Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти 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.
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Съответствие
на дейността с
приоритетите
на програмата,
в т.ч. цел и
принос
към
определена
специфична цел
на ОПИК 20142020 г.

Основната цел на мярката е диверсификация на местната икономика и
подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на
територията на МИГ „Хисаря” чрез повишаване на производствения им
капацитет и засилване на експортния потенциал.
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“ и в пълно съответствие с Инвестиционен
приоритет 2 „Капацитет за растеж на МСП“. Специфична цел: Повишаване на
производителността и експортния потенциал на българските МСП от ОПИК
2014-2020 г.

Съгласно извършеният за територията на МИГ „Хисаря” анализ основната част
от предприятията разполагат с остаряло оборудване, което поради свитите пазари
не се натоварва достатъчно. Възрастта и състоянието на оборудването влияе
пряко на вида и качеството на продукцията. Това от своя страна се явява и
ограничително условия за експанзия на пазарите и за завладяването на нови. Тези
зависимости и състоянието на оборудването на предприятията на територията на
МИГ е отразено и в SWOT анализа към настоящата стратегия. В тази връзка е
Съответствие
на дейността с необходимо предприемането на действия за подкрепа на предприятията за
идентифициран обновяване на тяхната производствена база. Дейностите, които се цели да се
ите проблеми на подкрепят с настоящата мярка са за подобряване на производствения капацитет
за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство
територията
и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски
и международни знания и технологии, подкрепа за специализирани услуги за
МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет и подкрепа за растеж на
предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на
ИКТ и услуги и са в пълно съответствие с идентифицираните проблеми на
територията.

Специфика по
отношение на
обхванатата
територия

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 5 „Технологично

обновление и внедряване на стандарти в МСП“ се цели повишаване на
производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на
производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряване
на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и
нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или
реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови
характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и
диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на
предприятията и достъп до пазари. Подобряване на ефективността в
предприятията и тяхната конкурентоспособност чрез внедряване на нови
технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност
и
ефикасност
в
производствения
процес,
въвеждане
на
добри
практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията
на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични
суровини и производствените отпадъци, регенериране и др. Също така се цели
подобряване на управлението на факторите на производство, с акцент върху
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и добри практики, както и подобряване на качеството на
съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на
базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“,
„облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за
интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за
автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за
трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване
на производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за
бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.
Индикативни дейности:
 общи производствени инвестиции за подобряване на производствения
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на
производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и
адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
 подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленския капацитет;


подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и
насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
Целева група и Целевата група на мярката са малки и средни предприятия на територията на
идентифициран МИГ „Хисаря”, според НСНМСП.
и Проблеми,
които мярката
адресира
Допустими
типове
бенефициенти

Допустими бенефициенти: съществуващи малки и средни предприятия съгласно
НСНМСП.
Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност
по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от посочените
групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична

интензивност:
 Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени
производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“);
 Интензивни на знание услуги (кодове от сектор J „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“
и М72 „Научноизследователска и развойна дейност“);
 Нискотехнологични
и
средно
нискотехнологични
промишлени
производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“).
Конкретните кодове на основна икономическа дейност, които попадат в
посочените сектори, са подробно представени в Приложение № 11 Указания за
общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по ОПИК 2014 –
2020 г. при многофондово прилагане на подхода ВОМР.
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
равностойност на 97 790 евро.
финансовата
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект – 30 000 лева.
помощ;
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на
финансови
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 на
помощ

Очакван
принос

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 е свързан с подобряване на конкурентоспособността и
създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на пазарното
присъствие на МСП на територията на МИГ „Хисаря” - чрез внедрени
технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока
производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на
производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и
активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. Също
така подобряване на капацитета на българските МСП за работа в интензивно
конкурентни пазари, с повишаване на конкурентоспособността и респективно на
устойчивото присъствие на българските МСП на външни пазари, както и
подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на
динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и полесен достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на използването на
ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
Критерии

I. Икономическа и финансова стабилност на
кандидата преди изпълнение на проекта
1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди
Критерии за
лихви, данъци и амортизации – EBITDA за три
оценка на
финансови години
проектите, в т.ч. 2. Производителност на кандидата за три финансови
специфични
години
критерии
3. Приходи от износ за три финансови години
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA
за три финансови години на кандидата и стойността на
заявените общи допустими разходи по проекта
5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната

Брой
точки
19
4
4
3
4
4

финансова година
II. Капацитет на кандидата в инвестиционни
проекти и управление
1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните
три финансови години
2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление
III. Ефект от изпълнението на проекта
1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2,
N+3)
2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ
вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2,
N+3)
4. Повишаване на ефективността на производствените
разходи (N+1, N+2, N+3)
IV. Приоритизиране на проекти
1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл.
такива, които допринасят за смекчаване на
последиците от изменението на климата и
приспособяване към тях
3. Устойчиво развитие
V. Бюджет и ефективност на разходите
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
Проектното
предложение
е
в
областта
на
традиционните за територията на МИГ производства
Проектното предложение е свързано с повишаване на
производствения капацитет и откриване на минимум 2
работни места
Максимален брой точки

6
3
3
10
3
3
1
3
15
5
5
5
10
4
3
3
40
20
20
100

