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„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“

• Допустими кандидати: Съществуващи
предприятия (да имат минимум три
приключени финансови години (2016, 2017
и 2018 г.), които са търговци по смисъла на
ТЗ или Закона за кооперациите или са
еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.

• Допустими дейности: 

✓Придобиване на ДМА, необходими за
внедряване на иновацията;

✓Придобиване на ДНА, необходими за
внедряване на иновацията;

✓ Консултантски и помощни услуги в подкрепа
на иновациите.

• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

• Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 100 000 лв. 

Максимален размер на помощта:

- микро и малки предприятия: 500 000 лв.

- средни предприятия: 750 000 лв.

- големи предприятия: 1 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни
предложения: 16:30 часа на 30.04.2020 г.

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Обявени процедури

Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на 
иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.) 



„Развитие на регионални иновационни центрове“

• Допустими кандидати: Сдружения между предприятия, научи организации,
НПО, местни и регионални власти.

• Допустими дейности:

✓ Изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща
научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната
специализация по ИСИС;

✓ Придобиване на ДМА (изследователско и оборудване за изпитвания) и ДНА
(специализиран софтуер, платформи и др.) за общи дейности;

✓ Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни
изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до
научна информация. Създаване на мобилни апликации с права на достъп,
възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.;

✓ Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) ;

✓ Допускат се ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната
инфраструктура;

✓ Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен
екип.

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА)

• Разходи за материали и 
консумативи

• Разходи за услуги

• Разходи за организиране и 
участие в събития за представяне
на обединението и на неговите
продукти/услуги

• Разходи за възнаграждения и 
командировки

Минимален размер на помощта:
1 500 000 лв. 

Максимален размер на помощта:
7 500 000  лв.  

Дата на обявяване: март 2020 г. 

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Основна цел: Стимулиране развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в 
услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на 
ИСИС.
Бюджет: 115 646 637.81 лв.

Планирани процедури за 2020 г. (1/2)



„Дигитализация на МСП“

• Допустими кандидати: Съществуващи
малки и средни предприятия, които са
търговци по смисъла на Търговския
закон или Закона за кооперациите.

• Допустими дейности: 

✓Разработване и въвеждане на базирани
на ИКТ системи и приложения за
управление на бизнеса.

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА)

• Разходи за услуги

Минимален размер на помощта:
50 000 лв. 

Максимален размер на помощта:
391 166 лв.

Индикативна дата на обявяване: 
Март-Април 2020 г. 

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Основна цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на  
специализирани ИКТ услуги.

Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.)

Планирани процедури за 2020 г. (2/2)



Програма за иновации и 
конкурентоспособност за периода 2021-2027

(концепция)



Индикативно финансово разпределение
(съгласно РМС №335/07.06.2019)
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Насоченост на интервенциите по Приоритет 1

ЦП 1 ‘По-умна Еропа’

Специфична цел

Типове мерки

(i) засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на 
въвеждането на модерни технологии

предприятия, научноизследователски организации, публични институции,
регионални центрове за иновации и трансфер на технологии, технологични
паркове, клъстери, холдингови фондове

Индикативни 
бенефициенти

- насърчаване на НИРД и иновациите с дългосрочно приложение при отчитане на
регионалните дисбаланси и съгласно приоритетните направления на ИСИС, вкл. в
областите биотехнологии и медицина чрез:
✓ подкрепа за НИРД и иновациии в предприятията;
✓ насърчаване на сътрудничеството между научноизследователските

институции и индустрията за засилване на транслационните изследвания,
технологичния трансфер и комерсиализацията на резултатите;

✓ подобряване на иновационната инфраструктура: изграждане на иновационни
мрежи, развитие на РИЦ, иновационни клъстери, технологични паркове и
друга иновационна инфраструктура;

− подобряване на услугите, свързани със защитата на интелектуалната
собственост, включително по-гъвкави начини за финансиране на патентните
разходи;



Насоченост на интервенциите по Приоритет 1

ЦП 1 ‘По-умна Еропа’

Специфична цел

Типове мерки

(ii) извличане на ползи от дигитализацията/засилване на дигиталната
свързаност

предприятия, ИКТ организации, публични институции, холдингови фондове
Индикативни 

бенефициенти

− Насърчаване на дигиталната трансформация на предприятията;

− Насърчаване развитието и използването на ИКТ и изкуствен интелект (ИИ);

− Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ,

изчислителен капацитет и облачни платформи;

− Подобряване на бизнес средата и нормативната рамка в областта на

дигитализацията.



Насоченост на интервенциите по Приоритет 1

ЦП 1 ‘По-умна Еропа’

Специфична цел

Типове мерки

(iii) засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП/засилване на 
устойчивия растеж

- предприятия,
- индустриални зони,
- публични институции,
- холдингови фондове.

Индикативни 
бенефициенти

− инвестиции в предприятия, осъществяващи икономически дейности с висока
добавена стойност, насочени към стимулиране на икономическия растеж;

− развитие на индустриални зони и превръщането им в основни логистични и
бизнес центрове;

− подобряване на бизнес средата и насърчаване на нови бизнес модели с цел
интернационализация на предприятията;

− засилване на предприемачеството и развитие на стабилна екосистема за
стартиращи предприятия;

− насърчаване на мрежите за сътрудничество между бързорастящи
предприятия и консолидиране на клъстерите.



Насоченост на интервенциите по Приоритет 2

ЦП 2 ‘По-зелена Европа’

Специфична цел
(i) насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите
парникови газове

− предприятия,
− публични институции,
− холдингови фондове.

Индикативни 
бенефициенти

Типове мерки

− инвестиции в мерки за енергийни спестявания от предприятия, включително
сгради, инсталации и процеси;

− надграждане на капацитета за прилагане и оценка на политиките и мерките за
ЕЕ.



Насоченост на интервенциите по Приоритет 2

ЦП 2 ‘По-зелена Европа’

Специфична цел
(ii) развиване на възобновяемите енергийни източници / развиване на 
устойчиви възобновяеми енергийни източници

− предприятия,
− публични институции,
− холдингови фондове.

Индикативни 
бенефициенти

Типове мерки
− стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и

охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено
потребление;



Насоченост на интервенциите по Приоритет 2

ЦП 2 ‘По-зелена Европа’

Специфична цел
(vi) насърчаване на прехода към кръгова икономика/ насърчаване на прехода
към кръгова икономика и подбряване на ресурсната ефективност

− предприятия,
− публични институции,
− холдингови фондове.

Индикативни 
бенефициенти

Типове мерки

− инвестиции в използването на алтернативни суровини, използването на
рециклирани материали като суровини и повторната употреба на материали;

− подобряване на управлението на отпадъците от предприятията, в т.ч.
промишлена симбиоза;

− разработване на „зелени“ продукти.



Благодаря за вниманието!

Министерство на икономиката
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

София, ул.“Шести септември“ 21

www.opic.bg


