Процедури по ОПИК 2014-2020 с принос
към постигане целите на ИСИС

Русе, 15.02.2018 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

 Предприемачество

 НИРД, внедряване и
разработване на
иновации

 Производствен капацитет
 ИКТ, международно
признати стандарти,
системи за управление на
бизнес процесите

 Иновационна
инфраструктура
 Научно-технологичен
парк

45.47% от ОПИК: 577 млн.
евро

23.25% от ОПИК: 295,3
млн.евро

 Техническа помощ
за управление на ОП
3.28% от ОПИК: 41
млн. евро

ОПИК

ПО5
Техническа
помощ

1,27 млрд.
евро

ПО4 Премахване на
пречките в областта
на сигурността на
доставките на газ

 Изграждане на междусистемна
газова връзка
3.54% от ОПИК: 45 млн.евро

 Енергийна ефективност в
предприятията
 Ресурсна ефективност в
МСП
24.46% от ОПИК: 311 млн.
евро

Общ бюджет по ПО 1 – 295 282 552 евро
Стартирани процедури за БФП:
-

-

Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията (59,9 млн. евро, вкл.
наддоговарянето)

Подкрепа за разработване на иновации в
стартиращи предприятия (15,6 млн.евро, вкл.
наддоговарянето)

Фаза 2 на проекта за научно-технологичен парк (6,3
млн.евро)

-

Подкрепа за Патентно ведомство (4,5 млн. евро)

-

Разработване на продуктови и производствени
иновации (35 млн.евро)

Процедури за БФП 2018 – 2020
-

Стимулиране внедряването на
иновации в предприятията (55 млн.
евро)

- Подкрепа за развитието на
иновационни клъстери (15,3 млн.евро)
- Надграждане и развитие на научнотехнологичен парк „София Тех Парк“
(20,2 млн.евро)
- Подкрепа за насърчаване на
сътрудничеството за иновации бизнес научни организации (12,7 млн. евро)

Финансови инструменти по ПО 1 - 60 млн. евро
Прилагане на инструмента ВОМР по ПО 1 - 19 млн.евро

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ – резултати
от първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА

BG16RFOP002-1.001

„ПОДКРЕПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

 Обявена на 23.12.2015 г.
 Kраен срок за кандидатстване:

04 април 2016 г.

 Допустими кандидати: МСП и големи предприятия.
 Обект на оценка: 532 проектни предложения.
 Обща стойност на заявената БФП: 312 669 506 лв

ЗА

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ – резултати
от първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“
Сключени са общо 153 договора,

Общата

вкл.

предоставената БФП възлиза на

наддоговаряне,

по

117 092 642,55 лв.:

категории, както следва:

микро - 54
средни - 36
25%

24%

стойност

малки - 24
големи - 39

микро
средни

35%

28%

33%
25%

16%
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малки
големи
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ – резултати
от първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В

ПРЕДПРИЯТИЯТА“
Най–голям е делът на договорите в Северозападен район за планиране – 76 (49,7%)

 Сключените договори съобразно приоритетната област на ИСИС:
ИКТ и информатика - 28
Мехатроника и чисти технологии - 63
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 27
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 35
18%

23%
18%

41%
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“– резултати
от първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА“



Брой

сключени

договори

за

безвъзмездна

финансова помощ – 153



Обща стойност на договорената безвъзмездна
финансова помощ сключените – 117 068 764,27 лв.



Брой договори в процес на изпълнение – 138



Брой приключени договори (с извършени финални
плащания) – 13



Брой прекратени договори – 2



Сума на извършените плащания: 41,23 млн.лв.
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“– резултати
от първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

 Обявена

на 04.02.2016 г. с краен срок
05.05.2016 г.
 Бюджет на процедурата: 30,96 млн.лв.
(вкл.наддоговаряне)
 Допустими кандидати: МСП и големи
предприятия с по-малко от три приключени
финансови години.
 Брой договори в процес на изпълнение – 82.
 Сума на извършените плащания: 2,87 млн.лв.

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“– резултати от
първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Сключени
общо 82
наддоговаряне

договора, в т. ч. след процедура по

Oбща стойност на предоставената БФП – 30 471 340,36 лева.

микро - 73

малки - 5
6%4%

средни - 3
1%

89%
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големи - 1

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“–
резултати от първите стартирали процедури
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

 Одобрените проектни предложения съобразно приоритетната област на
ИСИС:

ИКТ и информатика -7
Мехатроника и чисти технологии - 39
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 13
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 23
8%

28%

48%

16%
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“– други
«активирани» средства
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“




Обявена на 28.06.2017 г. с краен срок: 27.09.2017 г.



Основна

Бюджет на процедурата: 68 454 050 лева.
цел:

Нарастване

на

дела

на

предприятията, които разработват и разпространяват
продуктови и производствени иновации, както
повишаване

на

иновационния

капацитет

и
на

предприятията.



Допустими кандидати: Микро, малки, средни и

големи

предприятия,

които

имат

минимум

приключени финансови години.



Обект на оценка: 364 проектни предложения.

три

Други „активирани“ ресурси по ОПИК (с принос
към Цел 2 на ИСИС)
 BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“ - насърчаване на

използването на ИКТ услуги в МСП, бюджет 30
млн.евро, 231 проекта в изпълнение;

 BG16RFOP002-3.004

„Подкрепа за пилотни и

демонстрационни

инициативи

за

използване

ресурсите“,

бюджет

на

ефективно
36,6

млн.евро, краен срок за подаване на проектни
предложения – 23.04.2018 г.

Какво ни предстои през следващите 12 месеца?

Процедури 2018 по ПО 1 „Технологично развитие и
иновации“
Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“
Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване
на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови
продукти.
Бюджет: 55 млн.евро (107 570 650 лв.)

Допустими кандидати/дейности
Допустими кандидати: Съществуващи
предприятия
Допустими дейности:
Придобиване на ДМА, необходими за
внедряване на иновацията
Придобиване на ДНА, необходими за
внедряване на иновацията
Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите
Дейности за инвестиционна подкрепа за
тематично фокусирани лаборатории

Допустими разходи
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги
Разходи за СМР
Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта: микро и
малки предприятия: 500 000 лв.; средни
предприятия: 750 000 лв. големи предприятия:
1 000 000 лв.
Дата на обявяване: Декемрви 2018 г.
Краен срок за кандидатстване: Февруари
2019 г.

Процедури 2018 по ПО 1 „Технологично развитие и
иновации“
Процедура „Развитие на иновационни клъстери“
Основна цел: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в
България
Бюджет: 15.3 млн.евро (29 924 199 лв.)

Допустими кандидати/дейности
Допустими кандидати: Иновационни клъстери,
които са обединения - юридически лица или
обединения, които не представляват юридически
лица
Допустими дейности:
Дейност по подобряване сътрудничеството,
обмена на информация в подкрепа на
бизнеса и трансфера на технологии
Дейност по маркетинг на клъстера с цел
увеличаване на участието на нови
предприятия или организации
Дейност по организиране на програми за
обучение, семинари и конференции в
подкрепа на обмена на знания и работата в
мрежа, и транснационално сътрудничество

Допустими разходи
Разходи за ДМА и ДНА
Разходи за персонал
Административни разходи (включително
режийни разходи)
Разходи за СМР
Минимален размер на помощта: 200 000
лв.
Максимален размер на помощта: 500 000
лв.
Дата на обявяване: Септември 2018 г.
Краен срок за кандидатстване: Ноември
2018 г.

Процедури 2018 по ПО 1 „Технологично развитие и
иновации “ – директно предоставяне
Наименование на
процедурата

Бюдж
ет

Надграждане и
развитие на
научнотехнологичен
парк „София Тех
Парк“

20, 26
млн.
евро

Допустими кандидати и
дейности

Допустими кандидати: София
Тех Парк АД

Дата на
обявяван
е/Краен
срок

Обявяван
е:
Септември
Допустими дейности: Дейности 2018 г.
за интегрирана инвестиционна и
консултантска подкрепа за
Краен
развитието, институционално
срок:
доизграждане и функциониране на Ноември
вече изградения научно2018 г.
технологичен парк

www.opic.bg
Благодаря за вниманието!

