
 
 

Грантови схеми по Оперативна програма „Конкурентноспособност”  

(към 6 май 2009 г.) 

 
Наименование на 

грантовата схема 

 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Подкрепа за 

стартиращи 

иновативни 

предприятия” 

� Предприятия 

регистрирани по ТЗ 

или Закона за 

кооперациите със 

седалище в 

Република България; 

� Регистрирани по 

съответния ред не 

по-рано от три 

години преди датата 

на подаване на 

проектното 

предложение 

Максимален 

размер: 391 166 лв. 

� 90% от общите 

допустими разходи 

по проекта 

� Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и 

изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен 

продукт или процес;  

� Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с 

разработването на определения иновативен продукт или процес; 

�  Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови 

продукти и/или процеси;  

� Разработване на технологии за производство, респективно за 

създаване или осъществяване на иновативни продукти или 

процеси; 

� Създаване на промишлен дизайн;  

� Закрила на индустриалната собственост на национално и 

международно равнище и необходимата за това експертна помощ. 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 

„Развитие на 

стартиращи 

иновативни 

предприятия чрез 

подкрепа за 

внедряване на 

иновативни 

продукти, процеси и 

услуги” 

� Предприятия 

регистрирани по 

Търговския закон 

или Закона за 

кооперациите със 

седалище в 

Република България 

� Регистрирани по 

съответния ред не 

по-рано от три 

години преди датата 

на подаване на 

проектното 

предложение 

Максимален 

размер: 1 млн. лв. 

� Микро и малки 

предприятия: 70%; 

� Средни предприятия: 

60%. 

� Допустимите дейности по проектите включват: 

-Осъществяване на инвестиция (задължителен елемент) 

-Получаване на консултантски услуги (незадължителен елемент) 

� Предприятията могат да получат средства за инвестиции в 

рамките на проекти за: 

- Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване в 

производството на иновативен продукт, процес или  услуга, 

разработени от кандидата или възложени за разработване на 

изследователска организация 

- Закупуване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се 

влагат при създаване на цялата поточна линия за производство на 

иновативния продукт или процес 

- Закупуване на специализиран софтуер 

- Подобряване на сгради и производствени помещения чрез СМР, 

когато това е непосредствено свързано с инвестициите по проекта. 

� Предприятията могат да получат средства за консултантски 

услуги в рамките на проектите за: 

- Разработване на бизнес и маркетингови планове и стратегии 

свързани с пазарната реализация 

- Разработване на софтуер 

- Оптимизиране на технологии за производство 

- Консултантски и юридически услуги 

- Консултантски услуги от инж.-технически характер 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 
 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Подкрепа за 

създаване на 

технологични 

паркове” 

� Научно-

изследователски 

организации 

� Общини 

� НПО 

� Предприятия 

 

Максимален 

размер: 391 166 лв. 

� 70% от общите 

допустими разходи 

по проекта 

� Ще се финансират подготвителните дейности за  

    създаване  на технологични паркове (разработка на  

    пред-проектни проучвания, техническа 

    документация, инженерни планове и др.) 

Схемата ще 

бъде отворена 

през второто 

тримесечие на 

2009 г. 

„Технологична 

модернизация в 

предприятията” 

� Предприятия или 

кооперации, 

регистрирани по 

Търговския закон 

или Закона за 

кооперациите със 

седалище в 

Република 

България 

Максимален 

размер:  

� МСП: 2,5 млн. 

лв. 

� Големи 

предприятия: 5 

млн. лв. 

� Микро и малки 

предприятия: 70% 

� Средни предприятия: 

60% 

� Големи предприятия: 

50% 

� Допустимите инвестиции в рамките на проектите са: 

1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, 

представляващо дълготраен материален актив; 

2. Закупуване на нематериални активи; 

3. Подобряване на функционалните характеристики на 

съществуващи сгради и производствени помещения чрез СМР, 

водещо до повишаване на стойността им, когато това е 

непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в 

експлоатация на инвестициите по т.1 и/или т.2.  

� Допустимите дейности за услуги са:  

Консултантски услуги свързани с въвеждането на новите 

технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. 

разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с 

новите технологии, процеси, продукти/услуги; 

Схемата ще 

бъде отворена 

през третото 

тримесечие на 

2009 г. 

„Създаване на 

регионални бизнес 

инкубатори” 

� Мрежи и 

организации, 

предоставящи 

консултантски, 

информационни и 

др. услуги на 

бизнеса 

� Местни и 

регионални власти 

� НПО 

� Консултантски 

организации 

� Съществуващи 

бизнес инкубатори 

 

 

 

Максимален 

размер:  

1,5 млн. лв. 

� 50% от общите 

допустими разходи 

по проекта 

Създаване и управление на регионални бизнес инкубатори,  както 

и необходимите инвестиции за функциониране на инкубаторите. 

Схемата ще 

бъде отворена 

през четвъртото 

тримесечие на 

2009 г. 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Насърчаване на 

бизнес 

кооперирането и 

клъстерите” 

� Нововъзникващи 

или вече 

съществуващи 

клъстери 

Максимален 

размер: 2 млн. лв. 

� 50% от общите 

допустими разходи 

по проекта 

Поради комплексният характер на клъстерите, мярката ще 

подкрепя различни по вид и същност дейности:  

� Ще се финансират общи за клъстера като цяло дейности 

(управление на клъстера и общи инвестиционни потребности);  

� Подкрепа за индивидуалните членове на клъстера 

(включително консултации, инвестиции и обучение). 

 

 

 

 

 

 

Схемата ще 

бъде отворена 

през четвъртото 

тримесечие на 

2009 г. 

„Подобряване на 

условията за достъп 

до 

финансиране на 

микро-, малки и 

средни 

предприятия” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Организации 

(обществени и 

търговски или 

НПО), опериращи 

като гаранционни 

фондове 

� Организации 

(обществени и 

търговски или 

НПО), опериращи 

като микро- 

кредитни фондове 

� Банки 

предоставящи 

микрокредити 

� Фондове за рисков 

капитал, 

инвестиращи в 

малки и средни 

предприятия 

� Организации, 

управляващи 

мрежа от 

бизнес ангели 

 

391 млн. лв. � Процентът на 

съфинансиране ще 

бъде определен след 

създаване на 

холдинговия фонд, 

съгласно рамковото 

и финансиращото 

споразумения и 

изготвянето на 

изискванията за 

оценката, подбора и 

акредитирането на 

финансови 

посредници 

(допустимите 

бенефициенти по 

настоящата 

приоритетна ос) от 

холдинговия фонд 

Създаване на специализирани финансови инструменти, като 

гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за 

микрофинансиране, подпомагащи достъпа на малки и средни 

предприятия до капитал за развитие при достъпни и благоприятни 

условия. 

След  датата на 

подписване на 

Финансиращо 

споразумение 

между 

Министерство 

на икономиката 

и енергетиката 

и Европейския 

инвестиционен 

фонд 

 


