
ОГРА ЕООД 
София 1000, бул. "Н. Й. Вапцаров" №53 Б 
tel.: + 359 2 465 3355 
mob.: +359 884 685527 
info@ogra.bg, www.ogra.bg        

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България” 

Период за прием на 
документи: 

от 20.12.2012 г. до 15.03.2013 г. 

Срок за изпълнение на 
проектите 

до 18 месеца  

Цел на финансирането: 

Основната цел на настоящата процедура е да укрепи и развие капацитета на 
българските изследователски организации за изпълнението на успешни 
програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на 
подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за 
осъществяване на приложни изследвания. 

Процент на съфинансиране: 
Процентът на съфинансиране от общата стойност на един проект е  
до 85% безвъзмездна помощ; 

Размер на безвъзмездното 
финансиране  

 Стойността на безвъзмездното финансиране:  
минимум 100 хил. лв., максимум 4 млн. лв. 

Изисквания към 
кандидатстващите 
организации: 

 Български висши училища, получили акредитация от 6,00 до 10,00 или 
оценка не по-ниска от "добра"; 

 Факултети към български висши училища, получили акредитация от 6,00 
до 10,00 или оценка не по-ниска от "добра"; 

 Институти или академични специализирани звена на Българската 
академия на науките; 

 Експериментални лаборатории и изследователски институти; 
 Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, които разходват имуществото си за 
развитието и утвърждаването на науката, техниката и технологиите; 

 
Забележка: Допустими за финансиране са само кандидати, чиито проектни 
предложения допринасят за развитието на една или повече от следните иновативни 
области:  
1. Информационни технологии;  
2. Еко и енерго-спестяващи технологии;  
3. Технологии, свързани със здравето. 

Видове плащания: авансово, междинни и окончателно 

Бюджет на процедурата (за 
всички кандидати): 

 19 558 300,00 лв. 

За какво може да се 
кандидатства: 

 Закупуване на ново оборудване, което представлява ДМА, покриващо 
нуждите и разширяването на възможностите за извършване на 
изследователска и развойна дейност (за приложни изследвания);  

 Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и 
експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за 
изпълнение на проекта – до 1 % от стойността на закупеното по проекта 
оборудване 

 
Забележка: Кандидатите следва да декларират, че придобитото в резултат на 
финансирането по настоящата процедура оборудване:  
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 Ще бъде използвано за приложна изследователска и развойна дейност, а 
не за фундаментални изследвания;  

 Ще бъде използвано само за неикономическите дейности, които са:  
- Образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси;  
- Осъществяване на независими изследователски и развойни 
дейности за повече знания и по-добро разбиране, включително 
изследователски и развойни дейности в сътрудничество с други 
организации/институции;  
- Разпространение на резултатите от изследователската дейност. 

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

Структура, предоставяща 
финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
Сертифициращ орган: Министерство на финансите 

 
 


