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Резюме на 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията ” 
 

 

Кой може да кандидатства (допустими бенефициенти)? 

Допустими за финансиране по тази мярка са съществуващи микро, малки, средни и големи 

предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на територията 

на страната (извън секторите на търговия и услуги). 

 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на 

предприятието-кандидат: 

 

 
Микро и малки 

предприятия  

Средни 

предприятия  

 

Големи 

предприятия  

Средства 29 337 450 лева 

15 000 000 евро 

29 337 450  лева 

15 000 000 евро 

39 116 600  лева 

20 000 000 евро 

 

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията 

на предприятието-кандидат: 

 

Категория на предприятието 

 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

Микро, малки, средни и големи 

предприятия 
100 000 лева 

 

ВАЖНО: За предприятията от Югозападен район, които са избрали по Елемент А 

„Инвестиции“ режим Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент 

(ЕС) № 651/2014 и не са предвидили разходи по Елемент Б „Услуги“, минималният размер на 

помощта е 57 500 лв. 
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Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за предприятията в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат: 

 

Микро, малки и средни предприятия  

 
Големи предприятия 

 

1 000 000 лева 

 

1 500 000 лева 

 

Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“: 
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на 

предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта: 

 

Категория на 

предприятието 

Максимален интензитет 

на помощта за дейности 

извън ЮЗР 

 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности 

в ЮЗР 

Микро и малки предприятия 70 % 
 

45 % 

Средни предприятия 60 % 
 

35 % 

Големи предприятия 50 % 
 

25 % 

 

Критерии за допустимост на кандидатите 

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство. 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат 

минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на 

обявяване на процедурата за подбор на проекти. 

3) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не 

могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните 

режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна 

финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната 

линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС. 

 

Допустими дейности: 

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 

Елемент А „Инвестиции“ 
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- Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на 

иновативния продукт (стока или услуга) или процес. 

- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат 

подкрепяни по процедурата. 

- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 

иновативния продукт (стока или услуга) или процес. 

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду приложимите режими 

на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия Елемент могат да бъда 

изпълнявани по преценка на кандидата: 

 при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или 

 при условията и праговете за минимална помощ. 

 

Елемент Б „Услуги“ 

- Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват: 

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като 

например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфера на знания, 

генериран по проекта, подпомагане на внедряването в производство на придобитите в 

рамките на проекта права по интелектуална собственост, обучения във връзка с 

осъществяване на трансфер на знания и др.; 

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и 

експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита 

на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху 

внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени 

от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; 

превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; 

подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и 

международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, 

свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п. 

- Горепосочените дейности са допустими, в случай че са свързани с права по 

интелектуална собственост за иновации, които се подкрепят по проекта (вкл. 

придобити в рамките на проекта). Допустимите консултантски и юридически услуги не 

включват непредвидени разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта и 

разходи, свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен 

продукт (стока или услуга) или процес; 

- Консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на 

правилата, които ги уреждат, като например: предоставяне на професионални съвети и 

консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или 

процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с 

постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.п. 

- Осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или 

услуги, като например: осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат 
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използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или 

услуга) или процес; 

- Осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или 

услуги, като например: осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат 

използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или 

услуга) или процес; 

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими само за 

периода на изпълнение на проекта. 

- Осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на пазарни анализи и 

проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на 

внедряваната по проекта иновация; 

- Осигуряване на лаборатории13 с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси 

или услуги, като например: услуги за провеждане на изследвания, измервания и 

изпитвания и др.; 

- Осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, като например: услуги за придобиване на етикети за качество за 

внедряваната по проекта иновация; 

- Изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси 

или услуги, като например: изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока 

или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за 

иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. 
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