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  Основни 
подобрения: 

• Прилага се режим на държавна помощ „Помощи за 
проекти за научноизследователска и развойна дейност“ 
съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014, 
отговарящ по-точно на целта на процедурата; 

 
• За да се насърчи сътрудничеството «наука-бизнес» е 

допустимо и партньорство с научна организация; 
 
• Критериите за ТФО са прецизирани на база на данните 

от оценката на проектните предложения по първите две 
процедури; 

 
• Предвижда се използването на международно 

признати експерти, включени в списъка на външните 
оценители в областта на научните изследвания на 
основание чл.14, ал.1 и 8 от Постановление № 162; 
 

Научени уроци и подобрения спрямо процедури 
1.001 и 1.002 (1/2) 
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  Основни 
подобрения: 

 
• Намалена е тежестта на регионалната 

приоритизация за проекти, изпълнявани на 
територията на СЗР; 
 

• Предвижда се възможност за приоритизация на 
проекти, получили seal of excellence; 
 

• Намален е максималният размер на БФП, както и 
максимално допустимия интензитет по режим “de 
minimis”, така че да бъдат подкрепени по-голям 
брой предприятия; 
 

• Допускат се и ограничени дейности в рамките 
на проектите, осъществявани в чужбина. 

Научени уроци и подобрения спрямо процедури 
1.001 и 1.002 (2/2) 
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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 Процед
ура 

• Процедура „Разработване на продуктови и 
производствени иновации“ ще бъде обявена в рамките на 
Инвестиционен приоритет 1.1, Приоритетна ос 1 
„Технологично развитие и иновации“ на ОПИК 2014-2020 

 

Цел 

• Нарастване на дела на предприятията, които разработват 
и разпространяват продуктови и производствени 
иновации, както и повишаване на иновационния 
капацитет на предприятията. 

Бюджет 

• Общ бюджет - 68 454 050 лв. (35 млн.евро), като 
финансирането от ЕФРР е 58 185 942.5 лв. (29.75 
млн.евро), а националното съфинансиране се равнява на 
10 268 107.5 лв. (5.25 млн. евро). 
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Основни параметри на процедурата (2/2) 
 

Режим на държавна/минимална 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. 

Елемент Б 

• Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 
2013 г. 
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Критерии за подбор на операции (1/11) 
 

• Кандидатите трябва да са 
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;  

• Кандидатите трябва да имат 
минимум три приключени 
финансови години (2014, 2015 и 
2016 г.) към датата на обявяване на 
процедурата за подбор на проекти; 

Допустими 
кандидати 

(1/2): 
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Критерии за подбор на операции (2/11) 
 

• Кандидати могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова помощ, 
в случай че не попадат в 
забранителните режими на Регламент 
на Комисията (ЕС) № 651/2014, Регламент 
(ЕС) № 1407/2013, Регламент (ЕС) № 
1301/2013 и ЗУСЕСИФ;  

• Кандидати могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова помощ, 
в случай че не са недопустими 
кандидати съобразно демаркационната 
линия с други планове и програми, 
финансирани със средства на ЕС. 

Допустими 
кандидати 

(2/2): 
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Критерии за подбор на операции (3/11) 
 

• Допустими партньори са:                                                     
- Акредитирани български висши 
училища,                                                                
- Факултети към български висши 
училища,                                                   
- Институти или академични 
специализирани звена на БАН,                                   
- Експериментални лаборатории и 
изследователски институти,                           
- СНИРД към „София Тех Парк“ АД. 

• Допустими по настоящата процедура 
са само партньори, които отговарят на 
определението за „предприятие“  
съгласно ЗМСП. 

Допустими 
партньори 

(1/2): 
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Критерии за подбор на операции (4/11) 
 

• Партньори могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова помощ, 
в случай че не попадат в 
забранителните режими на Регламент 
на Комисията (ЕС) № 651/2014, Регламент 
(ЕС) № 1407/2013, Регламент (ЕС) № 
1301/2013 и ЗУСЕСИФ;  

• Партньори могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова помощ, 
в случай че не са недопустими 
кандидати съобразно демаркационната 
линия с други планове и програми, 
финансирани със средства на ЕС. 

Допустими 
партньори 

(2/2): 
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 Допустими 
проекти: 

• Изпълнението на проекта следва да води до 
разработване на продукт (стока или услуга) или 
процес, попадащи в обхвата на приоритетните 
направления на тематичните области на ИСИС. 

• Проектите трябва да са насочени към разработване на 
иновация. 

• Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за 
научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 
25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са подпомаганите части 
от проектни предложения, които попадат изцяло в 
рамките на една от следните категории: 
 индустриални научни изследвания; 
 експериментално развитие. 

• Изпълнението на проекта следва да води до разработване 
на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво 
на технологична готовност (TRL scale). 

• Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, 
залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент и на Съвета. 

Критерии за подбор на операции (5/11) 
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 Допустими 
дейности: 

Елемент А: 
1. Извършване на тествания, 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 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 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.  
4. Визуализация на проекта. 

Критерии за подбор на операции (6/11) 
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Допустими 

разходи 

(1/3): 

Елемент А 
1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни 
вноски за сметка на работодателя) на персонал - изследователи, 
технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ 
пряко в дейностите за разработване на иновация. 
2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи 
ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за 
разработването на продуктова (стока или услуга) или 
производствена иновация: 
а) разходи за наем на оборудване и инструменти; 
б) разходи за амортизация на собствено оборудване и 
инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през 
който се използват за проекта. 
3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на 
проекта, необходими за разработване на продуктова (стока или 
услуга) или производствена иновация- разходи за 
амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на 
кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, 
през който се използват за проекта. 

Критерии за подбор на операции (7/11) 
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Допустими 

разходи 

(2/3): 

 

Елемент А 
4. Разходи за външни услуги, необходими за 
разработването на продуктова (стока или услуга) или 
производствена иновация: 
а) разходи за възлагане на научни изследвания; 
б) разходи за знания и патенти, закупени или 
лицензирани от външни източници на принципа на 
сделката между несвързани лица; 
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, 
използвани изключително за разработването на 
продуктова (стока или услуга) или производствена 
иновация. 
5. Разходи за материали  и консумативи, необходими 
за разработването на продуктова (стока или услуга) или 
производствена иновация. 

Критерии за подбор на операции (8/11) 
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Допустими 

разходи 

(3/3): 

Елемент Б: 
1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за 
разработването на продуктова (стока или услуга) или 
производствена иновация. 
2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер 
(вкл. разходи за разработване на софтуер и разходи за 
придобиване на лицензи за срока на изпълнение на 
проекта), представляващ ДНА, необходим за разработването 
на продуктова (стока или услуга) или производствена 
иновация. 
3. Разходи за защита на индустриална собственост на 
национално и международно равнище и ползване на 
необходимата за това експертна помощ. 
4. Разходи за визуализация на проекта. 
 
Разходите за Елемент Б  не следва да надвишават 
50% от общо допустимите разходи по проекта. 

Критерии за подбор на операции (9/11) 
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Минимален размер на 
помощта 

 

100 000 лв. 
 

 

 

Максимален размер 
на помощта (в 
зависимост от 
категорията на 
предприятията) 

  

  
Микро и малки - 500 000 лв. 

Средни – 750 000 лв. 
Големи – 1 000 000 лв. 

 

 

 

Критерии за подбор на операции (10/11) 
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 Интензитет на помощта  по Елемент А - приложим режим 
„Помощи за проекти за научноизследователска и развойна 
дейност“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интензитет на помощта по Елемент Б (режим „de minimis”) 
– 70% за всички категории предприятия. 

 

Критерии за подбор на операции (11/11) 
 

Вид изследвания Микро/ 

Малки 

Средни Големи 

Индустриални научни 
изследвания (без ефективно 

сътрудничество) 
70% 60% 50% 

Експериментално развитие 
(без ефективно 
сътрудничество) 

45% 35% 25% 

Индустриални научни 
изследвания (с ефективно 

сътрудничество) 
80% 75% 65% 

Експериментално развитие (с 
ефективно сътрудничество) 60% 50% 40% 
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Методология за подбор на операции (1/3)

 

 Вид процедура за предоставяне на БФП -  процедура на подбор 
на проекти съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 

 

 Краен срок за кандидатстване – един  краен срок за 
кандидатстване. Минималният срок за подаване на проектни 
предложения е 90 дни от датата на обявяване на процедурата за 
подбор на проекти. 

 

 Очакваните резултати: 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в 
нарастване на дела на предприятията, разработващи продуктови и 
производствени иновации  в тематичните области на ИСИС, в резултат 
на което ще се повиши иновационния им капацитет и 
конкурентоспособност. 
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• Регионална специализация съгласно 
ИСИС; 

 

• Регионална приоритизация за проекти, 
изпълнявани на територията на СЗР; 

 

• Надграждане на резултати по 
Рамковите програми на    ЕС (вкл. ECSEL 
Joint Undertaking) и/или получен печат 
за качество (seal of excellence); 

 

• Подкрепа за еко-иновации. 

Приоритиз
иране: 

Методология за подбор на операции (2/3) 
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Методология за подбор на операции (3/3) 
 

 

 

 

 • Дял на иновативните предприятия; 

• Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД; 

 

• ; 

• Брой на предприятията, получаващи подкрепа; 

• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
иновации или за научноизследователски и развойни проекти. 

• Финансирани проекти за еко-иновации.  

• Брой предприятия, които си сътрудничат с 
научноизследователски институции. 
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Промени вследствие на получени коментари от 
членове на КН

 

 Изменя се наименованието на критерий II.3 – Права по 
индустриална собственост, по отношение на които кандидата, 
управителя и/или съдружниците му е/са първоначален 
заявител/изобретател; 

 Включва се нов критерий в раздел II – Съпоставимост между 
претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на 
кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта с 
тежест 4 точки; 

 Намалява се тежестта на критерии II.4. Претеглен марж на 
печалбата (2014, 2015 и 2016 г.); II.5. Претеглена брутна добавена 
стойност (2014, 2015 и 2016 г.); II.6. Претеглен коефициент на 
рентабилност на активите (2014, 2015 и 2016 г.) и II.7. Претеглен 
коефициент на приходите от износ (2014, 2015 и 2016 г.) на 4 
точки. 
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Предложение за решение на КН на ОПИК: 

 

 


