ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерство на икономиката стартира процедура по
подбор на проекти за предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност на големите
предприятия в България.
Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за
кандидатстване с цел при интерес от Ваша страна да предприемете действия по
подготовка на проект.
Краен срок за кандидатстване:
19.05.2017 г., 17:30 ч.
Териториален обхват:
Дейностите по проектите следва да бъдат изпълнени на територията на Република
България.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ

Средства от Европейския
фонд за регионално
развитие

Национално
съфинансиране

97 791 500 лева

83 122 775 лева

14 668 725 лева

50 000 000 евро

42 500 000 евро

7 500 000 евро

Минимален размер на безвъзмездно
финансиране за конкретен проект

Максимален размер на безвъзмездно
финансиране за конкретен проект

500 000 лв.

2 500 000 лв.

ВАЖНО!: Приложимият режим на държавна/минимална помощ е разпределен, както
следва:
За Елемент А:

 до 50% за дейности извън ЮЗР (NUTS 2)1;
 до 25% за дейности в ЮЗР (NUTS 2);
За Елемент Б:
Режим „de minimis”

 до 50% от общите допустими разходи по елемента.

Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“:

 до 45% за всички региони.

Съгласно класификацията на териториалните единици за статистически цели в България по
данни на НСИ.
1

Кой може да кандидатства:



Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или

Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава -членка на Европейското икономическо пространство;



Кандидати, които имат приключени минимум три финансови години (2013, 2014

и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;



Да развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008:

• B „Добивна промишленост“;
• C „Преработваща промишленост“;
• D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“;
• E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване“;
• F „Строителство“.
ВАЖНО!: Само едно предприятие от няколко свързани предприятия,
осъществяващи сходна основна икономическа дейност може да кандидатства.
Дейности, които ще се финансират:
За Елемент А:
• Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на
настоящата процедура);
• Осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи,
свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (само за режим
„регионална инвестиционна помощ”).

За Елемент Б:
• Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;
• Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
• Извършване на СМР (строително монтажни дейности), пряко свързани с и необходими
за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност;
• Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност, които не са заявени по Елемент А;
• Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно
ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и
предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б
на процедурата)2;
• Публичност и визуализация;
• Одит на проекта.
Допустими разходи по процедурата:
За Елемент А:
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число
специализирани транспортни средства3), и СМР, представляващи дълготрайни
материални

активи,

препоръчани

в

обследването

за

енергийна

ефективност

(придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от
ВИ за собствено потребление – не трябва взети общо да представляват повече от 50% от
разходите по проекта);
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за
разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна eфективност;
Спомагателни материали, необходими са за окомплектоването на придобитите по проекта
инвестиции като работеща система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация.
3
Категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата.
2

За Елемент Б:
• Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO
50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
• Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство
на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
• Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в
експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
• Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които
не са заявени по Елемент А;
• Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно
ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и
предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б
на процедурата);
• Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв.;
• Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.
ВАЖНО!: Разходите по Елемент Б не бива да надвишават 40% от общо
допустимите разходи по проекта).

Други важни изисквания към подготовката на проектите:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24
/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на ваше разположение за помощ и
насочване към партньорски фирми за разработване на проектни предложения по
посочената процедура, както и предоставя възможност за управление на проекта в
рамките на бюджета на проекта. Услугите, които се предоставят през
партньорската мрежа на АИКБ Консулт ЕООД за членовете на АИКБ са по-евтини
с между 5 и 10%, в зависимост от процедурата и сложността на проекта.

