
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП ЗА 2015 г. 



 От обхвата на допустимите кандидати по процедура „Подкрепа 

за иновации в предприятията“ отпадат стартиращите 

предприятия и индикативната дата за обявяване на 

процедурата се премества за м. ноември 2015 г.;   

 

 Включване на нова процедура „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“; 

 

 Увеличаване на общия размер на БФП по процедура „Енергийна 

ефективност за МСП“ от 50 млн. евро на 90 млн. евро 

 

 



Основна цел: Насърчаване на иновационните дейности в предприятията в тематичните области на 

ИСИС 

Бюджет:  50 000 000 евро (97 791 500 лв.) 

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  

Допустими кандидати: микро, малки, 
средни и големи предприятия – търговци 
по смисъла на ТЗ или Закона за 
кооперациите или еквивалентно лице съгл. 
законодателството на страна-членка на 
ЕИП 

 

Придобиване на ДМА и ДНА. 

 

Консултантски и помощни услуги в 
подкрепа на иновациите. 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

 

 

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 1 500 000 
лв.  

 

Дата на обявяване: ноември 2015 г. 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Основна цел: Нарастване на дела на стартиращи предприятия, разработващи иновации в 

тематичните области на ИСИС 

Бюджет:  10 000 000 евро (19 558 300 лв.) 

Нова процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 
предприятия“  

Допустими кандидати: МСП – търговци 
по смисъла на ТЗ или Закона за 
кооперациите  

 

Дейности по разработване на иновации в 
тематичните области в ИСИС. 

Приложни научни изследвания в 
предприятието.  

Проучване, придобиване и прилагане на 
резултатите от научни изследвания, 
технологии, ноу-хау, непатентовани 
открития, права по ИС. 

Създаване и тестване на прототипи и 
пилотни линии. 

Тествания, изпитвания, измервания. 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

Оперативни разходи 

 

 

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 391 166 
лв.  

 

Дата на обявяване: декември  2015 г. 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Основна цел: Подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на 

енергия от ВЕИ  

Бюджет:  90 000 000 евро (176 024 700 лв.) 

Процедура „Енергийна ефективност за МСП“   

Допустими кандидати: МСП – търговци по 
см. На ТЗ или ЗК или еквивалентно лице 
съгл. законодателството на страна-членка на 
ЕИП 

Придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за 
подобряване на ЕЕ на предприятията.  

Извършване на СМР, които водят до 
намаляване на енергоемкостта на 
съществуващия сграден фонд на 
предприятията. 

Придобиване на системи за отопление и 
охлаждане и/или производство на ел. енергия 
от ВЕИ за собствено потребление. 

Въвеждане и сертифициране на системи за 
енергиен мениджмънт.  

Консултантски услуги за извършване на 
енергиен одит.  

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за СМР 

Разходи за услуги  

 

 

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 1 500 000  
лв.  

 

 

Дата на обявяване: декември 2015 г.  

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Комитетът за наблюдение одобрява 

предложените промени в Индикативната 

годишна работна програма за 2015 г.    

 



Благодаря за вниманието! 
 
 
 

www.opcompetitiveness.bg 


