
 

 
 

Трето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 

5 декември 2008 год. 
Шератон София Хотел Балкан, зала Роял, гр. София  

 
 

 Дневен ред на заседанието 
 

1. Откриване на заседанието. Приемане на дневен ред и одобряване на Протокола от 
второто заседание на КН (20.05.2008 г) 

2. Предложение за промяна на размера на бюджета на процедури за безвъзмездна 
помощ, отворени за кандидатстване през 2007 -  2008 г. 

3. Информация за напредъка по ОП  „Конкурентоспособност” 

4. Анализ на процедурите за безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Конкурентоспособност”, отворени за кандидатстване през 2007 г.  („Технологична 
модернизация в предприятията”,  „Покриване на международно признати стандарти” 
и „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”) 

5. Представяне на работен план за изпълнение на Комуникационния план на ОП 
„Конкурентоспособност” за периода 2008 – 2010 год. 

6. Представяне на Практическо ръководство за възможностите за финансиране от ЕС на 
изследвания и иновации 

7. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 1: Операция 1.2.1.Създаване на нова и укрепване на 
съществуваща про-иновативна инфраструктура - Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване на технологични паркове” и 
Операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 
предприятия – Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги” 

8. Разни  

9. Закриване на заседанието 
 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1.  Одобрява протокола от заседанието на КН, проведено на 20 май 2008 год.  

2.  Приема предложението за промяна на размера на бюджета на процедури за безвъзмездна 
помощ, отворени за кандидатстване през 2007 -  2008 г.   

3. Приема предложените Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по 
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности ”: 

 



• Операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна 
инфраструктура” - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа за създаване на технологични паркове” 

• Операция 1.1.1. „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 
предприятия” – Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги”. 

 
 
 


