Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Мярка 11: Технологично развитие и иновации
Описание на целите:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на
иновационната дейност в тематичните области на ИСИС
Мярката съответства на Инвестиционен приоритет „Технологично развитие и иновации“ на
Приоритетна ос 1 от ОПИК 2014-2020 г. и е насочена към постигане на Специфичната цел
„Повишаване на иновационната дейност на предприятията“
Обхват на мярката:
Подкрепа за иновации в предприятията, вкл. Разработване/внедряване на нови
продукти, процеси и бизнес модели, се свързва с инвестиционна подкрепа, консултантски
и помощни услуги за разработване/внедряване на иновации в предприятията.
Очакваният принос на тези подкрепени дейности се изразява основно в нарастване на дела
на предприятията, които самостоятелно разработват/внедряват и разпространяват иновации,
в резултат на което ще се повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност.
Целева група са предприятия, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи
предприятия.
Мярката е насочена към преодоляване на следните идентифицирани проблеми на
територията:
• Ниска конкурентоспособност на предприятията
• Ниска инвестиционна активност поради липса на финансиране
• Липса на производства с висока добавена стойност
Тематична концентрация –подкрепата ще бъде предоставяна само за операции/инвестиции,
попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация:
ü ИКТ и информатика:
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с
другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо
наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, Grid and Cloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и
експлоатиране на нови услуги и продукти;
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− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и
системи.
ü мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част
от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху
транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални
машини, уреди и системи;
− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството;
− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи;
− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани
автоматизирани системи;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в наднационална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване
и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и екомобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии,
технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от
производства в други производства).
ü индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело
мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични
масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“
храни);
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална
диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени
форми и средства;
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− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация
(немасов, а персонален туризъм);
− нано-технологии в услуга на медицината;
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото
ползване на речни и морски ресурси;
− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и
промишлена вода;
− зелена икономика.
ü нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура,
архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми
(филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден
дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност,
радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или
развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за
стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.
национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за
алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
Допустими кандидати:
Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро
предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно
координацията на ОПИК с други програми, в т.ч. малки и средни предприятия, по смисъла
на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции,
свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански
продукти извън приложение № I от Договора, или с производството на памук, с изключение
на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на
територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите
условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
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Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Допустими дейности:
Мярката предоставя подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване
на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия, в т.ч.:
•

Инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и
внедряване на иновациите в предприятията

Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд
и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се
извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект
категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския
съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл.
25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
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Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май
2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
Недопустими разходи:
Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно разпоредбите на чл. 27 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. за
приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и
рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. не са допустими за съфинансиране от ЕФРР,
ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз:
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга
донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз при
безвъзмездна финансова помощ и възстановима помощ следните разходи:
1. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови
трансакции.
Не са допустими за съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от
Кохезионния фонд на Европейския съюз следните разходи за:
1. извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали;
2. инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
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от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови
газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275,
25.10.2003 г., стр. 32);
3. производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
4. предприятия в затруднение, така както са определени в правилата на Европейския съюз за
държавните помощи;
5. инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако са свързани с опазването на околната
среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или за намаляване на
отрицателното й въздействие върху околната среда.
Финансови параметри за проектите:
Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект - 30 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 250 000 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166
лева.
Размер на финансовата помощ:
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите
разходи.
Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест:
Основни критерии – Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при
прилагане на ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Специфични критерии:
• Проекти на бенефициенти, развиващи своята дейности в сферата на туризма/
преработващата промишленост – 10 т.
• Проекти за подкрепа на стартиращи предприятия – 10 т.
Минимална помощ/държавни помощи:
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013
г.
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