
„ИЗИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „СЛИВЕН“ №23, АП. 9, МОБ. 0889-806161

Резюме на насоките за кандидатстване по процедура
„Подкрепа за внедряване на иновации в

предприятията“ по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 - 2020

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ

 

Микро, малки и
средни

предприятия1
Големи

предприятия

Минимален размер на 
безвъзмездната помощ

100 000 лева 100 000 лева

Максимален размер на 
безвъзмездната помощ

1 000 000 лева 1 500 000 лева

Процент на европейско финансиране за инвестиционни дейности

А. При условията на регионална помощ:

Категория на
предприятието

Максимален
интензитет на

помощта за
дейности извън

Югозападния
регион

Максимален
интензитет на

помощта за
дейности в

Югозападния
регион

Микро и малки 
предприятия

70% 45%

Средни предприятия 60% 35%
Големи предприятия 50% 25%
Заб. Югозападният регион на планиране включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София 
град и София окръг.

Б. При условията на минимална помощ „de minimis”:

Категория на
предприятието

Максимален
интензитет на

помощта за
дейности извън

Югозападния

Максимален
интензитет на

помощта за
дейности в

Югозападния

1 Съгласно Закона за малките и средните предприятия, микро предприятията имат персонал до 9 души 
вкл., малките – между 10 и 49 души вкл., средните – между 50 и 249 души вкл., а големите предприятия 
– минимум 250 души персонал.
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регион регион
Микро, малки, средни и 
големи предприятия

90% 90%

Процент на европейско финансиране за консултантски и помощни
услуги

Категория на
предприятието

Максимален
интензитет на

помощта за
дейности извън

Югозападния
регион

Максимален
интензитет на

помощта за
дейности в

Югозападния
регион

Микро, малки, средни и 
големи предприятия

90% 90%

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които отговарят на следните критерии:

1. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.);

3. Да не развиват дейност в областта на първоначалната преработка на селскостопанска
продукция.

Допустими проекти и дейности по процедурата

I. Допустими проекти

1. Изпълнението  на  проектите  следва  да  води  до  пазарна  реализация  на  продукт
(стока  или  услуга)  или  процес,  попадащи   в  обхвата  на  изброените  по-долу
приоритетни  направления  на  тематичните  области  на  Иновационната
стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

 ИКТ и информатика:

- производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
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- 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;
- използване  на  нови  възможности  във  връзка  с  аутсорсинг  и  ИКТ-базирани

услуги и системи.

 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

над-национална 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  еко-мобилност,  водород-базирани  модели  и  технологии,
безотпадни  технологии,  технологии  и  методи  за  включване  на  отпадъчни
продукти и материали от производства в други производства).

 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);

С т р .  3 | 10



„ИЗИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „СЛИВЕН“ №23, АП. 9, МОБ. 0889-806161

- 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;

- 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.

 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). 

2. Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на
база на интелектуални права, придобити от трети лица.

Определение за иновация: Съгласно Наръчника от Осло иновация е въвеждане в употреба на
някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес,
на  нов  метод  за  маркетинг  или  на  нов   организационен  метод  в  търговската  практика,
организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства
и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е
нова или значително подобрена по отношение на нейните  свойства или  начини на
използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики,
компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване
или в някакви други функционални характеристики;

 Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен
начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в
технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
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 Маркетингова  иновация  е  внедряване  на  нов  метод  за  маркетинг,  включително на
значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране,
реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;

 Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската
практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

ВАЖНО:  По  процедурата  ще  бъдат  финансирани  само  проекти,  въвеждащи  продуктова
и/или производствена иновация.

3. Допустими за подкрепа по елемент „Инвестиции“ са проектни предложения, които
имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в
материални и нематериални активи, свързани със:

- Създаването на нов стопански обект или; 

- Разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект или; 

- Диверсификацията  на  продукцията  на  стопански  обект  с  продукти,
които не са били произвеждани до момента в стопанския обект или;

- Основна  промяна  в  целия  производствен  процес  на  съществуващ
стопански обект.

II. Допустими дейности

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

 Придобиване на ново оборудване,  необходимо за внедряване в производството на
иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.

 Придобиване  на  права  на  интелектуална  собственост  върху  иновациите,  които  ще
бъдат подкрепяни по процедурата.

 Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на
иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

ВАЖНО:  По  елемент  А  „Инвестиции“ кандидатите  по  процедурата  могат  да  избират
приложимия режим на държавни помощи (регионална инвестиционна помощ или помощ
„de minimis”) в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект.

Елемент Б „Услуги“

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Консултантските  услуги  в  подкрепа  на  иновациите  включват  следните  примерни  видове
услуги:

- Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;

- Консултиране,  подпомагане  и  обучение  в  областта  на  придобиването,  защитата  и
експлоатацията на нематериални активи;
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- Консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на
правилата, които ги уреждат.

Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват следните примерни видове услуги:

- Осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или
услуги;

- Осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси
или услуги;

- Осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти,
процеси или услуги;

- Осигуряване на  лаборатории2 с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси
или услуги;

- Осигуряване  на етикети за  качество с  цел  разработване на  по-ефективни продукти,
процеси или услуги;

- Изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси
или услуги.

Недопустими дейности по процедурата

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 дейности,  чието  изпълнение  е  стартирало  преди  подаване  на  проектното
предложение;

 закупуване на оборудване втора употреба;

 дейности за строително-монтажни работи (СМР);

 закупуване  на  компютърно  оборудване  и  софтуер  за  административни  нужди  на
предприятието (вкл. софтуерни системи за управление –  ERP,  CRM и други подобни
системи и модули към тях);

 разходи за възстановим ДДС;

 консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

 закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-
материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи
за производството, резервни части);

 участие в семинари, работни срещи, изложения;

 закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

Недопустими  за  финансиране,  но  задължителни  за  изпълнение
дейности по процедурата

2 С оглед на спецификата на процедурата, допустимо е ползването на  определени услуги, извършвани
от лабораториите, а не наемането на лаборатории от кандидата за определен период от време.

С т р .  6 | 10



„ИЗИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „СЛИВЕН“ №23, АП. 9, МОБ. 0889-806161

Следните дейности се явяват недопустими за финансиране, но задължителни за изпълнение от
бенефициентите по процедурата:

 дейности за информация и публичност (визуализация) по проекта;

 одит на проекта3.

Приоритети по процедурата

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 попадат  в  приоритетните  тематични  области  на  Иновационната  стратегия  за
интелигентна специализация (одобрена с Решение на Министерски съвет № 857 от
03.11.2015 г.);

 се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране4;

 включват дейности за внедряване на еко-иновации5.

Максимален срок за изпълнение на проектите

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/
месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.

Критерии за оценка на проектните предложения

Критериите за оценка на проектните предложения включват:

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация:

- Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация;

- Новост на подкрепяната иновация;

- Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията;

- Подкрепяната  по  проекта  иновация  е  резултат  от  съвместна  дейност  между
кандидата и научна организация или собствена за кандидата дейност.

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата:

3 Одитен доклад се изисква само за проекти, при които размерът на безвъзмездната финансова помощ
надхвърля 750 000 евро (1 466 872.50 лв.).
4 Северозападният район за планиране включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.
5 Еко-иновациите се  определят  като всяка  форма на иновация,  в  резултат на която е налице,  или е
насочена  към значителен  и  видим напредък към целта  за  устойчиво  развитие  чрез  намаляване  на
въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда
или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.
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- Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с дейностите, за които
се  кандидатства  (съгласно  Справката  за  иновационна  дейност  на
предприятието през периода 2012-2014, подавана към НСИ);

- Предприятия,  занимаващи  се  с  научно-изследователска  и  развойна  дейност
(НИРД) – средно за 2012, 2013 и 2014 г.;

- Придобити  права  по  интелектуална  собственост6 от  кандидата  управителя
и/или съдружниците му;

- Претеглен коефициент на приходи от износ (2013, 2014 и 2015 г.);

- Претеглен марж на печалбата (2013, 2014 и 2015 г.);

- Претеглена брутна добавена стойност (2013, 2014 и 2015 г.);

- Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2013, 2014 и 2015 г.).

III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта 
(прогнозни данни):

- Вътрешна норма на възвръщаемост;

- Дисконтиран срок за откупуване на инвестициите;

- Нарастване  на  производителността  на  предприятието  вследствие  на
изпълнението на проекта;

- Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта.

IV. Приоритизиране на проекти:

- Регионална специализация съгласно ИСИС;

- Регионална  приоритизация  за  проекти,  изпълнявани  на  територията  на
Северозападния регион;

- Надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС;

- Подкрепа за еко-иновации.

V. Реалистичност на разходите по проекта.

ВАЖНО:  Документите  в  подкрепа  на  иновативността  на  внедрявания  продукт  (стока  или
услуга) или процес, могат да включват:

 патент7;

 свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по
проекта;

 свидетелство за регистрация на промишлен дизайн;

6 Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена 
внедряваната по проекта иновация.
7 В случаите, когато кандидатът е представил патент за изобретение, свидетелство за регистрация на
полезен  модел,  свидетелство  за  регистрация  на  промишлен  дизайн  или  заявка  за  патент/полезен
модел/промишлен  дизайн  той  трябва  да  представи  и  проучване/удостоверение  за  правен  статус,
издадено от Патентно ведомство.
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 заявка  за  патент  за  изобретение/свидетелство  за  регистрация  на  полезен
модел/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или;

 лицензионен  договор,  с  който  се  разрешава  използването  на  съответния
обект на интелектуална собственост;

 договор за прехвърляне на ноу-хау;

 договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост;

 декларация  за  авторски  права  върху  произведението  предмет  на
внедряваната иновация;

 договор за придобиване на резултати от НИРД;

 техническа  документация,  публикации,  доклади,  резултати  от  проведени
тестове,  изследвания,  независими  становища/оценки  от  компетентни
организации,  упражняващи  своята  основна  дейност  в  приоритетното
направление на тематичната област на ИСИС, в рамките на което ще бъде
реализирана иновацията;

 сключен  договор  за  прехвърляне  на  права  по  интелектуална  собственост,
удостоверяващ,  че  за  внедряването  на  определени  продукти  (стоки  или
услуги) или процеси, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване
или по друг  законосъобразен начин права по интелектуална собственост  в
рамките на проекта.

Начин на подаване на проектните предложения

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло 
електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 
формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 
използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на 
следния интернет адрес: https  ://  eumis  2020.  government  .  bg.

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020, като се подписва с КЕП от 
лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява 
заедно от няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 
подаването.

Срок за подаване на проектните предложения

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 4 април 2016 г.,
19:00 часа
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Изплащане на финансовата помощ

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвиждат
3 варианта на плащане, както следва:

Вариант 1 (с авансово плащане, междинни и окончателно плащане):

Бенефициентите  по  настоящата  процедура  имат  право  да  получат  авансово  плащане  като
представят  искане за плащане по договор за  безвъзмездна финансова помощ.  Авансовото
плащане може да бъде в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова
помощ. Условие  за  неговото  извършване  е  предоставянето  от  страна  на  бенефициента  на
финансова/банкова гаранция покриваща пълния размер на исканата авансова сума.

Вариант 2 (само междинни плащания и окончателно плащане):

В  този  случай  бенефициентът  първоначално  заплаща  всички  разходи  по  изпълнение  на
проекта  за  определен  период.  За  да  получи  исканата  сума  за  междинно  плащане,
бенефициентът трябва да представи за одобрение междинен технически и финансов отчет.
Общият  размер  на  междинните  плащания  не  може  да  надхвърля  95%  от  стойността  на
безвъзмездната финансова помощ.  Размерът на окончателното плащане се изчислява след
приключване  на  проекта,  одобряване  на  финалния  технически  и  финансов  отчет  като  се
приспаднат сумите по отпуснатите междинни плащания.

Вариант 3 (само окончателно плащане):

В този случвай бенефициентът получава окончателното плащане в размер на общата стойност
на безвъзмездната финансова помощ, изчислена като се приложи процента, посочен в чл. 3.2
от  Договора  за  безвъзмездна  финансова  помощ  към  общите  верифицирани  разходи.
Окончателното плащане се извършва след одобрението на финалния отчет по проекта.
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