
подкрепа на предприемачеството”.
Не е приложимо
1.2. По инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”.
1.2.1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване
на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно
използване на факторите на производство и чрез изграждането на
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии.
Не е приложимо
1.2.2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и
укрепване на управленския капацитет.
Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново
оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.
1.2.3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на
качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново
оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.
Допустими разходи

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
допустимите разходи в съответствие с предвидените мерки/операции
по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в
стратегията за местно развитие.
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5,
Раздел I от Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), Постановление №
189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за
допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен
период 2014 - 2020 г. и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013
г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд
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за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими,
ако са налице едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор
на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно
съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения
проект категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото
право на Европейския съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на
бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в
отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно
минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) №
480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени
изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са
платени в срока за допустимост на разходите за съответния програмен
период.
А. Допустими разходи по Приоритетна ос 1 "Технологично
развитие и иновации"
1. Допустимите разходи в случай на разработване на продуктова
и/или производствена иновация са както следва:
1.1 Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за
сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за
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изпълнението на дейностите по проекта - до 50% от общо допустимите
разходи по проекта.
Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал,
нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
1.2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта - до 150 000 лева.
1.3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи
(вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
1.4. Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и
тестване на прототипи и пилотни линии.
1.5. Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на
приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания,
както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.
1.6. Разходи за външни услуги за:


извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и
методики), свързани с разработването на продуктова и/или
производствена иновация;



защита на интелектуална собственост на национално и
международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент,
полезен модел или промишлен дизайн);



създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;



изработване на икономическа оценка, финансова оценка и
техническа оценка на разработваните продуктова и/или
производствена иновация;



разработване на технологии за производство на иновативната
продуктова и/или производствена иновация;



изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови
планове за пазарна реализация на иновативната продуктова
и/или производствена иновация;



наем на зали и техника за организиране на промоционални
събития в България за популяризиране на иновативната
продуктова и/или производствена иновация.

1.7. Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и
квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията,
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
1.8. Разходи за визуализация - до 2 000 лв.
2. Допустимите разходи в случай на внедряване на продуктова
и/или производствена иновация са както следва:
1.Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
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необходими

за

2.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл.
разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на
дейностите по проекта.
3.Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на
иновациите - не следва да надвишават 30% от общо допустимите
разходи по проекта.
4. Разходи за визуализация - до 2 000 лв.
Б. Допустими разходи по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“
Допустими разходи в случай на дейности по Инвестиционен приоритет
2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”:
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч.
придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи,
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
3.
Разходи
за
услуги,
необходими
за
реализирането
на
предприемаческите идеи и/или разработване на нови продукти/услуги
– до 20% от разходите по проекта.
4. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
Допустими разходи в случай на дейности по Инвестиционен приоритет
2.2. „Капацитет за растеж на МСП”:
I. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно
използване на факторите на производство и чрез изграждането на
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии.
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч.
придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи,
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
3. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
II. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и
укрепване на управленския капацитет.
1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за
управление
в
съответствие
с
изискванията
на
национални/европейски/международни стандарти.
2. Разходи за услуги във връзка с:
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2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с
така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в
директиви (транспонирани в националното законодателство) и
регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ
маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски
стандарти);
2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с
национални/европейски/международни стандарти;
2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.
3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на
добри производствени практики.
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за
реинженеринг на процесите
в предприятията. Стойността на
предвидените в проектното предложение разходи за ползване на
специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите
в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими
разходи по проекта.
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за
управление.
6. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи
дълготрайни
нематериални
активи
(ДНА),
допринасящи
за
осъществяване на дейността. Разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни
приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)
не могат да надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект.
7. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
III. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване
качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

на

1. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
2. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи
дълготрайни нематериални активи (ДНА).
3. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски
системи като услуга (SaaS).
4. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи
дълготрайни
нематериални
активи
(ДНА),
допринасящи
за
осъществяваната дейност. Разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения,
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представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да
надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект10.
5. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на
Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, Постановление № 189 от 28 юли 2016 г.
за определяне на национални правила за допустимост на разходите по
програмите,
съфинансирани
от
Европейските
структурни
и
инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие,
Европейския
социален
фонд,
Кохезионния
фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета.
Минимален размер на
помощта

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
минималния размер на БФП за проект на основа на заложените
финансови параметри в одобрената стратегия за местно развитие.
Минималният размер на БФП за проект е не по-малко от 30 000 лв.

Максимален размер на
помощта

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
максимален размер на БФП за проект в съответствие със заложените
финансови параметри в одобрената стратегия за местно развитие.
Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може
да бъде предоставен на бенефициент, по мерки/операции по
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в
стратегията за местно развитие, е до левовата равностойност на 200
000 евро.

Интензитет на помощта

МИГ/МИРГ определя максимален интензитет на БФП за всяка процедура
за подбор на проекти в съответствие със заложените финансови
параметри в одобрената стратегия за местно развитие.
Максималният
интензитет
на
БФП
за
финансиране
на
мерките/операциите по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и
иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие, е до 90 % от общата
стойност на допустимите разходи по проект за всички категории

10

Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални
активи (ДНА).
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предприятия.
Продължителност на
проектите

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура за подбор на проекти
продължителността на проектите в съответствие с предвидените
мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и
иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие.
Продължителността на проектите е до 24 месеца.

Кръстосано финансиране
(ако е приложимо)

Не е приложимо

Критерии за техническа и
финансова оценка

Подбор на проектни предложения към стратегии за ВОМР се извършва
от Комисия, назначена от МИГ или МИРГ съгласно разпоредбите на чл.
44, ал. 1 на ПМС 161 от 4 юли 2016 г.
Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от
МИГ/МИРГ се провежда в системата ИСУН 2020. Оценяват се само
проектните предложения, подадени с квалифициран електронен
подпис чрез системата ИСУН 2020 и оценката се извършва на база
критерии и методология, одобрени от Комитета за наблюдение на
ОПИК. Там се определя и минимално допустимата оценка за качество
на проектните предложения. Методологията и критериите не подлежат
на изменение по време на провеждането на оценката.
Проектни предложения се подават в срока, посочен в поканата.
Комисията извършва оценка на всички постъпили проекти по всички
критерии за оценка в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния
срок на приема. Получените проектни предложения се проверяват за
административно съответствие, допустимост и подлежат на техническа
и финансова оценка. Оценката се извършва в ИСУН.
Оценка на административното съответствие и допустимостта е етап от
оценката на проектните предложения, при който се извършва проверка
относно формалното съответствие на проектните предложения и на
допустимостта на кандидатите и проектните дейности съгласно
документите по чл. 42, ал. 3 на ПМС 161 от 4 юли 2016 г.
Оценителната комисия проверява дали проектното предложение
отговаря на всички критерии, описани в Условията за кандидатстване,
като ги оценява с „ДА“, „НЕ“ или „Неприложимо“.
Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните
предложения. Техническата и финансова оценка се извършва за
всички проектни предложения, отговарящи на условията за
съответствие на проектното предложение със стратегията за местно
развитие, съгласно документите по чл. 42, ал. 3 на ПМС 161 от 4 юли
2016 г.
Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга
нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за
установените нередовности и определя разумен срок за тяхното
отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица.
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Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването
нередовностите в срок може да доведе до прекратяване
производството по отношение на кандидата. Отстраняването
нередовностите не може да води до подобряване на качеството
проектното предложение.

на
на
на
на

Критериите за техническа и финансова оценка на проектните
предложения са обособени в раздели и подраздели и са задължителни
при оценка на проектните предложения от МИГ/МИРГ. Сборът на
точките от съответните подраздели дава точките на раздела като цяло.
Така получените резултати за всеки раздел се сумират и формират
крайния резултат от техническата и финансова оценка на проектното
предложение. На основа на общия брой точки, проектните
предложения се класират в низходящ ред.
Максималният брой точки, който може да получи едно проектно
предложение е 100 точки и се определя от МИГ/МИРГ в съответствие с
тежестта на специфичните критерии, определени в стратегията за
местно развитие.
Към посочените по-долу критерии за оценка МИГ/МИРГ определя
допълнителни специфични критерии за приоритизиране на проектите в
изпълнение на заложените цели и приоритети на стратегията за местно
развитие. Допълнителните специфични критерии за приоритизиране на
проектите в изпълнение на заложените цели и приоритети на
стратегията за местно развитие не трябва да надвишават 40% от общия
брой точки.
Ако общият процент получени точки за всеки един раздел е по-малко
от 20 % от максималния брой точки за съответния раздел, проектното
предложение се предлага за отхвърляне.

1.
В
случай
на
разработване
производствена иновация

на

продуктова

Брой
точки

Критерии
I. Иновативност и пазарна
разработваната иновация

и/или

11

приложимост

на

20

1. Новост на разработваната иновация
2. Пазарна приложимост
разработваната иновация

и

жизнеспособност

на

II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и
степен на техническа готовност
11

20

Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение
на заложените цели и приоритети в стратегията за местно развитие.
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1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни
дейности
2. Образователно-квалификационно ниво на екипа на
кандидата
3. Придобити права по интелектуална собственост от
кандидата, управителя и/или съдружниците
4. Начин на разработване на иновацията (от кандидата
и/или чрез използване на външни услуги)
5. Степен на техническа готовност за разработване на
иновацията
III. Приоритизиране на проекти

10

1. Регионална специализация съгласно ИСИС
2. Подкрепа за еко-иновации12
IV. Реалистичност на
действие по проекта

разходите

и

плана

за

10

1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на
резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл.
към стратегията за местно развитие
V. Допълнителни специфични критерии към СМР,
определени от МИГ/МИРГ

4013

Максимален брой точки

100

2. В случай на внедряване на продуктова и/или производствена
иновация.

12

Еко-иновациите се определят като всяка форма на иновация, в резултат на която е налице, или е
насочена към значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на
въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда
или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.
13
МИГ/МИРГ преизчислява предвидения в стратегията за местно развитие брой точки по допълнителните
специфични критерии за приоритизиране на проектите в изпълнение на заложените цели и приоритети
така, че да не надвишават 40% от общия брой точки.
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Брой
точки

Критерии

14

I. Иновативност и пазарна
подкрепяната иновация

приложимост

на

15

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта
иновация
2. Новост на подкрепяната иновация
3. Пазарна
иновацията

приложимост

и

жизнеспособност

на

4. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от
съвместна
дейност
между
кандидата
и
научна
организация или собствена за кандидата дейност
II. Иновативен капацитет и финансова стабилност
на кандидата

15

1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности,
сходни с дейностите, за които се кандидатства (съгласно
Справката за иновационна дейност на предприятието
през последните три финансови години, подавана към
НСИ)
2.
Предприятия,
занимаващи
се
с
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) – средно за
последните три финансови години
3. Претеглен марж на печалбата за последните три
финансови години
4. Претеглена брутна добавена стойност за последните
три финансови години
5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите
за последните три финансови години
III. Конкурентоспособност на предприятието в
резултат на изпълнението на проекта (прогнозни
данни)

14

12

Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение
на заложените цели и приоритети в стратегията за местно развитие.
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1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
2.
Дисконтиран
инвестициите (DPP)

срок

за

откупуване

на

3. Нарастване на производителността на предприятието
вследствие на изпълнението на проекта
4. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща
стойност на проекта
IV. Приоритизиране на проекти

8

1. Регионална специализация съгласно ИСИС
2. Подкрепа за еко-иновации
V. Реалистичност на разходите по проекта

10

1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на
резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл.
към стратегията за местно развитие
VI. Допълнителни специфични критерии към СМР
определени от МИГ/МИРГ
Максимален брой точки

4015
100

3. В случай на дейности по Приоритетна ос 2 "Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.
„Капацитет за растеж на МСП“
Брой
точки

Критерии
I. Икономическа и финансова стабилност
кандидата преди изпълнение на проекта
15

16

на

19

МИГ/МИРГ преизчислява предвидения в стратегията за местно развитие брой точки по допълнителните
специфични критерии за приоритизиране на проектите в изпълнение на заложените цели и приоритети
така, че да не надвишават 40% от общия брой точки.
16
Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение
на заложените цели и приоритети в стратегията за местно развитие.
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1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди
лихви,
данъци
и амортизации – EBITDA за три
финансови години
2. Производителност на кандидата за три финансови
години
3. Приходи от износ за три финансови години
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за
три финансови години на кандидата и стойността на
заявените общи допустими разходи по проекта
5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната
финансова година
II. Капацитет на кандидата
проекти и управление

в

инвестиционни

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните
три финансови години
2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление
III. Ефект от изпълнението на проекта17

10

1. Вътрешна норма на възвръщаемост18 (N, N+1, N+2,
N+3)
2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ
вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)
4. Повишаване на ефективността на производствените
разходи (N+1, N+2, N+3)
IV. Приоритизиране на проекти

15

1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл.
такива, които допринасят за смекчаване на последиците

17

При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила
година, N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението
на договора/проекта.
18
Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).
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от изменението на климата19 и приспособяване към тях
3. Устойчиво развитие
V. Бюджет и ефективност на разходите

10

1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на
резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл.
към стратегията за местно развитие
VI. Допълнителни специфични критерии към СМР
определени от МИГ/МИРГ
Максимален брой точки

4020
100

4. В случай на дейности по Приоритетна ос 2 "Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.1
„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”
Критерии
I. Капацитет на екипа на кандидата и иновативност
на проектното предложение

Брой
21
точки
25

1. Иновативност на проектното предложение
2. Образователно-квалификационно ниво на кандидата
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на проекта
4. Проектното предложение осигурява устойчивост на
резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл.
към стратегията за местно развитие

19

Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в
Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за
партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.
20
МИГ/МИРГ преизчислява предвидения в стратегията за местно развитие брой точки по допълнителните
специфични критерии за приоритизиране на проектите в изпълнение на заложените цели и приоритети
така, че да не надвишават 40% от общия брой точки.
21
Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение
на заложените цели и приоритети в стратегията за местно развитие.
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II. Приоритизиране на проекти

25

1. Регионална специализация съгласно ИСИС
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл.
такива, които допринасят за смекчаване на последиците
от изменението на климата22 и приспособяване към тях
3. Устойчиво развитие
4. Проектът се изпълнява от жени-предприемачи
5. Проектът се изпълнява от стартиращи предприемачи –
лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50
г., стартиращи собствен бизнес
III. Бюджет и ефективност на разходите

10

1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
IV. Допълнителни специфични критерии към СМР
определени от МИГ/МИРГ

4023

Максимален брой точки

100

Работата на комисията приключва с оценителен доклад до
ръководителя на Управляващия орган. Ръководителят на Управляващия
орган взима решение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за всяко проектно предложение.
Решението на Ръководителя на Управляващия орган да предостави
безвъзмездна финансова помощ се обективира в административен
договор с всеки отделен бенефициент.
По време на оценката на проектните предложения комуникацията с
кандидатите и редакцията на установени неточности по подадените
проектни предложения се извършват електронно чрез профила на
кандидатите в ИСУН 2020, от които са подавани съответните проекти и
промени на посочените профили са невъзможни.

22

Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в
европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за
партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.
23
Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение
на заложените цели и приоритети в стратегията за местно развитие.
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МИГ/МИРГ определя индикатори за всяка процедура за подбор на
проекти в съответствие с предвидените за изпълнение мерки/операции
по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и/или
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в
стратегията за местно развитие.
Финансирането на проекти на териториите на МИГ/МИРГ чрез
одобрените стратегии за местно развитие по ОПИК следва да
допринесе в максимална степен за постигането на индикаторите
включени в стратегията за местно развитие, както следва:
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"
1. В случай на разработване на продуктова и/или производствена
иновация.
1.1. Индикатори за резултат:
- Дял на иновативните предприятия;
- Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД;
1.2. Индикатори за продукт:
- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или
за научноизследователски и развойни проекти.
В случай че е приложимо, кандидатите
информация и за следните индикатори:

следва

да

предоставят

- Финансирани проекти за еко-иновации.
2. В случай на внедряване на продуктова и/или иновация.
2.1. Индикатори за резултат:
- Дял на иновативните предприятия;
- Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД;
2.2. Индикатори за продукт:
- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
- Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата
продукти;
- Брой предприятия,
продукти;

подпомогнати

да

въведат

нови

за

пазара

- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или
за научноизследователски и развойни проекти.
В случай че е приложимо, кандидатите
информация и за следните индикатори:

следва

да

предоставят

- Финансирани проекти за еко-иновации.
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на
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МСП“
1. В случай на мерки/операции по Инвестиционен приоритет 2.1.
„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”:
1.1. Индикатори за резултат:
- Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си.
1.2. Индикатори за продукт:
- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
- Брой подпомогнати нови предприятия;
- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;
Частни
инвестиции,
допълващи
предприятията (безвъзмездни средства).

публичната

подкрепа

за

2. В случай на мерки/операции по Инвестиционен приоритет 2.2.
„Капацитет за растеж на МСП”:
2.1. Индикатори за резултат:
- Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;
- Производителност на МСП.
2.2. Индикатори за продукт:
- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;
Частни
инвестиции,
допълващи
предприятията (безвъзмездни средства).

публичната

подкрепа

за

В случай че е приложимо, кандидатите предоставят информация и за
следните индикатори:
- Намаляване на водопотреблението и/или енергопотреблението на
подкрепените предприятия; и/или
- Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране;
и/или
- Намаляване на енергоемкостта на производството.
Специфични за територията индикатори
Бенефициентите следва да прилагат и спазват методологическите
насоки за отчитане на индикаторите за резултат и изпълнение по
ОПИК, разработени от Управляващия орган и НСИ.

