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Насоките за кандидатстване по първата процедура по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност“ обявени за обществено обсъждане 

 

Управляващия орган  на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане първата процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и 

средни предприятия (МСП) е подобряване на производствените процеси, 

повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния 

потенциал на предприятията.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  

150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по 

процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва:  

 за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв.,  

 за малки между 200 000 и 750 000 лв.,  

 за средни между 300 000 и 1 000 000 лв. 

 Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 

70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от 

Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, 

Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната 

помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет 
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района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за 

микро- и малки предприятия. 

Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената 

за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да 

надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни. 

 

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: 

 до 30 юни, 

 до 31 август,  

 до 30 октомври 

като в рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на 

проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа 

дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една 

от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно 

тяхната технологична интензивност: 

 нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени 

производства,  

 високотехнологични и средно високотехнологични 

промишлени производства,  

 интензивни на знание услуги 

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени 

финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на 

процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от 

продажби за тези три години поне 200 хил. лева, малките – най-малко 1  

млн. лева, а средните – минимум 6 млн. лв. 
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Фирмите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в 

една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките 

и средните предприятия групи сектори на икономическа дейност. За всеки от 

трите приема през тази година те са конкретно изброени в насоките за 

кандидатстване. За да докажат, че работят именно в тези отрасли, 

кандидатите трябва да представят актуално удостоверение за код, 

издадено от Националния статистически институт (според данни за 2014 г.). 

Дейности, които се финасират: 

Финансирането ще е за дейности за: 

 подобряване на производствените процеси във фирмите,  

 нови или усъвършенствани продукти и услуги,  

 разнообразяване на асортимента,  

 внедряване на иновативни технологии.  

Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения и 

оборудване, както и за дълготрайни нематериални активи. Тези активи 

трябва да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за 

срок от минимум три години. Допуска се покупката на активи чрез договор 

за краткосрочен финансов лизинг. 

Продължителността на изпълнение на всеки проект е максимум 18 

месеца. 

Критерии за оценка: 

За първи път по процедурата е предвидено изцяло електронно 

подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва 

чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.  

Критериите и методологията за оценка на проектните предложения са 

изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност и 

балансираност между оценката на състоянието на предприятието към 
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момента на кандидатстване (на база историческите данни на кандидата за 

предходните три години) и оценката на очаквания ефект от изпълнение на 

инвестицията, представен в изисквания за целта бизнес план.  

Проектни ще преминат през две оценки:  

 на административното съответствие и допустимостта;  

 техническа и финансова.  

Приоритет при оценката ще имат малки и средни предприятия, които 

кандидатстват с проекти в областите, определени в Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация - например мехатроника и чисти 

технологии, ИКТ и др. Предимство ще имат и проекти, които се изпълняват 

на територията на Северозападния район за планиране, които получават 

допълнителни 5 точки. Предвиден е бонус и за предприятия, включили 

дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес. 

Индикатори за изпълнение 

В процедурата са разписани индикатори за изпълнение, по които ще 

се мери ефективността от реализацията на проекта:  

 вътрешна норма на възвращаемост,  

 нарастване на производителността,  

 увеличаване на приходите от износ,  

 повишаване на ефективността на производствените разходи. 

Данните за тях ще се изискват по служебен път от Националния 

статистически институт. Ако в рамките на три приключили финансови години 

след окончателното плащане на безвъзмездната помощ фирмата не постигне 

най-малко 75% от стойността за най-малко два от индикаторите за 

изпълнение, управляващият орган на оперативната програма ще изиска 

възстановяване на от 5% до 25% от реално платения грант. 
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Предвидено е засилване на механизмите за наблюдение и контрол на 

изпълнението на заложените в проектното предложение цели и индикатори 

както на етап изпълнение, така и след  физическото приключване и 

отчитане на проектите. 

Предложения и коментари по документите могат да се изпращат в 

срок до 17.30 ч. на 20.04.2015 (включително)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


