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Грантова схема
по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г.
„Разработване на продуктови и производствени иновации”
Предварителна информация
Цел на
грантовата
схема
Допустими
кандидати

Допустими
партньори
Допустими
дейности

Допустими
разходи

Приоритетни
проекти и
критерии за
оценка

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и
повишаване на иновационния капацитет на предприятията
Юридически лица или ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
със седалище в България, които:
 Имат минимум 3 приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.)
 Не са микропредприятия, които имат седалище или клон в община от селските райони
 Не са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за
финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” (10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5;
10.6; 10.81; 10.83; 10.84; 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (11.2; 11.3; 11.06)
 Не осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти,
преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в
селски райони
 Не развиват дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на
селскостопански продукти, производство и търговия на селскостопански продукти,
въгледобив, стоманодобив, корабостроeне, производство на синтетични влакна, транспорт и
производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури
 Научни организации
Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:
 Приложни научни изследвания в предприятието
 Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии,
know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост
 Тестване на прототипи и пилотни линии
 Тествания, изпитвания, измервания
Тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:
 ИКТ и информатика
 Мехатроника и чисти технологии
 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
 Възнаграждения на квалифициран персонал
 Дълготрайни материални и нематериални активи
 Консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни
линии
 Оперативни разходи, необходими за извършване на приложни научни изследвания,
тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии
 Външни услуги за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и
измервания, свързани с разработването на иновативния продукт или процес
 Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище,
 Създаване и тестване на прототипи и пилотни образци.
 Финансов капацитет на кандидатите
 Предишен доказан опит в областта на развитие на иновации
 Иновативност и пазарната приложимост на иновациите.
 Очаква се предимство да получават проекти, реализирани в партньорство с
научноизследователска организация и такива, които ще се реализират в Северозападна
България

Процент на
финансиране

 Режим „Регионална инвестиционна помощ”
Максимален интензитет на
Максимален интензитет на
помощта за дейности извън помощта за дейности в ЮЗР
ЮЗР
(Благоевград, Кюстендил,
Перник и София)
Микро и малки предприятия
70%
45%
Средни предприятия
60%
35%
Големи предприятия
50%
25%
Категория на
предприятието

 Режим „Минимална помощ”
Категория на
предприятието
Микро и малки предприятия
Средни предприятия
Големи предприятия

Максимален интензитет на Максимален интензитет на
помощта за дейности
помощта за дейности в
извън ЮЗР
ЮЗР
(Благоевград, Кюстендил,
Перник и София)
70%

70%

Забележки:
 Остатъкът от общите допустими разходи по проекта трябва да бъде съфинансиран
чрез собствени средства на кандидата, банков кредит или от други източници, които
изключват всякаква публична подкрепа.
Размер на
безвъзмездната
финансова
помощ
(гранта)

Максимален
срок за
изпълнение
на проектите
Краен срок
Бюджет на
грантовата
схема

Категория
на предприятието
Микро и малки предприятия
Средни предприятия
Големи предприятия

Минимален
Максимален размер на помощта
размер на
Режим „Регионална
Режим
помощта инвестиционна помощ”
„Минимална
помощ”
500 000 лв.
100 000 лв.
391 166 лв.
750 000 лв.
1 000 000 лв.

Забележки:
Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не
следва да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от
три последователни бюджетни години, а за предприятия в сектор шосеен транспорт –
100 000 евро
 24 месеца

 Процедурата се очаква да бъде обявена през април-май 2017 г. с краен срок за
кандидатстване 90 дни след датата на обявяване на процедурата.
68 454 050 лв. (35 млн.евро)

