ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА
ПРОГРАМА 1
за предстоящите процедури по ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” за 2008 г.
Приоритетна ос 1 Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни
дейности
Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия”
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.1. Подкрепа за
иновационни дейности в предприятията, Индикативна операция 1.1.1. Подкрепа за
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия, специфична цел
„Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията”
3. Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в
Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди
датата на подаване на проектното предложение
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 90% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – обявата за откриване на процедурата е публикувана през
октомври 2007 г., като процедурата е отворена за кандидатстване и през 2008 г. до
изчерпване на бюджета
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 391 166 лева.
Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.1. Подкрепа за иновационни
дейности в предприятията, Индикативна операция 1.1.2. Подкрепа за разработване на
иновации от предприятия и внедряването им в икономиката, специфична цел
„Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията”
3. Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни или големи) или
кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище
в Република България
1

Иникативната годишна работна програма е с цел ориентиране на потенциалните бенефициенти, но
окончателните условия по схемите ще бъдат разписани в Насоките за кандидатстване по всяка една от тях
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4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 70% от
общите допустими разходи по проекта за микро и малки предприятия (при доставка на
оборудване и СМР), 50% за всички кандидати (при доставка на услуги)
5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 4 млн. лева
Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни
цели” 2
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.2. Подобряване на проиновативната инфраструктура, Индикативна операция 1.2.2. Подкрепа за обновяване
на оборудването за приложни цели, специфична цел „Развитие на благоприятна проиновационна среда в подкрепа на бизнеса”
3. Допустими бенефициенти – обединения от публични и частни научноизследователски
организации и юридически лица с нестопанска цел
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 85% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – четвърто тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 4 млн. лева
Процедура за подбор на проекти „Подготовка за създаване технологични паркове”
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.2. Подобряване на проиновативната инфраструктура, Индикативна операция 1.2.1. Създаване на нова и
укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура, специфична цел
„Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса”
3. Допустими бенефициенти – научноизследователски организации, общини, НПО
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 60% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – четвърто тримесечие 2008 г.
2

Схемата подлежи на нотификация като държавна помощ пред Европейската комисия. Продължителността на
процедурата по нотификация може да забави публикуването на обявата за откриване на процедура за подбор и
да промени условията по схемата.
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6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 391 166 лева
Приоритетна ос 2 Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура за подбор на проекти „Технологична модернизация в предприятията”
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 2 „Подобряване на ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1.
Подобряване на технологиите и управлението в предприятията, Индикативна
операция 2.1.1. Технологично обновление в предприятията,
специфична цел
„Модернизация на технологиите и управлението в предприятията”
3. Допустими бенефициенти – предприятия или кооперации регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България 3
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган за микро,
малки и средни предприятия – 65% от общите допустими разходи по проекта
Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган за големи
предприятия – 50% от общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за МСП – 1 млн. лева
Максимален размер на безвъзмездното финансиране за големи предприятия – 5 млн.
лева
Процедура за подбор на проекти „Покриване на международно признати стандарти”
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 2 „Подобряване на ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1.
Подобряване на технологиите и управлението в предприятията, Индикативна
операция 2.1.2. Покриване на международно признати стандарти, специфична цел
„Модернизация на технологиите и управлението в предприятията”
3. Допустими бенефициенти – предприятия или кооперации регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България 4
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган (за микро,
малки, средни и големи предприятия) – 50% от общите допустими разходи по проекта
3

Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към бенефициентите по
отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по НКИД, развиване на дейност в определен регион и
др.
4
Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към бенефициентите по
отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по НКИД, развиване на дейност в определен регион и
др.
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5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 100 000 лева
Приоритетна ос 3 Финансови ресурси за развитие на предприятията 5
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на
предприятията”, Област на въздействие 3.1 Подобряване на достъпа до финансиране
на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на
финансовия инженеринг, специфична цел „Подобряване на условията за достъп до
финансиране на микро, малки и средни предприятия”
3. Допустими бенефициенти – Холдингов фонд
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 100% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване
на процедура за подбор – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране (2008 г.) – 152 554 740 лева
Приоритетна ос 4 Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика
Процедура за директно
инвестициите”

предоставяне

„Увеличаване

обема

и

качеството

на

1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по които
се отпуска помощта - Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика”, Област на интервенции 4.1. Развитие на предимствата на България
като инвестиционна дестинация, специфична цел „Увеличаване на обема привлечени
инвестиции и икономическия ефект от тях”
3. Допустими бенефициенти – Българска агенция за инвестиции
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 100% от общите
допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира провеждането на процедурата на директно
предоставяне – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 26 млн. лева

5

Холдинговият фонд ще бъде регистриран в рамките на изпълнението на Инициативата JEREMIE в България.
Обявите за изразяване на интерес от финансовите посредници зависят от датата на подписване на Финансиращо
споразумение между Министерство на икономиката и енергетиката и Европейски инвестиционен фонд.
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Процедура за директно предоставяне „Насърчаване на интернационализацията на
малките и средните предприятия
в България”
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните
пазарни позиции на българската икономика”, Област на въздействие 4.2. Подкрепа за
успешното представяне на българските предприятия на международните пазари,
специфична цел „Улесняване достъпа до външни пазари на българските предприятия
чрез цялостни услуги за предприятията и актуална информация за износа”
3. Допустими бенефициенти – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 100% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира провеждането на процедурата на директно
предоставяне – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 25 млн. лв.
Процедура за директно предоставяне
стандартизация в България”

„Усъвършенстване

на

системата

за

1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните
пазарни позиции на българската икономика”, Област на въздействие 4.3. Подобряване
на националната инфраструктура по качеството, специфична цел „Осигуряване на
съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество”
3. Допустими бенефициенти – Български институт за стандартизация
4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 100% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира провеждането на процедурата на директно
предоставяне – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 4 млн. лева
Приоритетна ос 5 Техническа помощ
1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по
които се отпуска помощта - Приоритетна ос „Техническа помощ”
3. Допустими бенефициенти – УО и МЗ
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4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 100% от
общите допустими разходи по проекта
5. Период от годината, през който се планира провеждането на процедурата на директно
предоставяне 6 – трето тримесечие 2008 г.
6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за УО и МЗ (2007-2010 г.) –
32 520 328 лева

6

Средствата по приоритетна ос 5 се отпускат чрез процедура за директно предоставяне (чл. 9 ал. (1) и ал. (2)) от
ПМС 121/31.05.2006 г.
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