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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

процедура за подбор на проекти 
 

„Разработване на продуктови и производствени иновации“ 
 

Краен срок: 26.09.2017 г. 17:30 ч. 
 

Допустими кандидати 

Микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 приключени финансови години.  

 
Допустими партньори (партньорството е допустимо, а не задължително): Акредитирани 
български висши училища, Факултети към български висши училища, Институти или 
академични специализирани звена на БАН, Експериментални лаборатории и 
изследователски институти, Сдружение за НИРД към „София Тех Парк“ АД 
 
Допустими целеви групи  
Ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт 
или  процес, в следните приоритетни направления:  

 ИКТ и информатика 

 мехатроника и чисти технологии 

 индустрия за здравословен живот и биотехнологии  

 нови технологии в креативните и рекреативните индустрии 

 
Приложим режим на минимални/държавни помощи: 
Елемент А (режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“) –  
допустими са проектни предложения по една от следните категории: 

 индустриални научни изследвания; 
 експериментално развитие. 

 
Елемент Б (режим „de minimis“) – максималният размер на помощта не може да надхвърля 
левовата равностойност на 200 000 евро  за период от три бюджетни години.  
 
Допустими дейности 
Елемент А  

 Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването 
на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

 Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на 
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

 
Елемент Б 

 Придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или 
услуга) или производствена иновация. 

 Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за 
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срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив 
(ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или 
производствена иновация. 

 Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и 
ползване на необходимата за това експертна помощ. 

 Визуализация на проекта.  
 
ВАЖНО: Могат да се включат дейности само по Елемент А или комбинация от двата 
елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително.  
 
Допустими разходи 
Елемент А  
1. за възнаграждения на персонал – до 70% от общо допустимите разходи по проекта 
(допустими и за кандидати, и за партньори) 
2. за оборудване и инструменти, за срока на изпълнение на проекта, необходими за 
разработването на иновация (допустими за кандидати, и за партньори) 
3. за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването 
на иновация (допустими както за кандидати, така и за партньори) 
4. за външни услуги, необходими за разработването на иновация (допустими само за 
кандидати) 
5. за материали  и консумативи, необходими за разработването на иновация (допустими 
само за кандидати) 
6. за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА  – до 50% от продажната 
стойност на съответния актив (допустими само за кандидати) 
 
Елемент Б 
 1. за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова или 
производствена иновация – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за 
средни предприятия) и до 250 000  лв. (за големи предприятия). 
2.   за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и 
лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив 
(ДНА), необходим за разработването на продуктова или производствена иновация – до 100 
000 лв. 
3. за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и 
ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв. 
4. за визуализация на проекта – до 2 000 лв. 
 
ВАЖНО: Разходите за Елемент Б са до 50% от общо допустимите разходи по проекта. 
Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати! 
 
Разпределение на бюджета   
 

 Микро и малки 
предприятия 

Средни 
предприятия 

Големи 
предприятия 

Средства 39 116 600 лева 
20 000 000 евро 

13 690 810 лева 
7 000 000 евро 

15 646 640 лева 
8 000 000 евро 
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Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ  
 

Минимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ 

Максимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ  

 
 

100 000 лева 
 

Микро и малки предприятия: 500 000 лева 
 

Средни предприятия: 750 000 лева 
 

Големи предприятия: 1 000 000 лева 
 

 
Процент на съфинансиране 

Елемент А  
Основен интензитет на помощта: 

 Индустриални научни изследвания – 50%  

 Експериментално развитие – 25% 
 
При проекти, които НЕ включват ефективно сътрудничество*: 

 
Вид изследвания 

Интензитет 

Микро и 
малки  

Средни 
предприятия 

Големи 
предприятия 

Индустриални научни изследвания 70% 60% 50% 

Експериментално развитие 45% 35% 25% 

 
При проекти, които включват ефективно сътрудничество: 

 
Вид изследвания 

Интензитет 

Микро и 
малки  

Средни 
предприятия 

Големи 
предприятия 

Индустриални научни изследвания 80% 75% 65% 

Експериментално развитие 60% 50% 40% 

 
* Ефективно сътрудничество означава сътрудничество между най-малко две независими страни за обмен на 

знания или технологии или за постигане на обща цел, основана на разделението на труда, при което страните 
определят заедно обхвата на съвместния проект, допринасят за осъществяването му и споделят рисковете и 
резултатите от него. Една или няколко страни могат да поемат пълните разходи по проекта и по този начин да 
облекчат другите страни от финансовите му рискове. Извършването на научни изследвания, възложени по 
силата на договор, и предоставянето на изследователски услуги не се считат за форми на сътрудничество. 

 
Елемент Б  
70% за микро, малки, средни и големи предприятия. 
 
Срок за изпълнение на проекта: не повече от 24 месеца 
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