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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" 
Периоди за прием 
документи: 

От 29.03.2010 г., без краен срок 

Цел на финансирането: 

Основната цел на настоящата процедура за подбор на проекти е да стимулира 
развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, като им 
предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за 
изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна 
реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да 
са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена 
стойност. 
ВАЖНО: Според дефиницията за иновативност по настоящатат процедура за 
безвъзмездна помощ, имайте предвит следните критерии: 
• Иновативен продукт е нов или значително усъвършенстван продукт, който 

може да представлява, както краен продукт за продажба на трети лица, така 
и база за производство на други продукти или предоставяне на услуги. 

• Иновативния процес е нов или значително усъвършенстван метод за по- 
ефективно, по-качествено или по-бързо постигане на определени езултати. 

• Иновативна услуга е нова или значително усъвършенствана услуга, 
предоставяна на база иновативен продукт или процес. 

По настоящата процедура не се считат за иновации малки промени или 
подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез 
прибавяне на производствени или логистични системи много близки до вече 
съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само 
подмяна на дълготрайни-материални активи (ДМА) или надграждането им, 
промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените 
фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или 
значително подобрени продукти. 

Максимален процент на 
съфинансиране: 

• Процентът на съфинансиране е до 70 % за микро и малки предприятия и до 
60% за средни предприятия от общо допустимите разходи 

Максимален размер на 
безвъзмездната помощ  

• Безвъзмездното финансиране не може да е по-малко от 50 хил. лв. и повече 
от 1 млн. лв. 

Изисквания към 
кандидатстващите 
организации: 

• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите; 

• Да имат седалище в България; 
• Да са регистрирани до 3 години преди датата на подаване на проектно 

предложение по процедурата; 
• Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за 

малките и средните предприятия; 
• Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да 

действат в качеството на посредник. 
Забележка: Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат 
да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на 
самостоятелна правосубектност. 

Възможно е да се 
кандидатства единствено, 
ако Кандидата попада в 
някой от изброените 
варианти: 

• Вариант 1: Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство 
за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен 
продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – 
кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство 
за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който 
ще се осъществява/предоставя услугата. 
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• Вариант 2: Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена 
разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този 
случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от 
експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по 
интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се 
предоставя/т иновативна/ите услуга/и. Важно: Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщения изготвя 
регистър на иновативните софтуерни продукти,  като БАИТ, БАСКОМ и 
ИКТ Клъстър подпомагат безвъзмездно министерството с техническа и 
експертна подкрепа по поддръжката и актуализацията на регистъра. 

• Вариант 3: Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, 
като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в 
капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. Допустимо е 
правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани 
в капитала на кандидата. В този случай, следва да се представи 
Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, 
което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането 
(В случай, че правата по интелектуална собственост са съпритежание на 
повече от едно лице, Споразумението следва да е подписано от всички тях.  

• Вариант 4: Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за 
внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите 
на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка 
за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се 
осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент 
трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.  

Забележка: Във всички горепосочени случаи при внедряването на 
иновативните продукти/процеси/услуги не трябва да се нарушават чужди 
права върху интелектуална собственост. 

Общ бюджет на 
процедурата (за всички 
кандидати): 

• 10 млн. евро 

За какво може да се 
кандидатства : 

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности: 
• Придобиване на нови машини (вкл. компютърно оборудване, необходимо за 

работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния 
продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в 
производството на иновативния продукт, процес или услуга; 

• Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при 
създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на 
иновативния продукт/ реализация на иновативния процес; 

• Придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на 
иновативния продукт, процес или услуга; 

• Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради 
и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни 
работи (СМР) пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта 
оборудване – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта. 

По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности: 
• Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии 

за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на 
иновативния процес или услуга; 

• Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху 
интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни 
продукти/процеси/услуги. Допустимите консултантски и юридически услуги 
не касаят първоначална защита свързана с подаване на заявки пред Патентно 
ведомство или юридическа защита при оспорване на права по интелектуална 
собственост. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват 
разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, и свързани със 
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съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес 
или услуга; 

• Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и 
стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, 
процеси и услуги - извършване на маркетингови проучвания и анализи, 
планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на 
дистрибуционни мрежи; 

• Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса 
на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга; 

• Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, 
респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, 
в съответствие с приложимите стандарти; 

• Разходи за одит и визуализация на проекта. 

Максимален срок за 
изпълнение на проект: 

24 месеца 

Официална информация: http://www.opcompetitiveness.bg/ 

Структура, предоставяща 
финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
Договарящ орган и Междинно звено: Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия 
Сертифициращ орган: Министерство на финансите 

 


