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ПРИОРИТЕТНАПРИОРИТЕТНА ОСОС 2 2 ““ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТАЕФЕКТИВНОСТТА НАНА ПРЕДПРИЯТИЯТАПРЕДПРИЯТИЯТА ИИ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА
БЛАГОПРИЯТНАБЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДАСРЕДА””

„„ТЕХНОЛОГИЧНАТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ ВВ ГОЛЕМИГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ””

БюджетБюджет попо схематасхемата ((публичнопублично финансиранефинансиране) ) -- 68 454 050 68 454 050 левалева
(35(35 000000 000 000 евроевро))

РазмерРазмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ
•• МинималенМинимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 200 000 200 000 левалева
•• МаксималенМаксимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 5 000 5 000 000000 левалева

МаксималниятМаксималният размерразмер нана съфинансиранесъфинансиране нана безвъзмезднатабезвъзмездната помощпомощ ее 50 50 
% % отот общитеобщите допустимидопустими разходиразходи попо проектапроекта..

ДопустимиДопустими кандидатикандидати
ЮридическиЮридически лицалица илиили едноличниеднолични търговцитърговци, , регистриранирегистрирани попо ТърговскияТърговския
законзакон илиили ЗаконаЗакона заза кооперациитекооперациите
ИматИмат минимумминимум 3 3 приключениприключени финансовифинансови годинигодини ((тт..ее. 2005 . 2005 гг., 2006 ., 2006 гг., 2007 ., 2007 
гг.) .) предипреди дататадатата нана обявяванеобявяване началотоначалото нана процедуратапроцедурата
РеализираниРеализирани нетнинетни приходиприходи отот продажбипродажби заза 2007 2007 гг., ., равниравни нана илиили
надвишаващинадвишаващи 5 000 000 5 000 000 левалева..



ПРИОРИТЕТНАПРИОРИТЕТНА ОСОС 2 2 ““ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТАЕФЕКТИВНОСТТА НАНА ПРЕДПРИЯТИЯТАПРЕДПРИЯТИЯТА ИИ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА
БЛАГОПРИЯТНАБЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДАСРЕДА””

„„ТЕХНОЛОГИЧНАТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ ВВ МАЛКИМАЛКИ ИИ СРЕДНИСРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ””

БюджетБюджет попо схематасхемата ((публичнопублично финансиранефинансиране) ) -- 68 454 050 68 454 050 левалева (35(35 000000 000 000 
евроевро))
ЗаЗа процедуратапроцедурата заза МСПМСП

•• МинималенМинимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 50 000 50 000 левалева
•• МаксималенМаксимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 1 000 000 1 000 000 
левалева

МаксималниятМаксималният размерразмер нана съфинансиранесъфинансиране нана безвъзмезднатабезвъзмездната помощпомощ ее::
•• 65 %  65 %  заза микромикро ии малкималки предприятияпредприятия..
•• 60 %  60 %  заза среднисредни предприятияпредприятия

ДопустимиДопустими кандидатикандидати
ЮридическиЮридически лицалица илиили едноличниеднолични търговцитърговци, , регистриранирегистрирани попо ТърговскияТърговския законзакон
илиили ЗаконаЗакона заза кооперациитекооперациите
ИматИмат минимумминимум 3 3 приключениприключени финансовифинансови годинигодини ((тт..ее. 2005 . 2005 гг., 2006 ., 2006 гг., 2007 ., 2007 гг.) .) 
предипреди дататадатата нана обявяванеобявяване началотоначалото нана процедуратапроцедурата
РеализираниРеализирани нетнинетни приходиприходи отот продажбипродажби заза 2007 2007 гг., ., равниравни нана илиили надвишаващинадвишаващи 80 80 
000 000 левалева. . 
развиватразвиват основнатаосновната сиси икономическаикономическа дейностдейност вв областтаобластта нана преработващатапреработващата
промишленостпромишленост ((СекторСектор СС)) ии//илиили вв областтаобластта нана услугитеуслугите ((СекторСектор J J ““СъздаванеСъздаване ии
разпространениеразпространение нана информацияинформация ии творческитворчески продуктипродукти; ; далекосъобщениядалекосъобщения”” илиили
СекторСектор ММ ““ПрофесионалниПрофесионални дейностидейности ии научнинаучни изследванияизследвания””)) съгласносъгласно КИДКИД --
2008.2008.



ПРИОРИТЕТНАПРИОРИТЕТНА ОСОС 2 2 ““ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТАЕФЕКТИВНОСТТА НАНА ПРЕДПРИЯТИЯТАПРЕДПРИЯТИЯТА ИИ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА
БЛАГОПРИЯТНАБЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДАСРЕДА””

„„ТЕХНОЛОГИЧНАТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ ВВ ГОЛЕМИГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ””
„„ТЕХНОЛОГИЧНАТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ ВВ МАЛКИМАЛКИ ИИ СРЕДНИСРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ””

ДопустимиДопустими дейностидейности -- общиобщи заза дветедвете процедурипроцедури

ЗакупуванеЗакупуване ии въвежданевъвеждане вв експлоатацияексплоатация нана машинимашини, , съоръжениясъоръжения ии
оборудванеоборудване, , представляващипредставляващи ДМАДМА;;

ЗакупуванеЗакупуване ии въвежданевъвеждане вв експлоатацияексплоатация нана дълготрайнидълготрайни нематериалнинематериални
активиактиви -- софтуернисофтуерни приложенияприложения заза управлениеуправление нана производственияпроизводствения
процеспроцес ии//илиили специализираниспециализирани компютърникомпютърни приложенияприложения заза дизайндизайн ии
разработванеразработване нана продуктипродукти,  ,  праваправа попо патентипатенти, , лицензилицензи, , „„ноуноу--хаухау”” илиили нене
патентованипатентовани техническитехнически познанияпознания ии дрдр.;.;

ПодобряванеПодобряване нана функционалнитефункционалните характеристикихарактеристики нана съществуващисъществуващи сградисгради
ии производственипроизводствени помещенияпомещения чрезчрез строителностроително –– монтажнимонтажни работиработи //СМРСМР/, /, 
когатокогато товатова ее непосредственонепосредствено свързаносвързано сс ии необходимонеобходимо заза въвежданетовъвеждането вв
експлоатацияексплоатация нана инвестициитеинвестициите..

СамоСамо заза МСПМСП -- ЕлементЕлемент ““УслугиУслуги””

КонсултантскиКонсултантски услугиуслуги, , свързанисвързани сс въвежданетовъвеждането нана новинови технологиитехнологии, , 
процесипроцеси, , продуктипродукти//услугиуслуги вв предприятиетопредприятието, , вв тт..чч. . разработванеразработване нана бизнесбизнес
ии маркетинговимаркетингови стратегиистратегии;;



ПРИОРИТЕТНАПРИОРИТЕТНА ОСОС 2 2 ““ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТАЕФЕКТИВНОСТТА НАНА ПРЕДПРИЯТИЯТАПРЕДПРИЯТИЯТА ИИ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА
БЛАГОПРИЯТНАБЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДАСРЕДА””

„„ПОКРИВАНЕПОКРИВАНЕ НАНА МЕЖДУНАРОДНОМЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИПРИЗНАТИ СТАНДАРТИСТАНДАРТИ””

БюджетБюджет попо схематасхемата ((публичнопублично финансиранефинансиране) ) –– 19 558 30019 558 300левалева (10(10 000000 000 000 евроевро))
РазмерРазмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ

МинималенМинимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 10 000 10 000 левалева
МаксималенМаксимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 100 000 100 000 левалева

РазмерРазмер нана съфинансиранесъфинансиране -- 50 %  50 %  отот общообщо допустимитедопустимите разходиразходи попо проектапроекта..

ДопустимиДопустими кандидатикандидати
ЮридическиЮридически лицалица илиили едноличниеднолични търговцитърговци, , регистриранирегистрирани попо ТърговскияТърговския законзакон илиили
ЗаконаЗакона заза кооперациитекооперациите
ИматИмат минимумминимум 1 1 приключенаприключена финансовафинансова годинагодина предипреди дататадатата нана обявяванеобявяване началотоначалото нана
процедуратапроцедурата
РеализираниРеализирани нетнинетни приходиприходи отот продажбипродажби заза 2007 2007 гг., ., равниравни нана илиили надвишаващинадвишаващи 100 000 100 000 
левалева..

ДопустимиДопустими дейностидейности
КонсултантскиКонсултантски услугиуслуги –– заза предоставянепредоставяне нана професионалнипрофесионални съветисъвети ии консултацииконсултации заза
предварителенпредварителен анализанализ, , подготовкаподготовка ии въвежданевъвеждане нана системисистеми заза управлениеуправление ((СУСУ) ) ии
международномеждународно признатипризнати стандартистандарти вв предприятиетопредприятието; ; 
ИнвестиционнаИнвестиционна подкрепаподкрепа –– заза стимулиранестимулиране нана инвестициитеинвестициите вв оборудванеоборудване ии новинови
технологиитехнологии, , задължителнозадължително свързанисвързани сс постиганепостигане нана съответствиесъответствие сс изискваниятаизискванията нана СУСУ
ии//илиили международномеждународно признатитепризнатите стандартистандарти;;
УслугиУслуги заза сертифициранесертифициране нана СУСУ илиили заза изпитванеизпитване заза удостоверяванеудостоверяване нана съответствиетосъответствието
отот съответнитесъответните упълномощениупълномощени органиоргани..



ПРИОРИТЕТНАПРИОРИТЕТНА ОСОС 2 2 ““ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТАЕФЕКТИВНОСТТА НАНА ПРЕДПРИЯТИЯТАПРЕДПРИЯТИЯТА ИИ
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА БЛАГОПРИЯТНАБЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДАСРЕДА””

„„ПОКРИВАНЕПОКРИВАНЕ НАНА МЕЖДУНАРОДНОМЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИПРИЗНАТИ СТАНДАРТИСТАНДАРТИ””

ВидовеВидове проектипроекти
ВъвежданеВъвеждане нана системисистеми заза управлениеуправление вв предприятиятапредприятията::

ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 20 000ISO 20 000--1:2005 1:2005 -- системасистема заза
управлениеуправление нана услугитеуслугите вв областтаобластта нана информационнитеинформационните технологиитехнологии, , МоделиМодели ии
стандартистандарти заза качествокачество нана ИТИТ ии софтуернисофтуерни продуктипродукти ии услугиуслуги ии другидруги
международномеждународно признатипризнати СУСУ
НеНе можеможе дада сесе кандидатствакандидатства заза въвежданевъвеждане нана OHSAS 18001 OHSAS 18001 -- системисистеми заза
здравословниздравословни ии безопаснибезопасни условияусловия нана трудтруд..

ПостиганеПостигане нана продуктовопродуктово съответствиесъответствие отот предприятиятапредприятията
CE CE маркировкимаркировки –– подкрепаподкрепа заза постиганепостигане нана съответствиесъответствие съгласносъгласно директивитедирективите
отот НовияНовия подходподход нана ЕСЕС. . 
ОценкаОценка нана съответствиетосъответствието –– подкрепаподкрепа заза постиганепостигане нана съответствиесъответствие нана продуктипродукти
съссъс съответнитесъответните международнимеждународни изискванияизисквания ии стандартистандарти, , продуктовапродуктова
сертификациясертификация..
КонтролниКонтролни системисистеми –– оборудванеоборудване заза оценкаоценка нана съответствиетосъответствието ((дълготрайнидълготрайни
материалниматериални активиактиви) ) –– еталонноеталонно оборудванеоборудване, , средствасредства заза калибриранекалибриране ии средствасредства
заза измерванеизмерване, , различниразлични отот еталоннитееталонните, , подкрепаподкрепа заза въвежданевъвеждане нана
взаимодействащивзаимодействащи илиили взаимодопълващивзаимодопълващи сесе елементиелементи необходиминеобходими заза постиганепостигане
нана метрологичнометрологично съответствиесъответствие. . 

ВъвежданеВъвеждане нана добридобри производственипроизводствени практикипрактики ((GoodGood ManufacturingManufacturing PracticesPractices --
GMPsGMPs). ). 



ПРИОРИТЕТНАПРИОРИТЕТНА ОСОС 11 ““РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА ИКОНОМИКАИКОНОМИКА БАЗИРАНАБАЗИРАНА НАНА ЗНАНИЕТОЗНАНИЕТО ИИ
ИНОВАЦИОННИТЕИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ ””

““ПОДКРЕПАПОДКРЕПА ЗАЗА ВНЕДРЯВАНЕВНЕДРЯВАНЕ ВВ ПРОИЗВОДСТВОТОПРОИЗВОДСТВОТО НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИПРОДУКТИ, , ПРОЦЕСИПРОЦЕСИ ИИ
ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

ОсновнатаОсновната целцел нана процедуратапроцедурата ее дада предоставипредостави интегриранаинтегрирана инвестиционнаинвестиционна ии
консултантскаконсултантска подкрепаподкрепа нана българскитебългарските предприятияпредприятия вв изпълнениетоизпълнението нана
успешниуспешни проектипроекти заза внедряваневнедряване вв производствотопроизводството ии пазарнапазарна реализацияреализация нана
иновативнииновативни продуктипродукти, , процесипроцеси ии услугиуслуги

КраенКраен сроксрок заза подаванеподаване нана проектнипроектни предложенияпредложения: : 0077.01.2009 .01.2009 гг., 16.00 ., 16.00 чч.  .  

МаксималенМаксимален сроксрок нана изпълнениеизпълнение -- 18 18 месецамесеца

ПодаванеПодаване нана проектнитепроектните предложенияпредложения::
вв териториалнитериториални звеназвена нана МеждиннотоМеждинното звенозвено

–– БлагоевградБлагоевград, , 
–– БургасБургас, , 
–– ВарнаВарна, , 
–– ВрацаВраца, , 
–– ПлевенПлевен, , 
–– ПловдивПловдив, , 
–– РусеРусе, , 
–– СофияСофия, , 
–– СтараСтара ЗагораЗагора
–– ВеликоВелико ТърновоТърново



““ПОДКРЕПАПОДКРЕПА ЗАЗА ВНЕДРЯВАНЕВНЕДРЯВАНЕ ВВ ПРОИЗВОДСТВОТОПРОИЗВОДСТВОТО НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИПРОДУКТИ, , ПРОЦЕСИПРОЦЕСИ ИИ
ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

БюджетБюджет попо схематасхемата ((публичнопублично финансиранефинансиране) ) -- 2828 359359 535 535 левалева (14,5 (14,5 
млнмлн. . евроевро) ) 

РазмерРазмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ
•• МинималенМинимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 200 000 200 000 

левалева
•• МаксималенМаксимален размерразмер нана индивидуалнатаиндивидуалната безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ –– 4 000 4 000 

000000 левалева

ИнтензитетИнтензитет нана помощтапомощта заза елементелемент ““ИнвестицииИнвестиции”” ии СМРСМР
• Микро и малки предприятия – 70 %
• Средни предприятия – 60 %
• Големи предприятия – 50 %

РежимРежим нана държавнидържавни помощипомощи заза елементелемент ““ИнвестицииИнвестиции”” –– блоковоблоково
изключениеизключение заза регионалнарегионална помощпомощ

ИнтензитетИнтензитет нана помощтапомощта заза елементелемент ““УслугиУслуги””
• 50 % за всички предприятия

РежимРежим нана държавнидържавни помощипомощи заза елементелемент ““УслугиУслуги””–– de de minimisminimis



““ПОДКРЕПАПОДКРЕПА ЗАЗА ВНЕДРЯВАНЕВНЕДРЯВАНЕ ВВ ПРОИЗВОДСТВОТОПРОИЗВОДСТВОТО НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИПРОДУКТИ, , ПРОЦЕСИПРОЦЕСИ ИИ
ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

КритерииКритерии заза допустимостдопустимост нана кандидатитекандидатите

ДаДа саса юридическиюридически лицалица илиили едноличниеднолични търговцитърговци, , регистриранирегистрирани
съгласносъгласно ТърговскияТърговския законзакон илиили ЗаконаЗакона заза кооперациитекооперациите, , ии
ДаДа саса регистриранирегистрирани предипреди 31 31 декемвридекември 2006 2006 гг., ., ии
ДаДа иматимат седалищеседалище вв БългарияБългария, , ии
ДаДа саса прякопряко отговорниотговорни заза изпълнениетоизпълнението нана дейноститедейностите попо проектапроекта, , 
аа нене дада действатдействат вв качествотокачеството нана посредниципосредници, , ии
ДаДа разполагатразполагат съссъс стабилнистабилни ии достатъчнидостатъчни източнициизточници нана
финансовифинансови средствасредства, , коитокоито дада гарантиратгарантират финансиранетофинансирането нана
проектапроекта -- осигуряванетоосигуряването нана собственотособственото съфинансиранесъфинансиране ии
предварителнотопредварителното финансиранефинансиране нана дейноститедейностите, , кактокакто ии достатъчнодостатъчно
средствасредства заза продължаванепродължаване нана дейносттадейността нана предприятиетопредприятието вв
дългосрочендългосрочен аспектаспект..
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ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

СпецифичниСпецифични критериикритерии заза допустимостдопустимост нана кандидатитекандидатите

внедряватвнедряват иновативнииновативни продуктипродукти, , процесипроцеси илиили услугиуслуги, , създаденисъздадени отот
кандидатакандидата илиили апортираниапортирани вв капиталакапитала нана кандидатакандидата отот
патентопритежателяпатентопритежателя//притежателяпритежателя нана свидетелствотосвидетелството заза полезенполезен моделмодел
илиили създаденисъздадени възвъз основаоснова нана договордоговор, , попо койтокойто кандидатъткандидатът ее
възложителвъзложител, , ии
притежаватпритежават патентпатент заза изобретениеизобретение илиили свидетелствосвидетелство заза регистрациярегистрация нана
полезенполезен моделмодел заза внедряваниявнедрявания попо проектапроекта иновативениновативен продуктпродукт//процеспроцес, , аа
вв случаитеслучаите нана внедряваневнедряване нана иновативнаиновативна услугауслуга -- притежаватпритежават патентпатент заза
изобретениеизобретение илиили свидетелствосвидетелство заза регистрациярегистрация нана полезенполезен моделмодел върхувърху
продуктпродукт//процеспроцес, , посредствомпосредством койтокойто щеще сесе осъществяваосъществява//предоставяпредоставя
услугатауслугата, , 
илиили саса подалиподали заявказаявка заза патентпатент заза изобретениеизобретение заза внедряваниявнедрявания чрезчрез
проектапроекта продуктпродукт//процеспроцес вв ПатентноПатентно ведомствоведомство. . ДататаДатата нана подаванеподаване нана
заявкатазаявката заза патентпатент трябватрябва дада ее предипреди дататадатата нана подаванеподаване нана проектнотопроектното
предложениепредложение, , ии
припри внедряванетовнедряването нана иновативнитеиновативните продуктипродукти//процесипроцеси//услугиуслуги нене
нарушаватнарушават праваправа върхувърху чуждачужда интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост..
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ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

ИзричниИзрични условияусловия заза недопустимостнедопустимост

КандидатитеКандидатите нене могатмогат дада получатполучат финансиранефинансиране попо настоящатанастоящата
процедурапроцедура, , вв случаитеслучаите, , когатокогато патентованотопатентованото изобретениеизобретение//регистриранрегистриран
полезенполезен моделмодел, , коетокоето//койтокойто щеще бъдебъде внедряванвнедряван//оо чрезчрез проектапроекта, , ее::
предметпредмет нана договордоговор заза изключителнаизключителна лицензниялицензния, , вв коятокоято
лицензополучателятлицензополучателят ее различенразличен отот кандидатакандидата попо настоящатанастоящата процедурапроцедура
ии лицензодателятлицензодателят нене ее уговорилуговорил вв лицензионниялицензионния договордоговор дада имаима правоправо
самсам дада използваизползва лицензиранотолицензираното изобретениеизобретение;;
обезпечениеобезпечение попо съдебенсъдебен искиск;;
обектобект нана особенособен залогзалог;;
частчаст отот масамаса попо несъстоятелностнесъстоятелност;;
налиценалице саса неплатенинеплатени такситакси, , дължимидължими заза поддържанетоподдържането нана
патентапатента//регистрираниярегистрирания полезенполезен моделмодел заза текущататекущата годинагодина. . 
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ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

ИзричниИзрични условияусловия заза недопустимостнедопустимост

НеНе могатмогат дада получатполучат подкрепаподкрепа попо настоящатанастоящата процедурапроцедура предприятияпредприятия, , 
осъществяващиосъществяващи стопанскастопанска дейностдейност вв някойнякой отот следнитеследните отраслиотрасли::

РибарствоРибарство ии аквакултуриаквакултури;;
СтоманодобивСтоманодобив
ВъгледобивВъгледобив
КорабостроенеКорабостроене
ПървичноПървично производствопроизводство нана селскостопанскиселскостопански продуктипродукти посоченипосочени вв
приложениеприложение ІІ къмкъм ДоговораДоговора заза създаванесъздаване нана ЕОЕО; ; 
СинтетичниСинтетични влакнавлакна, , 
КактоКакто ии износизнос заза третитрети странистрани илиили държавидържави--членкичленки, , попо--конкретноконкретно ––
помощитепомощите, , прякопряко свързанисвързани сс изнасянитеизнасяните количестваколичества, , съссъс създаванетосъздаването ии
функциониранетофункционирането нана дистрибуторскидистрибуторски мрежимрежи илиили сс другидруги текущитекущи разходиразходи
попо експортнатаекспортната дейностдейност; ; 
ПредприятияПредприятия вв затруднениезатруднение

МикропредприятияМикропредприятия -- работещиработещи вв неземеделскинеземеделски секторисектори вв селскитеселските общиниобщини. . 
МикропредприятияМикропредприятия занимаващизанимаващи сесе сс преработкапреработка ии//илиили маркетингмаркетинг нана горскигорски
продуктипродукти..
ПредприятияПредприятия вв секторсектор ““СС”” –– кодовекодове 10 10 –– ““ПроизводствоПроизводство нана хранителнихранителни продуктипродукти””
ии 11 11 –– ““ПроизводствоПроизводство нана напиткинапитки””
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ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

ДопустимостДопустимост нана проектитепроектите

ДопустимиДопустими попо настоящатанастоящата процедурапроцедура саса проектипроекти, , коитокоито иматимат заза свойсвой
основеносновен предметпредмет осъществяванетоосъществяването нана инвестицииинвестиции заза внедряваневнедряване нана
иновационениновационен продуктпродукт, , процеспроцес илиили услугауслуга, , насоченинасочени къмкъм еднаедна илиили
повечеповече отот следнитеследните целицели::
СтартиранеСтартиране отот съществуващосъществуващо предприятиепредприятие нана новнов бизнесбизнес вв другдруг
отрасълотрасъл, , допустимдопустим попо настоящатанастоящата процедурапроцедура, , вв добавкадобавка къмкъм
досегашниядосегашния бизнесбизнес
РазширяванеРазширяване нана дейносттадейността нана съществуващосъществуващо предприятиепредприятие
ДиверсификацияДиверсификация нана продукциятапродукцията нана съществуващосъществуващо предприятиепредприятие чрезчрез
внедряваневнедряване нана иновативнииновативни продуктипродукти//процесипроцеси//услугиуслуги
ФундаменталнаФундаментална промянапромяна нана цялостнияцялостния производственпроизводствен процеспроцес вв
съществуващосъществуващо предприятиепредприятие
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ДопустимиДопустими дейностидейности попо елементелемент
““ИнвестицииИнвестиции””

ЗакупуванеЗакупуване нана новоново оборудванеоборудване, , необходимонеобходимо заза внедряваневнедряване вв
производствотопроизводството нана иновативнииновативни продуктипродукти, , процесипроцеси илиили услугиуслуги, , създаденисъздадени отот
кандидатакандидата илиили апортираниапортирани вв капиталакапитала нана кандидатакандидата отот
патентопритежателяпатентопритежателя//притежателяпритежателя нана свидетелствотосвидетелството заза полезенполезен моделмодел илиили
създаденисъздадени възвъз основаоснова нана договордоговор, , попо койтокойто кандидатъткандидатът ее възложителвъзложител;;
ЗакупуванеЗакупуване нана комплектникомплектни възливъзли, , агрегатиагрегати ии детайлидетайли, , коитокоито сесе възлагатвъзлагат припри
създаванесъздаване нана частичасти отот илиили нана цялатацялата поточнапоточна линиялиния заза производствопроизводство нана
иновативнияиновативния продуктпродукт / / реализацияреализация нана иновативнияиновативния процеспроцес;;
ПодобряванеПодобряване нана функционалнитефункционалните характеристикихарактеристики нана съществуващисъществуващи сградисгради
ии//илиили производственипроизводствени помещенияпомещения чрезчрез строителностроително--монтажнимонтажни работиработи
((СМРСМР), ), водещоводещо додо повишаванеповишаване нана стойносттастойността имим, , когатокогато товатова ее
непосредственонепосредствено свързаносвързано сс инвестициитеинвестициите попо елементаелемента ии ее необходимонеобходимо заза
тяхнототяхното въвежданетовъвеждането вв експлоатацияексплоатация. . РазходитеРазходите заза СМРСМР нене трябватрябва дада
надвишаватнадвишават 30% 30% отот общитеобщите допустимидопустими разходиразходи попо проектапроекта; ; 
ПридобиванеПридобиване нана дълготрайнидълготрайни нематериалнинематериални активиактиви, , прякопряко свързанисвързани сс
внедряванетовнедряването нана иновативнииновативни продуктипродукти, , процесипроцеси илиили услугиуслуги -- закупуванезакупуване нана
специализиранспециализиран софтуерсофтуер, , свързансвързан сс внедряванетовнедряването нана иновативнияиновативния продуктпродукт, , 
процеспроцес илиили услугауслуга..
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ДопустимиДопустими дейностидейности попо елементелемент ““УслугиУслуги””
УслугиУслуги, , свързанисвързани сс оптимизиранеоптимизиране нана технологиитехнологии заза производствопроизводство, , 
респективнореспективно заза създаванесъздаване илиили реализиранереализиране нана иновативнияиновативния продуктпродукт, , 
процеспроцес илиили услугауслуга;;
РазработванеРазработване нана специализиранспециализиран софтуерсофтуер, , свързансвързан сс внедряванетовнедряването нана
иновативнияиновативния продуктпродукт, , процеспроцес илиили услугауслуга;;
РазработванеРазработване нана бизнесбизнес ии маркетинговимаркетингови стратегиистратегии заза реализацияреализация нана
внедренитевнедрените вв производствопроизводство иновативнииновативни продуктипродукти, , процесипроцеси, , услугиуслуги ––
извършванеизвършване нана маркетинговимаркетингови проучванияпроучвания ии анализианализи, , планиранепланиране нана
каналиканали заза комуникациякомуникация сс пазарапазара ии клиентитеклиентите, , развитиеразвитие нана
дистрибуционнидистрибуционни мрежимрежи;;
КонсултантскиКонсултантски ии юридическиюридически услугиуслуги, , свързанисвързани съссъс защитазащита нана праватаправата
върхувърху интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост попо внедряванитевнедряваните попо проектапроекта
иновативнииновативни продуктипродукти//процесипроцеси//услугиуслуги. . ТезиТези услугиуслуги могатмогат дада бъдатбъдат
финансиранифинансирани попо проектапроекта самосамо вв случайслучай, , чече касаяткасаят предоставянепредоставяне заза
ползванеползване праватаправата нана кандидатакандидата попо интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост върхувърху
внедряванатавнедряваната отот проектапроекта иновацияиновация нана другидруги икономическиикономически субектисубекти
((напрнапр. . лицензиранелицензиране). ). КонсултантскитеКонсултантските ии юридическиюридически услугиуслуги нене касаяткасаят
първоначалнапървоначална защитазащита свързанасвързана сс подаванеподаване нана заявкизаявки предпред патентнопатентно
ведомствоведомство илиили юридическаюридическа защитазащита припри оспорванеоспорване праваправа попо
интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост; ; 
КонсултантскиКонсултантски услугиуслуги отот инженерноинженерно--техническитехнически характерхарактер, , свързанисвързани сс
процесапроцеса нана внедряваневнедряване нана иновативнияиновативния продуктпродукт, , процеспроцес илиили услугауслуга..



““ПОДКРЕПАПОДКРЕПА ЗАЗА ВНЕДРЯВАНЕВНЕДРЯВАНЕ ВВ ПРОИЗВОДСТВОТОПРОИЗВОДСТВОТО НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИПРОДУКТИ, , ПРОЦЕСИПРОЦЕСИ
ИИ ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА ИНОВАТИВНИИНОВАТИВНИ УСЛУГИУСЛУГИ””

Важно! 

Задължителен краен резултат от изпълнението на
дейностите по двата елемента е внедряване в
производството на съответния иновативен
продукт или процес и респективно, стартиране на
дейности по предоставяне на разработваната
иновативна услуга от страна на предприятието. 

Предимство в процеса на оценка получават
проекти, които допринасят за опазване на
околната среда, устойчивото развитие, равните
възможности, социално включване, заетост, 
развитие на информационното общество



ФинансовиФинансови продуктипродукти заза МСПМСП попо ПриоритетнаПриоритетна осос 33

ИнициативатаИнициативата JEREMIE JEREMIE ((ОбединениОбединени европейскиевропейски ресурсиресурси заза микромикро
додо среднисредни предприятияпредприятия) ) ее съвместнасъвместна инициативаинициатива нана ЕвропейскатаЕвропейската
комисиякомисия ии ЕвропейскиЕвропейски инвестиционенинвестиционен фондфонд ((ЕИФЕИФ) ) 
ВВ основатаосновата сиси инициативатаинициативата JEREMIE JEREMIE ее холдинговхолдингов фондфонд заза
разпределянеразпределяне нана финансиранефинансиране къмкъм фондовефондове ((финансовифинансови
посредниципосредници), ), коитокоито предоставятпредоставят финансовафинансова подкрепаподкрепа, , напримернапример
рисковрисков капиталкапитал, , гаранциигаранции ии микромикро кредитиранекредитиране заза МСПМСП..
НаНа 21.06.2007 21.06.2007 гг. . МИЕМИЕ ии ЕИФЕИФ подписахаподписаха МеморандумМеморандум заза
разбирателстворазбирателство заза изпълнениеизпълнение нана ПриоритетнаПриоритетна осос 3 3 нана ОПОП
„„КонкурентоспособностКонкурентоспособност”” вв рамкитерамките нана ИнициативатаИнициативата JEREMIEJEREMIE..
ОбщиятОбщият бюджетбюджет нана ИнициативатаИнициативата заза БългарияБългария ее 200 200 млнмлн. . евроевро..
ВВ моментамомента сесе водятводят усилениусилени преговорипреговори междумежду МИЕМИЕ ии ЕИФЕИФ попо
съдържаниетосъдържанието нана РамковотоРамковото споразумениеспоразумение, , ФинансиращотоФинансиращото
споразумениеспоразумение ии ПисмотоПисмото заза разходитеразходите. . ДоДо краякрая нана 2008 2008 гг. . предстоипредстои
подписванетоподписването нана РамковотоРамковото споразумениеспоразумение ии ФинансиращотоФинансиращото
споразумениеспоразумение..
ВВ началотоначалото нана 2009 2009 гг. . щеще бъдебъде регистриранорегистрирано дружестводружество съссъс
специалнаспециална целцел ((ДСЦДСЦ), ), аа отот средатасредата нана 2009 2009 гг. . щеще започнезапочне
предоставянетопредоставянето нана реалниреални финансовифинансови продуктипродукти заза българскитебългарските
МСПМСП..



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!

ДопълнителнаДопълнителна информацияинформация::

www.opcompetitiveness.bgwww.opcompetitiveness.bg

www.ibsme.orgwww.ibsme.org

ФаксФакс:(02) 80 75 308:(02) 80 75 308

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.ibsme.org/
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