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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

Информираме Ви, че Министерството на икономиката обявява процедура по подбор 

на проекти по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен 

приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ с цел нарастване на дела на 

предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, 

както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. 

Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за 

кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по подготовка 

на проектно предложение. 

Краен срок за кандидатстване: 

26.09.2017 г. – 17:30 ч. 

Териториален обхват: 

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република 

България, като се допускат  и ограничени дейности в рамките на проектите, осъществявани в 

чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  
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Размер на безвъзмездната финансова помощ: 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Евопейския 

фонд за регионално 

развитие 

Национално 

съфинансиране 

68 454 050 лева 

35 000 000 евро 
68 454 050 лева 

35 000 000 евро 

10 268 107.50 лева 

5 250 000 евро 

 

Вид на 

предприятието 

Микро и малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

Големи 

предприятия 

Средства 
39 116 600 лева 

20 000 000 евро 

13 690 810 лева 

7 000 000 евро 

 

15 646 640 лева 

8 000 000 евро 

 

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ: 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

Максимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ в зависимост 

от категорията на предприятието-кандидат 

100 000 лева 

 

Микро и малки предприятия: 500 000 лева 

Средни предприятия: 750 000 лева 

Големи предприятия: 1 000 000 лева 
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Приложим режим на финансова помощ: 

Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ 

съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на 

някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 

от Договора (OB L 187/26.06.2014). 

Елемент Б - помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията 

от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

Допустими кандидати: 

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-

кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. 

Критерии за допустимост на кандидатите: 

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство. 

2) Кандидатите имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 

г.). 

3) Кандидатите не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат 

да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 

на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент 

и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ). 

4) Кандидатите не са недопустими съобразно демаркационната линия с други планове 

и програми, финансирани със средства на ЕС. 
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Критерии за допустимост на партньорите: 

1) Акредитирани български висши училища, или  

2) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето 

образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал.  

3) от Закона за висшето образование), или 

4) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на 

науките, или  

5) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от 

Закона за администрацията, или 

6) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. 

Допустими дейности за финансиране: 

Елемент А 

1) Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването 

на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

2) Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

Елемент Б 

1) Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за 

разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

2) Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за 

срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), 

необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

3) Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и 

ползване на необходимата за това експертна помощ. 
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Гореописаната дейност включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен 

модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от 

Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по 

индустриална собственост, дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел 

и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски 

и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната 

иновация. 

4) Визуализация на проекта. 

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни 

предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата 

елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването 

САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. 

 

 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за 

допълнителни въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас по e-

mail: office@bica-bg.org. 

 


