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СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Краен срок за прием на проекти: 30.04.2020 г. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 60 млн. евро 

    
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 100 000 лева 

 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 

Микро и малки предприятия  средни предприятия Големи предприятия 

500 000 лева 750 000 лева 1 000 000 лева 

 

Интензитет на помощта за режим „регионална помощ” 

Категория предприятие безвъзмездната 

финансова помощ 

Интензитет в ЮЗР 

Микро и малки предприятия 70 % 45% 

Средни предприятия 60 % 35% 

Големи предприятия 50 % 25% 

 

Интензитет на помощта за режим „de minimis” - за всички категории предприятия – до 70%. 

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не  надхвърля 

левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро за предприятия в областта на автомобилен 

превоз на товари за чужда сметка) за период от три бюджетни години. 

 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са ЮЛ или ЕТ, регистрирани съгласно ТЗ или Закона за 

кооперациите, които внедряват иновативни продукти, процеси или услуги и имат поне 3 приключени 

финансови години (2016, 2017 и  2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти. 

 

Допустими дейности 

Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до 

внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. 

Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на 

тематичните области на ИСИС : 

• ИКТ и информатика:  

•  Мехатроника и чисти технологии:  

•  Индустрия за здравословен живот и биотехнологии: 

•  Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: 

 

 Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални 

права, придобити от трети лица. 

 

Допустими дейности: 

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 

 

Елемент А „Инвестиции“: 

• Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена 

към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и 

оборудване. 

• Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена 

към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер 

(вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. 
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По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите 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“. 

 

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, 

включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО 

на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. 

 

Елемент  Б „Услуги“ 

• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите 

Консултантските и помощни  услуги в подкрепа на иновациите могат да включват:  

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

- 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 

- 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 

съответната иновация директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на 

съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др. 

- осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на 

внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес; 

осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания 

по проекта продукт (стока или услуга) или процес; 

- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, 

- услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.; 

- услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация; 

- изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за 

иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. 

 

Допустими разходи: 

• Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални 

активи  (ДМА), необходими за изпълнението на проекта. 

• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. 

разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.  

ВАЖНО: Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече) не трябва да надвишават 100 000 

лева. При разработване на специализиран софтуер следва да бъдат спазени всички авторски права и 

приложими лицензи. 

За големи предприятия разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими 

инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална 

инвестиционна помощ“. 

•Разходи за консултантски и помощни  услуги в подкрепа на иновациите - посочените разходи следва да 

бъдат извършени за изпълнение на дейностите по Елемент Б „Услуги“ 

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общо заявените и одобрени 

допустими разходи по проекта. 

 

Максимален срок за изпълнение на проекта: 18 месеца 
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