ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Индикативна годишна работна програма за 2013 г.1 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

Индикативна годишна работна програма за 2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съ-финансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

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 %.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

3

схема/процедура

Цел и приоритети на:

приоритетна ос/операция

схема/процедура

Наименование на:

приоритетна ос/операция

№

Вид
процед
ура за
предос
тавяне
на
БФП3

Максимале
н размер на
БФП за
процедурат
а
лева евро

Допусти
ми
бенефиц
иенти

Допусти
ми
разходи

Максима
лен % на
съфинан
сиране

Инд
ика
тив
на
дат
а на
обя
вяв
ане
на
схе
мат
а

Индика
тивен
краен
срок за
подаван
е на
проект
ни
предло
жения

Представлява
ли схемата/част
от нея:
държав
на
помощ
по чл.
107 от
Договор
а за
функци
ониране
на ЕС

мини
малн
а
помо
щ по
смис
ъла
на
Регл
амен
т№
1998/
2006
г.

Минима
лен и
максима
лен
размер
на БФП
за
отделните
проекти

БФП - Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на т. 1 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Максимален размер на БФП - 3 000 000 лв.

Минимален размер на БФП - 100 000 лв.

Да

Да

Не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2013 г.

50-90%

Разходи за услуги

Инвестиционни разходи

Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите

45 млн. евро

88, 01 млн. лв.

Открита процедура на конкурентен подбор, с определен срок за кандидатстване

Предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на предприятията за
внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги

Специфична цел „Насърчаване внедряването на иновации в предприятията - собствена
разработка или придобити на пазарен принцип“

„Внедряване на иновации в предприятията”

Индикативна операция 1.1.2. „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и
внедряването им в икономиката“

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”
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Максимален размер на БФП – 2 000 000 лв.

Минимален размер на БФП - 100 000 лв.

Да

Да

Не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Второ тримесечие на 2013 г.

60-70 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги.

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите

50 000 000 евро

97 791 500 лева

Открита процедура на конкурентен подбор, с определен срок за кандидатстване

Предоставяне на подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и
средни предприятия
чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване

Целите на приоритетната ос включват:
Модернизация на технологиите в предприятията водещи до подобряване на пазарните
позиции, разширяване на дейността и подобряване на управлението

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес среда”,
Област на въздействие 2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията
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Този бюджет е индикативен. Окончателният размер на бюджета ще бъде уточнен в Насоките за кандидатстване по процедурата.
Максимален размер на БФП - 2 000 000 лв.

Минимален размер на БФП - 100 000 лв.

Да

Да

Два месеца след датата на обявяване на процедурата

Първо тримесечие на 2013 г.

50-85 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги и др.

Новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на: неправителствени
организации; обединения, които не са юридически лица; юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.

15 000 000 евро

29 337 4504 лева

Открита процедура на конкурентен подбор, с определен срок за кандидатстване

Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за
повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия

Целите на приоритетната ос включват:
Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията,
използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес среда”,
Област на въздействие 2.4 „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”
Индикативна операция 2.4.1. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”
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Максимален размер на БФП – 782 332 лв. на бенефициент

Минимален размер на БФП - НП

Да

Да

Съгласно изискванията за проектното предложение

Второ тримесечие на 2013 г.

75-100 %

Разходи за маркетинг,
разходи за услуги по иновации

Лица, които са избрани Финансови посредници и с които са сключени оперативни
споразумения в резултат на Покана за заявяване на интерес № JER-009/5 за избиране на
финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на
Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент:
Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално
финансиране.

800 000евро

1 564 664 лв.

Процедура на директно предоставяне

Предоставяне на подкрепа на Фондовете за начално финансиране, създадени в рамките на
Индикативна операция 3.1.3 чрез реализирането на различни инициативи на Фондовете за
начално финансиране като популяризиране и маркетинг на финансовите продукти,
предоставяни от Фондовете за начално финансиране, обучения, подготовка и други дейности,
които да подкрепят създаването на предприемачески капацитет.

Целите на приоритетната ос включват:
Осигуряване на високорискови инвестиции, основно за иновационни дейности

„Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Приоритетна ос 3 “ Финансови ресурси за развитие на предприятията”,
Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално
финансиране“
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Минимален размер на БФП - НП
Максимален размер на БФП - 5 378 532,50 лева

Неприложимо

Неприложимо

Съгласно изискванията за проектното предложение

Второ тримесечие на 2013 г.

100 %

Инвестиционни разходи,
разходи за услуги, оперативни разходи

Агенция за устойчиво енергийно развитие

2 750 000 евро

5 378 532,50 лева

Процедура на директно предоставяне на БФП

Предоставяне на подкрепа на АУЕР с цел повишаване на институционалния й капацитет при
изпълнението на дейностите и мерките в областта на ЕЕ и ВЕИ

Целите на приоритетната ос включват:
Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях;
Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за
качество

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
(АУЕР)”

Приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика”,
Област на въздействие 4.3. “Подобряване на националната инфраструктура по качеството”
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