Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
ОПИК (ЕФРР)
Водещи общи принципи:
1.Тематична концентрация – по приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации
подкрепата ще бъде предоставяна само за дейности, попадащи в обхвата на областите за
интелигентна специализация, определени в Цел 1 и Цел 2 на ИСИС; по приоритетна ос 2 Капацитет
за растеж на МСП с безвъзмездна финансова помощ ще бъдат финансирани дейности в области,
свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на „Националната стратегия за
насърчаване на малки и средни предприятия” 2014 - 2020.
2. Финансиране, основано на нуждите – избраните дейности следва да отговарят на
основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани на
определената територия и съгласно Споразумението за партньорство, Стратегията на ОПИК 20142020, приложимите стратегически документи и документите в изпълнение на специфичните
предварителни условия.
3. Принцип на устойчиво развитие – при финансирането ще се търси устойчивост на
постигнатите резултати и дългосрочност на ефектите върху целевите групи.
4. Ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните дейности следва да отговарят в
пълна степен на целите на програмата, при най-адекватното съотношение между очакваните
разходи и ползи. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите към найустойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите.
5. Релевантност – избраните операции следва да допринасят за изпълнението на
индикаторите за продукт и резултат.
6. Принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности за всички,
включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на
недискриминация.
Заложените в стратегията за ВОМР приоритети, цели и мерки, финансирани по ОПИК,
трябва да са в следните направления:
1. насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации (Тематична цел 1,
Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации");
2. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности (Тематична цел 3,
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП).
Недопустими разходи:
Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности,
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от

него.
Демаркация
Демаркацията с другите програми е съгласно условията, записани в приложение № 11
Указания за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по Оперативна програма
„иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 при многофондово прилагане на подхода водено от
общностите местно развитие.
Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
Съответствие
на дейността с
приоритетите
на програмата,
в т.ч. цел и
принос
към
определена
специфична цел
на ОПИК 20142020 г.

Мярката съответства изцяло на Тематична цел 1 „Насърчаване на разработването
и въвеждането в практиката на иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично
развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет „Технологично развитие и
иновации“ и ще допринася пряко за постигането на
Специфична цел
„Повишаване на иновационната дейност на предприятията“ на ОПИК 2014 – 2020
г.

Съответствие
на дейността с Дейността е в пълно съответствие с идентифицираните на територията проблеми
идентифициран и ще подкрепи въвеждането на иновации в местните предприятия, което от своя
ите проблеми на страна цели повишаването на тяхната ефективност и рентабилност.
територията
Основните характерни икономически дейности на територията на МИГ „Хисаря“
са туризмът и услугите, селското стопанство и леката промишленост. От
производствените отрасли най-широко представени и традиционни са
хранително–вкусовата промишленост (бутилиране на минерална вода,
производство на хранителни продукти, месопреработване) дърводобивната и
мебелната промишленост. Като цяло за цитираните предприятия се забелязва
постоянен лек растеж на произведената продукция и приходите от дейността.
Мярката може да се прилага и за повишаване на ефективността на предприятията,
работещи в областта на туризма. Чрез подкрепа по мярка 4 „Подкрепа за
Специфика по разработване и внедряване на иновации в МСП“ се цели въвеждането на
отношение на иновации в работата на предприятията с цел увеличаване на тяхното
обхванатата
производство и приходи.
територия
Индикативни дейности:
подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на нови
продукти, процеси и бизнес модели в предприятия.
Предвижда се подкрепа само за внедряване или разработване на иновации,
попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация:
•
ИКТ и информатика;
•
Мехатроника и чисти технологии;
•
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

•

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Целева група и
идентифициран
и
Проблеми,
които мярката
адресира

Целева група: предприятия, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и
съществуващи предприятия.
Проблеми: съгласно извършеният анализ за състоянието на икономиката на
територията на МИГ „Хисаря“ в по-голямата си част предприятията на
територията на МИГ са с амортизирано оборудване, неотговарящо на
съвременните изисквания. За продължаването на тяхната работа и развитие е
необходимо оказването на подкрепа за въвеждането на иновативни практики в
производствения процес, които да допринасят за неговото оптимизиране. Тези
проблеми са отразени и в слабите страни и заплахите през развитието на
територията на МИГ, част от SWOT анализа на настоящата стратегия за ВОМР.

Допустими
типове
бенефициенти

Малки и средни предприятия.
Категорията на предприятието се определя съгласно Закона за малките и средни
предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Иновативни
подходи
при
решаването на
идентифициран
ите проблеми на
целевите групи
(ако
са
идентифициран
и такива), вкл.
иновативни за
територията
подходи (ако са
идентифициран
и такива)

Включването на мярката в стратегията за ВОМР на МИГ „Хисаря” е в следствие
на проведени широкомащабни консултации със заинтересованите страни и
населението. Прякото участие на местната общност в изготвянето на стратегията
за ВОМР е основен иновативен подход, който се прилага за пръв път на
територията на МИГ. Възможността хората сами да предложат решения на
проблемите на територията, на която живеят и работят, се посрещна с много
ентусиазъм и подходът за решаване на проблеми чрез участие на всички
заинтересовани страни ще се развива и усъвършенства и в бъдеще.

Бюджет
–
Общ бюджет на мярката – 469 392 лева.
интензитет на
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект – левовата
финансовата
равностойност на 97 790 лева.
помощ;
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект – 58 674 лева.
финансови
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на
параметри
на
допустимите разходи за всички категории допустими предприятия.
проектите

Категории
разходи

1. Допустими разходи
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I
от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), приложимите подзаконови нормативни
актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) №
1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския

фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са
налице едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции
и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по
чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения
проект категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни
дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на
Европейския съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3
март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L
138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите
съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни
помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в
срока за допустимост на разходите за съответния програмен период.
2. Недопустими разходи
Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5,
Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и
национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти

или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди
подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали
всички свързани плащания са извършени от него.

Режим
помощ

на

Очакван
принос

Критерии
за
оценка
на
проектите, в т.ч.
специфични
критерии

Мерките, включени в стратегиите за местно развитие, които ще се финансират по
ОПИК 2014 – 2020, ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална
помощ (режим на помощ de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,
публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. Максималният
размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000
евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни
превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от
помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ от:
•
предприятието кандидат;
•
предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също
предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
•
всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое
от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието
кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
•
предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието
кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди
разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Очакваният принос от изпълнението на мярката се изразява основно в нарастване
на дела на предприятията на територията на МИГ „Хисаря”, които самостоятелно
разработват, внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се
повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност.
1. В случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация
Брой
Критерии
точки
I. Иновативност и пазарна приложимост на
20
разработваната иновация
1. Новост на разработваната иновация
10
2. Пазарна приложимост и жизнеспособност на
10
разработваната иновация
II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и
20
степен на техническа готовност
1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни
4
дейности
2. Образователно-квалификационно ниво на екипа на
4
кандидата
3. Придобити права по интелектуална собственост от
4
кандидата, управителя и/или съдружниците
4. Начин на разработване на иновацията (от кандидата
4
и/или чрез използване на външни услуги)

5. Степен на техническа готовност за разработване на
иновацията
III. Приоритизиране на проекти
1. Регионална специализация съгласно ИСИС
2. Подкрепа за еко-иновации
IV. Реалистичност на разходите и плана за действие по
проекта
1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на
резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към
стратегията за местно развитие
V. Допълнителни специфични критерии към СМР,
определени от МИГ/МИРГ
1. Проектът има ясно обосновано пряко положително
въздействие върху опазването на околната среда

4
10
5
5
10
4
3
3

40
8

2. Проектът има ясно обосновано пряко положително
8
въздействие върху насърчаване на равните възможности и
социалното включване
3. Проектът има ясно обосновано пряко положително
8
въздействие върху създаването на заетост
4. Проектът има ясно обосновано пряко положително
8
въздействие
върху
насърчаване
използването
на
информационно-комуникационните технологии
5. Проектът има ясно обосновано пряко положително
8
въздействие върху енергийна ефективност
Максимален брой точки
100
2. В случай на внедряване на продуктова и/или производствена иновация
Брой
Критерии
точки
I. Иновативност и пазарна приложимост на
15
подкрепяната иновация
1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация
5
2. Новост на подкрепяната иновация
5
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията
3
4. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от
2
съвместна дейност между кандидата и научна организация
или собствена за кандидата дейност
II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на
15
кандидата
1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с
3
дейностите, за които се кандидатства (съгласно Справката
за иновационна дейност на предприятието през последните
три финансови години, подавана към НСИ)
2. Предприятия, занимаващи се с научно-изследователска и
3

развойна дейност (НИРД) – средно за последните три
финансови години
3. Претеглен марж на печалбата за последните три
финансови години
4. Претеглена брутна добавена стойност за последните три
финансови години
5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите за
последните три финансови години
III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат
на изпълнението на проекта (прогнозни данни)
1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
2. Дисконтиран срок за откупуване на инвестициите
(DPP)
3. Нарастване на производителността на предприятието
вследствие на изпълнението на проекта
4. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща
стойност на проекта
IV. Приоритизиране на проекти
1. Регионална специализация съгласно ИСИС
2. Подкрепа за еко-иновации
V. Реалистичност на разходите по проекта
1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на
резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към
стратегията за местно развитие
VI. Допълнителни специфични критерии към СМР
определени от МИГ/МИРГ
1. Проектът има ясно обосновано пряко положително
въздействие върху опазването на околната среда
2. Проектът има ясно обосновано пряко положително
въздействие върху насърчаване на равните възможности и
социалното включване
3. Проектът има ясно обосновано пряко положително
въздействие върху създаването на заетост
4. Проектът има ясно обосновано пряко положително
въздействие
върху
насърчаване
използването
на
информационно-комуникационните технологии
5. Проектът има ясно обосновано пряко положително
въздействие върху енергийна ефективност
Максимален брой точки

3
3
3
12
3
3
3
3
8
4
4
10
4
3
3
40
8
8

8
8

8
100

