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КОГА Е СЪЗДАДЕН ФОНДА, СЕСИИ, ИЗПЛАТЕНИ СУБСИДИИ 

Фондът е създаден през 2004г. с решение на МС. От създаването си до 

момента има проведени 7 конкурсни сесии, по които успешно завършените 

проекти са 455 броя, а използваната субсидия е в размер на 45 млн. лева. 

 

КОЙ АДМИНИСТРИРА ФОНДА 

Фондът се администрира от Агенцията, която от своя страна организира 

всички дейности от кандидатстването с проектни предложения от страна на 

кандидатите, през оценката и сключването на договори, последваща оценка 

и мониторинг на изпълнението, включително и изплащането на субсидията. 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ФОНДА 

Основната цел на фонда е да подпомага и насърчава научно-развойната и 

иновационна дейност, осъществявана от предприятията и научните 

организации. 

Целта е да се подпомогне реализирането на нови, съвременни иновационни 

технологии/процеси/продукти/услуги или значително усъвършенстване на 

съществуващи технологии/процеси/продукти/услуги, като резултатът е да се 

увеличи обемът на производството, подобри качеството на произвежданите 

стоки/услуги, да се намалят използваните ресурси и да се увеличат 

инвестициите в ефективни предприятия. 

КАКВО Е ИНОВАЦИЯ  

За целите на настоящите правила, Иновацията е нов продукт/услуга или 

технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които 

биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на 

предприятията. Фондът финансира разработването на иновации, които не 

трябва да достигат до готов пазарен продукт 

 

РАЗМЕР НА БФ ПОМОЩ И ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 

Максималният размер на помощта, която фондът предоставя е до 500 хил. 

лв. на участник в изпълнен проект. Средствата, които фондът предоставя са 

изцяло национални средства, които се отпускат като помощ, съгласно 

законът за държавни помощи на Р. България. Интензитетът на помощ, 

изчислен на основата на допустимите разходи по проекта за всеки 

бенефициер/участник е, както следва: 
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- 50% интензитет за подпомагане на индустриални научни изследвания 

/ИНИ/  

- 25% интензитет за подпомагане на експериментално развитие /ЕР/ 

(а) с 10% за средни предприятия; 

 (б) с 20% за малки предприятия; 

 (в) с 15%, ако е изпълнено едно от следните условия: 

  - Проектът включва ефективно сътрудничество: 

- между предприятия с участието на поне едно МСП или се 

осъществява в поне две държави членки или в държава членка и договаряща 

страна по Споразумението за ЕИП и нито едно от предприятията не поема 

повече от 70% от допустимите разходи  

или  

- между едно предприятие и една или повече организации за научни 

изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 

10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува 

резултатите от собствените си научни изследвания. 

Интензитетът за подпомагане, в случай, че бенефициерът е МСП, както и 

интензитетът за подпомагане на съвместно сътрудничество се изчисляват 

върху стойността на разходите по проекта. 

„индустриални научни изследвания“ /ИНИ/ означава планирани научни 

изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за 

придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, 

процеси или услуги, или за постигане на съществени подобрения на 

съществуващи продукти, процеси или услуги. Те включват създаването на 

компоненти от сложни системи и могат да включват конструирането на 

прототипи в лабораторна среда или в среда със симулирани интерфейси на 

съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е 

необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за 

валидиране на технологии с широко приложение; 

„експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, 

оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и 

други важни знания и умения с цел разработване на нови или 

усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, 

например, дейности, които имат за цел концептуалното определение, 

планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги. 

Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, 

демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на 

нови или усъвършенствани продукти, процеси и услуги в среда, която е 
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представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната 

цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или 

услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва 

разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, 

които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е 

твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране. 

Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, 

въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, 

производствени процеси, услуги или други операции в процес на 

изпълнение, дори ако тези изменения могат да представляват подобрения; 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Срокът за изпълнение е 18 месеца, в сравнение с 36 месеца досега, тъй като 

36 месеца е прекалено дълго време да се реализира иновацията и в 

последствие търси начин за внедряване. Фондът подпомага научно 

развойната и иновационната дейност с краен резултат - разработен 

прототип. . Последващото внедряване на постигнатия иновативен резултат 

/прототип/ в производството и неговата пазарна реализация се подпомага по  

програми /ОПИК/, насърчаващи иновациите, повишаването на 

конкурентоспособността и др.   

ОБЛАСТИ НА ДОПУСТИМОСТ 

 Областите на допустимост за предстоящата конкурсна сесия на НИФ са, 

както следва:  

-  1. Мехатроника и чисти технологии; 

-  2. Информационни и комуникационни технологии и 

информатика; 

-   3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; 

-   4. Нови технологии в креативните и рекреативните 

технологии. 

Областите на допустимост по НИФ са синхронизирани с ИСИС. В зависимост 

от постигането на целите заложени в ИСИС, по решение на УС на фонда е 

допустимо, определена област/области на допустимост да бъде 

приоритизирана спрямо другите области на допустимост.  

- По решение на УС, за всяка конкурсна сесия може да се 

определя максимален финансов лимит за поемане на задължения 

за сключване на договори със стартиращи предприятия и 

максимален финансов лимит за поемане на задължения за 

сключване на договори с предприятия, които не са стартиращи. 
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В случай, че в рамките на конкурсната сесия е достигнат 

определеният лимит за поемане на задължения по сключени 

договори със стартиращи предприятия,  а за сключване  на 

договори с предприятия, които не са стартиращи, е останал 

свободен лимит, след решение на УС на НИФ е допустимо 

използването на свободния лимит за сключване  на договори с 

предприятия, които не са стартиращи. В случай, че в рамките на 

конкурсната сесия е достигнат определеният лимит за поемане 

на задължения по сключени договори с предприятия, които не са 

стартиращи, а за сключване  на договори със стартиращи 

предприятия, е останал свободен лимит, след решение на УС на 

НИФ е допустимо използването на свободния лимит за сключване  

на договори със стартиращи предприятия. 

- В тематична област Мехатроника и чисти технологии се 

включват:  

1. производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, 

вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно 

съставляващи такъв агрегат  

2. машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и 

системи, с акцент върху транспорта и енергетиката  

3. инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл 

на индустриални машини, уреди и системи  

4. системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление 

с приложение в производството  

5. вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект  

6. създаване на съвременни информационни комплекси за 

автономни енергийни системи  

7. роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на 

роботизирани автоматизирани системи  

8. проектиране и производство на високо-технологични продукти 

и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в 

аеро-космическата индустрия  

9. био-мехатроника  

10. интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – 

„интелигентни градове“  

11. чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката 

(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, 
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електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-

базирани модели и технологии, безотпадни технологии, 

технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и 

материали от производства в други производства). 

- В тематична област „Информационни и комуникационни 

технологии и информатика“ се включват:  

- 1. производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн 

и/или асемблиране;  

- 2. 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  

- 3. 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;  

- 4. Big Data, Grid and Cloud Technologies;  

- 5. безжични сензорни мрежи и безжична 

комуникация/управление;  

- 6. езикови технологии;  

- 7. уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани 

приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и 

продукти;  

- 8. използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и 

ИКТ-базирани услуги и системи.  

-  

- В тематична област „Индустрия за здравословен живот и 

Биотехнологии“ се включват: 

- 1. 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)  

- 2. производство на специализирани храни и напитки 

(бебешки и детски, „космически“ храни)  

- 3. производство на инструменти, оборудване, консумативи за 

медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в 

над-национална производствена верига  
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- 4. персонална медицина, диагностика и индивидуална 

терапия, лечебни и лекарствени форми и средства  

- 5. медицински и лечебен туризъм с акцент върху 

възможностите за персонализация (немасов, а персонален 

туризъм)  

- 6. нано-технологии в услуга на медицината  

- 7. био-технологии с пряко приложение за здравословен начин 

на живот  

- 8. „сини“ технологии и приложение на нови методи и 

технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси  

- 9. производство на инсталации за добиване на екологично 

чиста електроенергия и промишлена вода 

- 10. зелена икономика. 

-  

В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните 

технологии се включват“: 

1. културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, 

архивно дело и библиотекарство, артистично 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;  

2. компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или 

развлекателен характер  

3. алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и 

спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);  

4. 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). 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ са 
всички дружества регистрирани в България по смисъла на Търговския 

закон.  
Партньор по проекта може да бъде: 

- Предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на 

Търговския закон. 

- Организация за научни изследвания и разпространение на знания от 

държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни 
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изследвания и разпространение на знания следва да има статут на 

юридическо лице. 

- При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от 

предприятията при проект с повече от един партньор предприятие)  е 

координатор,  има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава 

конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по 

реализирането на проекта). 

- При съвместни проекти между предприятия е допустимо участието 

само на едно стартиращо предприятие.  

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА 

Разходи за персонал: 

а) Разходи за персонал, в т.ч.: ръководител на проекта, изследовате-

ли, технически персонал и друг помощен персонал, доколкото те са ангажи-

рани за съответния проект и съответната дейност; 

б) разходите за основен и спомагателен персонал се планират поот-

делно за „индустриални научни изследвания“ и/или „експериментално разви-

тие“;  

 в) допустимият дял на разходите за персонал по научно-

изследователски развоен проект може да бъде до 70 %  от общата стойност 

на разходите на целия проект. Делът на разходите за персонал в бюджета на 

партньор, който е организация за научни изследвания и разпространение на 

знания, може да бъде до 90% при условие, че по отношение на общия 

бюджет на целия проект се спазва изискването, допустимият дял на 

разходите за персонал да бъде до 70% от общата стойност на проекта;  

 

Разходи за инструменти и оборудване 

а) „Разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални 

активи /ДНМА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите 

за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни 

материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в 

Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни 

норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни 

отчисления в перо „Разходи за инструменти и оборудване“  на всеки 

участник поотделно не може да надвишава 60 % от общите планирани 

разходи в бюджета на съответния участник; 

б) За закупуване по проект, финансиран по схемата, трябва да се 

планират за закупуване единствено нови, неупотребявани дълготрайни 

материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/; 
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в) Дълготрайните материални и нематериални активи, чиито 

амортизации са допустими разходи по проекта, следва да се използват 

единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат 

амортизируеми и да бъдат включени в активите на предприятието 

бенефициер / партньор;  

г) Разходите за инструменти и оборудване по проекта, планирани в 

бюджета на проекта, включват само разходите за начислените 

амортизационни отчисления за закупените инструменти и оборудване, 

съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане 

годишни амортизационни норми;  

д) Амортизационните годишни норми се определят еднократно по реда 

на Закона за корпоративно подоходно облагане, при изготвяне на бюджета 

на проекта; 

е) Разходите за амортизация на ДМА и ДНМА се планират само за 

времето на използвания актив за изпълнение на съответния проект;  

ж) За партньорите, бюджетни предприятия, които по силата на закон 

не начисляват амортизации, като допустими разходи за амортизации на 

дълготрайни материални /ДМА/, нематериални активи /ДНМА/, както и на 

инструменти и оборудване се планира в бюджета на проекта приспадащата 

се част от тяхната стойност, равна на амортизационните отчисления, 

определени по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане;  

з) Бенефициерът може да придобие собствеността върху планирани в 

бюджета дълготрайни материални и нематериални активи чрез покупка или 

чрез договор за финансов лизинг. Разходите за наем/оперативен лизинг на 

активи, инструменти и оборудване не са допустими за финансиране по 

Схемата. Придобиването на дълготрайни активи, при условията на договор 

за финансов лизинг е допустимо само с прехвърляне на собствеността върху 

активите с изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от приключване 

на последния етап от изпълнението на проекта. Допустими разходи, 

извършени във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите 

вноски за всеки етап от изпълнение на проекта, които са дължими и платени  

в рамките на същия етап, до приключване на последния етап от изпълнение 

на проекта; 

и) Разходи за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане 

в експлоатация на инструментите и оборудването следва да бъдат включени 

в общата стойност на планираните за закупуване дълготрайни активи.; 

Разходи за външни услуги 

За разходи за външни услуги се считат: разходи по договори за възлагане на 

научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, 
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разходи за консултантски и еквиваленти услуги, използвани изключително 

за проекта; 

а) Разходите за външни услуги се договарят с физически лица или 

юридически лица по реда на Закона за задълженията и договорите или 

Търговския закон; 

б) Допустимият дял на разходите за външни услуги поотделно за всеки 

участник, може да бъде до 25% от общата стойност на разходите по бюджета 

на всеки участник /координатор и/или партньор/партньори/ по проекта; 

в) Недопустимо е възлагането на външни услуги за следните дейности: 

изготвяне на отчети, управление на проекта, координиране на проекта, 

мониторинг на изпълнението. Не се признават за допустими разходи за 

външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на 

активи. 

Разходи за материали и консумативи 

В това перо могат да се планират единствено нови, неупотребявани  

материали и консумативи, които пряко са необходими  за изпълнение на  

проекта.  

Допустими разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна 

енергия само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от 

общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки 

бенефициер/координатор или партньор/ри/. 

Разходи за командировки в чужбина 

 а) допустими са разходите за командировки в чужбина на основния 

персонал на бенефициера /координатор или партньор/, ангажиран с 

дейности по проекта и планиран в бюджета на проекта, доколкото разходите 

за командировка в чужбина са свързани с конкретна дейност по проекта, 

когато той включва партньори от други държави – членки на ЕС и се 

изпълнява на територията на повече от една държава членка. Ако проектът 

не включва партньори по проекта от други  държави -членки, разходи за 

командировка в чужбина са недопустими; 

 б) допустими са разходите, съгласно Наредбата за командировки и 

специализация в чужбина;  

 в) разходи за командировки в чужбина са допустими за планиране в 

бюджета на проекта на всеки участник, ако същите са обосновани в 

техническата част на проекта. 

-  
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- ФОНДЪТ НЕ ФИНАНСИРА проекти, с които се заявяват за 

предоставяне  помощи: 

- в сектора на рибарството и аквакултурите; 

- предоставени в сектора на първично производство на 

селскостопански продукти;  

- за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато 

размерът на помощта е определен въз основа на цената или 

количеството на тези продукти, които се изкупуват от 

първичните производители или се предлагат на пазара от 

съответните предприятия; 

- за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато 

помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена 

частично или изцяло на първичните производители; 

- за улесняване на закриването на неконкурентоспособни 

въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на 

Съвета; 

- Фондът не финансира проекти, съдържащи класифицирана 

информация, съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация. 

- Фондът не финансира проекти в частта на разходите, която вече 

е финансирана с публични средства или ресурси на ЕС или 

държава членка. В случай на установено такова финансиране, 

проектното предложение не се отхвърля, но на финансиране 

подлежат само нефинансираните с публични средства или 

ресурси дейности/разходи. 

- Фондът не финансира проекти, които вече са финансирани по 

програма Еврика/Евростарс. 

- Фондът не финансира проекти, при които допустимият дял на 

планираните  разходи за амортизационни отчисления в перо 

„Разходи за инструменти и оборудване“ на всеки участник 

поотделно надвишава 60 % от общите планирани разходи в 

бюджета на съответния участник. 

- Фондът не финансира проекти, за които помощта няма 

стимулиращ ефект. Помощта, отпускана за реализацията на 

научноизследователски и развоен проект, няма стимулиращ 

ефект, ако работата или дейността по проекта са започнали 

преди подаване на заявлението за участие.  
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- помощи за предприятия, който са обект на неизпълнено 

разпореждане за възстановяване вследствие на предходно 

решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за 

незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар. 

- помощ свързана с износа за трети страни или други държави 

членки, а именно дейности, които са пряко свързани с 

изнесените количества, с изграждането и функционирането на 

дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с 

износа. 

- помощи, зависещи от използването на местни вместо вносни 

стоки. 

- помощи на предприятия в затруднено положение. 

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА 

Всички проектни предложения се представят съгласно апликационните 

форми, приложения и формуляри, публикувани на сайта на агенцията. 

Приемът на документи става в деловодството на агенцията в София, 

подадени на място, чрез куриер или по електронен път, като всички 

проектни предложения се регистрират в единен регистър, по хронологичен 

ред и независимо от начина на тяхното подаване /на място, по куриер, по 

електронен път/. 

КАК СЕ ПРАВИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТИ 

Оценката бива административна, техническа и икономическа оценка и се 

извършва от независими експерти от съответната област на проектите. 

Експертите оценяват по критерии за оценка и точкова система. Всеки проект 

се класира низходящо по брой точки. Оценява се иновативност и 

икономическа перспективност на проекта. След класирането на проектите се 

сключва договор между бенефициерът и агенцията. 

КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПРОЕКТИТЕ ЗА ОЦЕНКА 

Създаден е нов орган - Секретариат, който изпълнява функциите по  

координация и администрация на оценките на проектите. Секретариатът 

разпределя проектните предложения на независимите експерти, избрани по 

прозрачен начин и фигуриращи в одобрен от Министъра на икономиката 

списък. С цел прозрачност, разпределянето на проектните предложения ще 

става на случаен принцип в присъствието на представители на УС, Контролно 

звено, ЗОУФ, Външни наблюдатели.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОСЛЕДВАЩО ОТЧИТАНЕ, МОНИТОРИНГ И 

ИЗПЛАЩАНЕ НА СУБСИДИЯТА 
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Всеки отделен етап се отчита в агенцията по същия начин – в деловодството,  

по пощата или по електронен път. Мониторингът се извършва от независими 

експерти от областта на проекта. Проектите в изпълнение се разпределят на 

независимите експерти по същия начин, както и проектите за оценка. 

Оценява се техническото и финансово изпълнение на проекта. След успешно 

отчитане на съответния етап се изплаща БФП на проекта. 

КАКВО Е НОВОТО 

- Оценяващият комитет се заменя от Секретариат, който ще координира 

и администрира процеса на оценка на оперативно ниво;  Премахната е 

възможността за вземане на субективни решения. Секретариатът 

извършва процедурна проверка, без да има право да въздейства, на 

спазването на процедурата по оценка от страна на независимите 

експерти. 

- С правилата се създава Звено за контрол - постоянно действащ неза-
висим орган,  който ще извършва предварителен, текущ и последващ 

контрол на оценката на проектните предложения и мониторинга на 
одобрените проекти /договорите в изпълнение/; 

- Процесът на разпределянето на проектните предложения за оценка 

става в присъствието на представители на УС,  Контролно звено, ЗОУФ, 

Външни наблюдатели.  

- Отпадат проектите за техническа осъществимост като тип допустим 
проект за финансиране по Фонда. Средствата предвидени за тези про-

екти се насочват към научноизследователски и развойни проекти.  

- Максималната продължителност на НИРД проект в рамките на конкур-
сна сесия на НИФ е вече е до 18 месеца. 

- Областите за допустимост са синхронизирани с тематичните области от 

ИСИС. 

- Отпада основанието за бонус точки за даден проект, ако последния 
попада в  приоритетен сектор. Ще се финансират само проекти, които 

попадат  в поне една от Тематичните области по ИСИС, т.е. попадането 
на проекта в тематична област е условие за допустимост на самия про-
ект. Тематичните области по ИСИС са: 

1. Мехатроника и чисти технологии; 

2. Информационни и комуникационни технологии и информатика; 

3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; 

4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии. 

- Въвежда се финансова оценка на бюджета с цел по детайлна и пре-

цизна оценка на допустимостта, адекватността и обосноваността на за-
явените за съфинансиране с проектното предложение разходи;  
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- Предвидено е авансово ползване на до 100 % от помощта срещу бан-

кова гаранция издадена от страна на бенефициера.  

- Правилата стимулират и участието на стартиращи предприятия, пос-
редством липса на условия, които да ги поставят в неравнопоставено 

положение спрямо старите фирми и облекчени правила за доказване 
на финансовия им капацитет за изпълнение на проекта. По смисъла на 

правилата, стартиращо предприятие е канди-
дат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени фи-
нансови години към крайната дата за подаване на проектни предложе-

ния. 

- Премахнато е задължителното досега изискване за доказване на 15% 
разходи за НИРД, осъществявани от предприятията.  

- Завишено е изискването по отношение на финансовия капацитет на 

кандидатите. Няма да се допускат кандидати или партньори по НИФ, 
които има отрицателен финансов резултат. 

- Правилата и прилежащите приложения са синхронизирани по между 

си. Отстранени са допуснатите несъответствия между методиката и ме-
тодологията, формулярите за оценка и въпросниците, както и са отст-
ранени  пропуски в досегашните правила, водещи до неправилни 

оценки от страна на независимите експерти. Създадени са нови мето-
дики за прием и оценка на предложенията. 

- Критериите за оценка са прецизирани, премахнати са повтарящи се и 

ненужни критерии, както и е променена тежестта в полза на пазарно-
ориентираните проекти.  

- Заложени са нови критерии, за преценка на капацитета на кандидата. 

- Увеличен е броят на експертите, които осъществяват административ-

ната, технико-икономическата и финансовата оценка. 

- Заложен е минимален праг от 60% по всеки един от критериите за 
иновативност и икономическа перспективност. 

- Подаване на документи по електронен път. 


