ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Индикативна годишна работна програма1 за 2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от
оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз2
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013

1 Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните процедури ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване по всяка една от тях, след
одобрението на критериите от Комитета за наблюдение на Оперативната програма. Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за кандидатстване по всяка една от
процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др.
2 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013 г. се съфинансира от Европейски Фонд за Регионално Развитие - 85 % и Национален бюджет на Република България - 15 %.
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Максимален размер на финансиране: 97 791 500 лева

Минимален размер на финансиране: няма

Не – по отношение на конкретния бенефициент.
Да - по отношение на някои предприятия, ползватели в технологичния парк.

Не – очаква се процедурата да бъде пренотифицирана за правна сигурност.

Крайният срок за кандидатстване ще бъде указан в Изискванията за проектното предложение.

Четвърто тримесечие на 2012 г.

До 100 %

Инвестиционни разходи
Разходи за услуги и др.

Kонкретен бенефициент – 1) предприятие, което изцяло се притежава от държавата или
предприятие с над 50% държавно участие или предприятие, в което някое от посочените
видове предприятия има над 50% участие в капитала и 2) в чийто предмет на дейност изрично
е включено изграждането и/или управлението на научно-технологичен парк.

50 000 000 евро

97 791 500 лева

Процедура на директно предоставяне в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 2 от ПМС № 121 от
31.05.2007 г.

Предоставяне на инвестиционна подкрепа за изграждане на научно-технологичен парк в
България.

Основната цел на Приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система чрез
подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват:
Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса

“Създаване на научно-технологичен парк”

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”,
Област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”,
Индикативна операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна
инфраструктура”
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Максимален размер на безвъзмездната помощ: 4 000 000 лева

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 100 000 лева

Мярка по Рамката на Общността за държавна помощ за научно-излседователска и развойна
дейност и иновации, ОВ С 323/30.12.2006

Мярка по Рамката на Общността за държавна помощ за научно-излседователска и развойна
дейност и иновации, ОВ С 323/30.12.2006

Първи индикативен срок – три месеца след датата на обявяване на процедурата

Четвърто тримесечие на 2012 г.

85 %

Инвестиционни разходи.

Български научно-изследователски организации, вкл. съгласно ЗВО.

10 000 000 евро

19 558 300 лева

Открита процедура на конкурентен подбор с няколко крайни срока за кандидатстване.

Инвестиционна подкрепа за модернизиране на изследователското и развойно оборудване на
българските научни организации с цел развитие на техния потенциал за разработване на
иновативни продукти.

Основната цел на Приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система чрез
подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват:
Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса

“Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”,
Област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”,
Индикативна операция 1.2.2. „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”
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Целите на приоритетната ос включват:
Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници,
използвани от предприятията.

“Енергийна ефективност и зелена икономика”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес среда”
Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на
възобновяеми енергийни източници”
Индикативни операции 2.3.1. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” и
и 2.3.2. „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”

Минимален размер на безвъзмездна помощ - няма
Максимален размер на безвъзмездна помощ :
За малки проекти – 391 166 лв.;
За големи проекти (включващи енергиен одит) – 2 000 000 лв.;
За проекти , касаещи използването на възобновяеми енергийни източници – 391 166 лв.

Да

Да

Първи индикативен срок – три месеца след датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2012 г.

30% - 50%

Инвестиционни разходи
Разходи за услуги

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по ТЗ или ЗК

150 000 000 евро

293 374 500 лева

Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен
срок за кандидатстване

Повишаване на икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията чрез
насърчаване на инвестициите в енергоспестяващи производствени технологии и използването на
възобновяеми енергийни източници
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Максимален размер на помощта : 93 879 840 лева.
.

Минимален размер на помощта : няма

Не

Не

Крайният срок за кандидатстване ще бъде указан в Изискванията за проектното предложение.

Четвърто тримесечие на 2012 г.

До 100 %

Инвестиционни разходи
Разходи за услуги и др.

Конкретен бенефициент – МИЕТ.

48 000 000 евро

93 879 840 лева

Процедура на директно предоставяне в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 2 от ПМС № 121 от
31.05.2007 г.

Диверсификация на източниците на природен газ за България и намаляване на енергийната
интензивност на икономиката чрез подобряване на енергийната инфраструктура.

Целите на приоритетната ос включват:
Намаляване на енергийната интензивност, диверсификация на енергийните източници,
използвани от предприятията и подобряване на енергийната инфраструктура.

„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес среда”
Област на въздействие 2.3. „Ефективно използване на енергийни ресурси и подобряване на
енергийната инфраструктура”
Индикативна операция 2.3.2. „Подобряване на енергийната инфраструктура“
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„Подобряване на бизнес средата за българските предприятия - подобряване на националната
инфраструктура по качеството”

Област на въздействие 4.1.. „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”,
4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните
пазари“ и 4.3. „Подобряване на националналната инфраструктура по качеството“

Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

Максимален размер на помощта : 5 867 490 лева.
.

Минимален размер на помощта : 2 000 000 лева

Не

Не

Три месеца след датата на обявяване на процедурата.

Първо тримесечие на 2012 г.

100 %

Инвестиционни разходи
Разходи за услуги

Конкретен бенефициент – ДАМТН.

3 000 000 евро

5 867 490 лева

Процедура на директно предоставяне в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 2 от ПМС № 121 от
31.05.2007 г.

Подобряване на качеството и количеството на услугите за бизнеса, които предоставя
националната инфраструктура по качество.

Целите на приоритетната ос включват:
Подобряване на националната инфраструктура по качество, подобряване на услугите за бизнеса,
които предоставя националната инфраструктура по качество.
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