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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-3.004
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за
ефективно използване на ресурсите”
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Период за прием
документи:

от 22 ноември 2017 г. до 16:00 ч. на 23 април 2018 г.
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения,
техники и методи.

Цел на
финансирането:

В допълнение всички проекти:
ü следва да са насочени към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за
България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация;
ü следва да водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да
имат положителен ефект върху опазването на околната среда;
ü задължително следва да имат потенциал за мултиплициране на резултатите;
ü следва да се основават на извършен одит за ресурсна ефективност по образец,
изготвен за целите на процедурата;
ü следва да включват задължително дейности по Елемент А и дейности за
мултиплициране на резултатите по Елемент В.

Териториален
обхват:

Изпълнение на територията на Република България.

Продължителнос
т на изпълнение:

20 месеца
ü
ü

Размер на
безвъзмездното
финансиране:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 200.000,00 лв.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат:
•

Микро предприятия: до 750.000,00 лева

•

Малки предприятия: до 1.000.000,00 лева

•

Средни предприятия: до 1.500.000,00 лева

Важно: За последните 7 години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не
може да надвишава 2.500.000 лева за микро и малки предприятия, 5.000.000 лева за средни
предприятия.
ü

Елемент А „Внедряване” (задължителен)
1) вариант с приложим режим „регионална инвестиционна помощ” (отнася се само
за кандидатите):
Категория на предприятието и място на
изпълнение на проекта

Процент на
финансиране:

Интензитет
Микро и малки
предприятия

Средни предприятия

извън Югозападен регион

70%

60%

в Югозападен регион

45%

35%

2) вариант с приложим режим „de minimis” (отнася се за кандидатите и
партньорите):
За всички предприятия – микро, малки, средни предприятия – до 70% безвъзмездно
финансиране
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ü

Елемент Б „Консултантски услуги”
с приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП” (отнася се
само за кандидатите):
За всички предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия – до 50%
безвъзмездно финансиране

ü

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите”

с приложим режим „de minimis” (отнася се за кандидатите и партньорите):
За всички предприятия – микро, малки, средни предприятия – до 50% безвъзмездно
финансиране
Общо: 71.644.656,10 лева (36.631.331,00 евро), разделен по категория предприятия както
следва:
Бюджет на
процедурата:

ü
Допустимост на
кандидатите:

ü

•

Микро предприятия – 10.746.698,41 лева (5.494.699,65 евро)

•

Малки предприятия – 28.657.862,44 лева (14.652.532,40 евро)

•

Средни предприятия – 32.240.095,25 лева (16.484.098,95 евро)

Микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години
(2014, 2015 и 2016 г.), които осъществяват дейност съгласно КИД-2008 в сектор C
„Преработваща промишленост”;
Предприятията трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на Европейското икономическо пространство.

ü

Допустимост на
партньорите:

Микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години
(2014, 2015 и 2016 г.), в сектор C „Преработваща промишленост” или раздели 37
„Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и 38 „Събиране и
обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на
води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“;
ü Предприятията партньори трябва да имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи
от продажби за 2016 г. и да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Важно: Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална)
симбиоза, т.е. реализират сътрудничество между две компании, при което отпадъкът или
страничните продукти на едната, представляват суровина за производството на другата.
Едно проектно предложение може да включва само един партньор. В случай че проектното
предложение се осъществява в партньорство не повече от 30% от общо допустимите
разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Разходите на партньора са
допустими само по елемент А и В под формата на помощ „de minimis”.
ü

Какви дейности са
допустими:

Елемент А „Внедряване” (задължителен, минимум 60 % от общо допустимите разходи
по проекта)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на
производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на
алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в
съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на
отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на
произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му
на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на
отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания
продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след
неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на
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ü

ü

Какви разходи са
допустими:

отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в
съществуващо производство или използването им за производството на друг
продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване
използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.
Елемент Б „Консултантски услуги”
1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на
дейностите по Елемент А „Внедряване”.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите”
(задължителен)
1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените
процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на
процедурата съгласно Приложение Е.
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от
проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на
резултатите от проекта.
5. Визуализация на проекта – стикери, временен билборд, постоянна табела или
постоянен билборд.
6. Одит на проекта – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова
помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани
лаборатории.

ü

Елемент А „Внедряване” (задължителен, минимум 60 % от общо допустимите разходи
по проекта)
1. Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА;
2. Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер,
специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти
или процеси и др., представляващи ДНА;

ü

Елемент Б „Консултантски услуги”
1. Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа
на дейностите по Елемент А „Внедряване” – до 20% от общо допустимите разходи
по проекта;

ü

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите”
(задължителен)
1. Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в
производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на
отпадъчните води;
2. Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта
- до 15 000 лв.;
3. Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на
резултатите от проекта - разходи за наем на зали и техническо оборудване за
провеждане на събитията;
4. Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на
резултатите от проекта;
5. Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лв. ;
6. Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. ;
7. Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана
лаборатория.
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Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

Приоритети в
оценката:

Бележки:

•

преминават към по-високо ниво на управление на отпадъците;

•

се отнасят до един от специфичните отпадъчни потоци;

•

водят до намаляване на използваните опасни химични вещества;

•

водят до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните
води;

•

са изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000.

Важно:
В случаите, когато проектът се изпълнява в партньорство, ангажимент за изготвяне
на одит за ресурсна ефективност има само кандидата.
Одита за ресурсна ефективност следва да е изготвен преди подаване на проектното
предложение.
Кандидатите може да извършат сами дейността по изготвяне на одита за ресурсна
ефективност или да възложат на външен изпълнител услугата по неговото изготвяне.
Разходите за одита ще са допустими единствено в случаите, когато неговото
изготвяне е възложено на външен изпълнител.
В рамките на одита за ресурсна ефективност кандидатите имат ангажимент да
заложат базови и целеви стойности на показателя, свързан с количеството емисии,
генерирани при производството (в случаите когато това е приложимо). Съгласно
изискванията на одита за ресурсна ефективност, базовите данни за този показател,
както и контролните данни, отчетени след въвеждане в експлоатация на активите по
проекта, следва да са въз основа на извършени измервания от акредитирани
лаборатории – собствени или външни.
В случаите, когато кандидатът е изразходвал лимита си по режим „de minimis”, следва
да реализира задължителните дейности по елемент В „Други инвестиции, услуги и
мултиплициране на резултатите” за собствена сметка.
Не са допустими проекти за енергийна ефективност, вкл. такива, които използват
енергия от възобновяеми източници. Проекти, които водят до спестяване на
количеството потребявана енергия, определено чрез измерване и оценка на
потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната
ефективност и/или въвеждане на възобновяеми източници на енергия няма да се
считат за допустими.
Целева група на събитията и публикациите, планирани по задължителния Елемент В
„Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите”, следва да са
предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност или заинтересовани
страни от сектора/подобни сектори (работодателски или браншови организации и
асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна
технология.
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