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„ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

Цел на процедурата:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения,
техники и методи.

Кой може да кандидатства за подкрепа:
1) 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) Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия.
3) Имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на
обявяване на процедурата.
4) Кандидатите осъществяват дейност (основна или допълнителна) в сектор C „Преработваща
промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)
5) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща
промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008 – Приложение
Н)
По настоящата процедура е допустимо да има разминаване между кода на икономическа
дейност, спрямо който са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност
и кодът на икономическа дейност, за който заявява подкрепа кандидата. Подобно
разминаване е допустимо единствено в хипотезата на „регионална инвестиционна помощ“,
когато в резултат на инвестицията кандидатът ще осъществява диверсификация на
продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в
него.

Кой може да е партньор:
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да
участва самостоятелно или в партньорство с МСП.
В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор!
1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия.
3) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада 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“ съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
4) Икономическата дейност, за която кандидатстват партньорите е осъществявана през 2016 г и
същата е с дял 25 % или повече от общата икономическа дейност на партньора.
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Посоченото се удостоверява чрез Удостоверение за код на основната икономическа дейност,
издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2016 г.) с
включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива), които партньорът
извършва.
Общ бюджет по процедурата: 71 644 656 лева /36 631 331 евро

Размер на помощта:
Минимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ
за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна
финансова помощ на индивидуален проект в
зависимост от категорията на предприятието-кандидат
Микро предприятия: 750 000 лева

200 000 лева

Mалки предприятия: 1 000 000 лева
Средни предприятия: 1 500 000 лева

Интензитет на помощта
I. Елемент А „Внедряване“
Кандидатите могат д аизбират межу един от двата режима на подпомагане както следва:
 В режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за
кандидата в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на
предприятието

Максимален интензитет на
помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)1

Микро и малки
предприятия

70 %

Средни предприятия

60 %

Максимален интензитет на
помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)

45 %
35 %

Мястото на изпълнение на проекта е мястото на физическото осъществяване на
инвестицията.
 В режим ‚Минимална помощ‘/de miimis/ mаксималният интензитет на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата и партньора е, както следва: 70% за всички кандидати.
II. Елемент Б “Консултантски услуги”
Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата е 50% за всички
кандидати.
Приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
1

Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България
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III. Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата и партньора е 70% за
всички кандидати.
Приложим режим- „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими проекти:
1) Проектът следва да е насочен 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.
За целите на настоящата процедура:
Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително
подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и
значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите,
вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални
характеристики;
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или
доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото
оборудване и/или софтуера;
2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да
има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
Посоченото означава, че внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат
приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност,
подобни производствени процеси и техники).
4) Проектът следва да се основава на извършен технологичен одит по образец, изготвен за
целите на процедурата за подбор на проекти.
В случаите, когато проектът се изпълнява в партньорство, ангажимент за изготвяне на
технологичен одит има само кандидата. Технологичният одит следва да съдържа данни и
мерки за съществуващото и, ако е приложимо, новото производство, като по отношение на
съществуващото производство трябва да е налице информация за минимум една година
(2016г.).
5) Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности
за мултиплициране на резултатите по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране
на резултатите“.
6) Изисквания към проектите, които се изпълняват в партньорство:
- Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.
За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза е сътрудничество между две
компании, при което отпадъкът или страничните продукти на едната, представляват суровина за
производството на другата.
В случай на проекти изпълнявани в партньорство е допустимо да има два кода на икономическа
дейност съгласно КИД 2008: код на икономическа дейност, за който заявява подкрепа
кандидатът и код на икономическа дейност, за който заявява подкрепа партньорът.
По настоящата процедура кандидатите може да залагат дейности, свързани с подобряване
на ресурсната ефективност само по отношение на икономическа дейност, попадаща в
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сектор C, която фигурира като основна или допълнителна в Удостоверението от НСИ (въз
основа на данни за 2016 г.) за код на основна икономическа дейност, с включена информация
и за допълнителните дейности (ако има такива), които кандидатът извършва и същата е
с дял 25 % или повече от общата икономическа дейност на кандидата.

Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
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 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“ (незадължителен)
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 технологичен одит на проекта за целите на процедурата.
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.
6. Одит на проекта - (извършен от регистриран одитор) - 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.
В рамките на технологичния одит 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 технологичния одит 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. За целта кандидатите следва да предвидят такива измервания в рамките на
периода на изготвяне на технологичния одит, както и в края на проекта. Контролното измерване
на емисиите следва да бъде извършено след въвеждане в експлоатация на активите по проекта
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и преди подаване на финалния отчет. Измерването следва да е предвидено като дейност по
проекта.

Допустими разходи:
Елемент А „Внедряване“
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални
активи , необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
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 дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на
дейностите по елемента.
Разходите по Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора!
Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 60 % от общо допустимите
разходи по проекта.
Елемент Б „Консултантски услуги“
Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите
по Елемент А.
Посочените разходи същите следва да имат пряко отношение към инвестициите, внедрявани по
елемент А и да са извършени от външен изпълнител.
Разходите по Елемент Б са допустими САМО за кандидата!
Разходите по Елемент Б не следва да надхвърлят 20 % от общо допустимите разходи по
проекта.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора като партньорите
могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.
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 технологичен одит на проекта - до 5 000 лв.
Разходите за технологичен одит могат да бъдат извършени преди датата на подаване на
проекта, но след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по тях трябва
да бъде направено не по-късно от крайния срок, определен за представяне на финалния отчет
за изпълнение на дейностите по проекта.
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. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната
финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.
7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.
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.
Срок за изпълнение на проекта: 20 месеца
Краен срок за подаване на проектни предложения ноември 2017г.
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