СТАНОВИЩЕ
на Асоциация на индустриалния капитал в България

Относно: Публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна
годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Във връзка с публикувания от УО на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 проект на Индикативна работна програма за
2015 г. Асоциация на индустриалния капитал в България предоставя на Вашето
внимание своето становище и предложения относно индикативните срокове,
предвидения бюджет и условията за кандидатстване по предвидените процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2015 г.
Отчитайки важността на българските МСП за постигането на устойчив
икономически растеж на страната и съществуващата обективна необходимост от
подобряване на производствените процеси в предприятията в условията на силно
динамична икономическа и конкурентна международна пазарна среда,
изразяваме своята пълна подкрепа относно стартирането на процедура
„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ още в самото начало на
2015 г.
Предвид големия интерес, който процедурата за технологична
модернизация предизвика сред българския бизнес в изминалия програмен
период 2007- 2013 г., както и съществуващото и към настоящия момент голямо
търсене на финансов ресурс от страна на МСП за внедряване на
високотехнологични, базирани на знанието технологии, считаме че
предвидените три крайни срока за подаване на проектни предложения с период
на приемите не по-малко от 60 дни, ще отговори на очакванията на българския
микро-, малък и среден бизнес за осигуряване на възможност за финансиране на
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проекти, свързани с повишаване на производствения капацитет и създаване на
условия за повишаване на експортния потенциал на предприятията. В тази
връзка подкрепяме и предвидения за 2015 г.
индикативен бюджет по
процедурата в размер на 150 млн. евро.
В същото време изразяваме своето пълно несъгласие с предвидените
условия за стартиране и осъществяване на процедурата за подбор на проекти,
свързана с осигуряване на подкрепа за иновационните дейности на
предприятията.
Считаме, че късното стартиране на процедура „Подкрепа за иновации в
предприятията“, едва през месец декември 2015 г., както и предвиденият
изключително нисък индикативен бюджет за 2015 г. ще застраши постигането на
целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и ще създаде
предпоставки и през следващия програмен период нашата страна да не успее да
се справи с големите предизвикателства, свързани с подобряване иновационното
представяне на България е ЕС. Вземайки предвид последното място в ЕС, което
нашата страна заема по отношение на иновационния потенциал на
предприятията, и предвид приоритетите на Стратегията Европа 2020, за
постигането на които ОП „Иновации и конкурентоспособност“ следва да
допринесе, Асоциация на индустриалния капитал в България отправя към УО на
Програмата следните препоръки и предложения:
1. Началната дата на обявяване на процедурата да бъде не по-късно от
месец юни 2015 г., като бъдат предвидени два приема с две крайни
дати за подаване на проектни предложения при запазване периода за
кандидатстване в рамките на минимум 60 дни от датата на обявяване
на процедурата.
Считаме, че необоснованото отлагане на стартирането на процедура
„Подкрепа за иновации в предприятията“ за края на 2015 г. и
неяснотите по отношение на необходимото технологично време за
подбор на проектите от страна на УО, ще създаде значителни
трудности пред българските предприятия да отговорят на
предизвикателствата на международната пазарна среда, в която
бързото развитие и внедряване на иновации се превръща във все посериозно конкурентно предимство.
2. Бюджетът на процедурата за иновации за 2015 г. следва да бъде
увеличен значително, като предлагаме общият размер на БФП за
2015 г. за иновативни проекти да бъде – 80 млн. евро., като в
същото време бъде увеличен и максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ за един проект.
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Считаме, че това се налага предвид забавеното стартиране на Програма
„Иновации и конкурентоспособност“ и спешната необходимост от
немалък финансов ресурс за развитие и внедряване на иновации в
българските предприятия.
Насърчаването на иновационните дейности в предприятията са не помалко важни от подобряването тяхната енергийна ефективност. Не
можем да се съгласим с обстоятелството, че максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по процедурата за иновации (500 000
евро) е 3 пъти по-малък от този по процедурата за подобряване на
енергийната ефективност на предприятията (1 500 000 евро).
3. Изразяваме своето несъгласие и с факта, че в индикативната работна
програма за 2015 г. големите предприятия са изключени от
допустимите кандидати по процедура „Подкрепа за иновации в
предприятията“. Отчитайки броя и спецификата на големите
предприятия в нашата страна, които са определени за такива
съгласно Закона за малките и средните предприятия основно поради
по-голямата численост на персонала, и в много по-малка степен поради
по-голям размер на собствения капитал и нетните приходи от
продажби, както и предвид обстоятелството, че в много браншове
именно големите предприятия са генераторите на иновации,
считаме за напълно необосновано същите да бъдат недопустими за
кандидатстване по процедурата за насърчаване на иновационните
дейности. Смятаме, че наред с МСП, големите предприятия
притежават сериозен потенциал за развитие на иновации и биха могли
да допринесат съществено за придвижването на българската
икономика нагоре по веригата на добавената стойност в рамките на ЕС.
Затова настояваме големите предприятия да бъдат включени като
допустими кандидати при отварянето на процедурата за иновации
през 2015 г.
Във връзка с гореизложеното настояваме Управляващият орган на ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ да преразгледа заложените в
индикативната работна програма бюджет, срокове, условия за допустимост,
интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура
„Подкрепа за иновации в предприятията“ и да вземе предвид направените
обосновани предложения от страна на Асоциация на индустриалния капитал в
България.
В противен случай, смятаме, че индикативната работна програма няма да
може да отговори в достатъчна степен на потребностите на българския бизнес и
икономическите условия, в които той се развива, което ще постави управлението
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на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в неправилна плоскост, още от
самото й стартиране, и ще създаде значителни трудности за своевременното
постигане на нейните основни цели и приоритети, свързани с придвижването на
нашата страна от последните редици в ЕС по икономическо развитие и
иновативен потенциал и превръщането й от „догонваща“ държава – „плах
иноватор“ в страна – „умерен иноватор“ с устойчив икономически растеж.
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