Процедура по подбор на проекти
BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерство на икономиката обявява прием на проекти
за предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България,
развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор
за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.
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.
ВАЖНО!: За целите на настоящата процедура под „клъстер“ следва да се разбира
обединение на юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирано съгласно ТЗ
или ЗЮЛНЦ, което може също да включва университети, научно-изследователски
организации и/или общински и държавни органи, неправителствени организации и
физически лица от определен сектор или регион, имащи общи икономически интереси
и/или обхващащи последователни нива във веригата на производство и реализация на
стоки и услуги, с цел увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието,
административния капацитет и научноизследователския потенциал на членовете на
обединението и на обединението като цяло.

Краен срок за кандидатстване
28.04.2017 г., 17:30 часа

Териториален обхват
Проектите по процедурата 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

39 116 600 лева
20 000 000 евро

33 249 110 лева
17 000 000 евро

5 867 490 лева
3 000 000 евро

Средният годишен бюджет за държавната помощ по процедурата, попадаща в обхвата на
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, не трябва да надхвърля 150 млн. евро.
Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от
категорията(съобразно етапа на развитие) на клъстера-кандидат:

Клъстери в
начален етап на
развитие

Средства

7 823 320 лева
4 000 000 евро

Развиващи се
клъстери

Развити клъстери

23 469 960 лева
12 000 000 еевро

7 823 320 лева
4 000 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ

Минимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна
финансова помощ в зависимост от
категорията на клъстера-кандидат

Клъстери в начален етап на развитие:
391 166 лева
100 000 лева
Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
Развити клъстери: 2 000 000 лева

Процент на съфинансиране:

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа за организационно-административно
укрепване на клъстера“ и
Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“
– приложим режим „de minimis”:
Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 или максимален интензитет на безвъзмездната
финансова помощ – левовата равностойност на 200 000 евро.
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ:
Категория на клъстера1

Максимален интензитет на помощта

Клъстери в начален етап на развитие
Развиващи се клъстери
Развити клъстери

1

Съгласно категоризиране, извършено от ИАНМСП.

80 %

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат2 и мястото на изпълнение на проекта:
Категория на
предприятието (клъстер)
Микро и малки
предприятия

Средни предприятия

Максимален интензитет
на помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)3

Максимален интензитет
на помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)
45 %

70 %
35 %
60 %

ВАЖНО!: Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи,
финансирани по режим „регионална инвестиционна помощ“ (Компонент 3), с
изключение на случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два региона
(места на изпълнение на проекта) с различен максимално допустим интензитет на
помощта. В този случай, кандидатът следва да обособи разходите съобразно
приложимите интензитети за съответния регион (място на изпълнение на проекта).
Мястото на изпълнение на проекта е мястото на физическото осъществяване на
инвестицията.

Кой може да кандидатства:
Само кандидати, категоризирани като клъстери в начален етап на развитие,
развиващи се клъстери или развити клъстери след категоризация, извършена за
целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП).
ВАЖНО!: Категоризацията следва да е извършена не по-късно от датата на
подаване на проектното предложение пред УО.


само кандидати, които са обединения под формата на:

Определянето на категорията на предприятията е в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона
за малките и средни предприятия, които не са в противоречие с определението за МСП съгласно
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
3
Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.
2

-

клъстери, регистрирани като обединения по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;

-

клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на Глава XV от
Закона за задълженията и договорите;

-

клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати - клъстери,
които могат да включват:
a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство;
б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за
народната просвета;
г) български висши училища;
д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани
звена;
е) Селкостопанска академия и институти към нея;
ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от
Закона за администрацията4;
з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на
Закона за насърчаване на научните изследвания5;
и) Общини и/или Областни администрации.

Съгласно чл. 60 от Закона за администрацията „...Министерски съвет може да създава с постановление
на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, изследователски институти...”.
5
По смисъла на параграф 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания „...научна
организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото
законодателство”.
4

ВАЖНО!: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура,
кандидатите трябва да включват следния минимален брой членове:
• клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство.
• развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научноизследователска организация (букви „г” до „з“ по-горе).
• развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или да са
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научноизследователска организация (букви „г” до „з“ по-горе).
Кандидати (клъстерни обединения) се отхвърлят в случай, че бъде установено
членуването/участието на едно и също предприятие, юридическо лица и/или едноличен
търговец, регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите или да е
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство.
- Допустими за участие са клъстери, които отговарят на изискванията за микро, малко
или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

- Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при
които минимум 50% от броя на участниците в клъстера, са юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство и които развиват своята основна икономическа дейност 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 телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика“

-

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

-

J61 „Далекосъобщения“

-

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

-

J63 „Информационни услуги“

-

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“



Нискотехнологични и средно нискотехнологични

промишлени

производства:
-

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 на изделия от други неметални минерални суровини“

-

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“.

Допустими партньори на водещия партньр:
Кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други
организации.

Допустими дейности:


Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно
укрепване на клъстера;



Компонет 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация;



Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.

Допустими разходи:
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно
укрепване на клъстера.


Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера – до 50% от общо
допустими разходи по проекта.

ВАЖНО!: Посочените разходи са недопустими за кандидати, които имат приключили6
договори за безвъзмездна помощ по процедури BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за
развитието на клъстерите в България" и BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на
клъстерите в България" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007–2013, по които са били финансирани разходи за
възнаграждения на персонала на административното тяло на клъстера.
ВАЖНО!: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает
единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава
максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване
(2016 г.) от 2 600 лв. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8
часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.
Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база.

6

Няма да се взимат предвид прекратените договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ.

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение
на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен не по-малък от 20
работни дни (чл. 155 Кодекс на труда).


Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития,
обмен на опит, добри практики и др. за административното тяло на клъстера –
разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни,
дневни и квартирни);



Режийни разходи, разходи за офис консумативи и разходи за наем на работни
помещения на административното тяло на клъстера – до 2 000 лева на месец;



Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни
нужди и офис консумативи;

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация


Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера),
насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови
клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на
клъстера;



Разходи за изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на
сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни – разходи за
командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното
тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;



Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири – разходи за
такси, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати,
разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на
административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;



Разходи за разработване на маркетингова стратегия или инвестиционна стратегия на
клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива- до 20 000 лв.



Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера пред бъдещите членове,
както и пред външни клиенти и пазари – изготвяне и отпечатване на брошури и
информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за
клъстера и дейностите му – до 10 000 лв.



Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от
Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster
Analysis).



Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.



Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната
финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

ВАЖНО!: Допустимите разходи за командировки общо по Компонент 1 и Компонент 2
следва да бъдат до 20% от общо допустимите разходи по проекта.
Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.


Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи
клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове,
компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории,
производствени центрове и др.;



Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) 7 за общи
клъстерни дейности – общи и специализирани програмни продукти, патенти,
лицензи, „ноу хау”, търговска марка и др.

ВАЖНО!: При заявени разходи по Компонент 2 и Компонент 3, разходите по
Компонент 2 следва да бъдат до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
Допустими целеви групи:
Приоритет ще бъде даден на проекти, които:


попадат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация - ИСИС;

Съгласно дефиницията, дадена в чл. 2, пар. 30 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и в
Приложение Х към настоящите Условия.
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проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район за планиране8
в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на
териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;



проекти, които допринасят за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност9
в производствения процес на клъстера.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава
18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Начин на подаване на проектните предложения
Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път
чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

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.

Областите, които попадат в Северозападен район за планиране са посочени в Приложение Ф към
настоящите Условия.
9
Съгласно определението, дадено в Приложение Х към настоящите Условия.
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