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Насоки в процес на обсъждане по процедура
BG16RFOP002-3.00… „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“
Кой може да кандидатства?
1. Предприятия, регистрирани по Търговски закон (ТЗ) или Закона за
кооперациите (ЗК);
2. Малки и средни предприятия;
3. Три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016);
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).
Може да се кандидатства в партньорство, но партньорството не е
задължително. Максимално 30% от разходите могат да се направят
от партньора.
Какви партньори са допустими?
1. Малки и средни предприятия;
2. Регистрирани по ТЗ или ЗК;
3. Когато се изпълнява 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.
За какво може да се кандидатства?
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
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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.
Допустими и за кандидата и за партньора
Два режима на финансиране:
1. Де минимис - за кандидата и за партньора;
2. Регионална инвестиционна помощ – само за партньора. Този режим се
прилага само в случаите, в които инвестициите водят до:
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които
не са били произвеждани до момента в него;
основна промяна в целия производствен процес на съществуващ
стопански обект.
Какви разходи са допустими по Елемент А?
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, следва да представляват минимум 60% от общо
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допустимите разходи по проекта.
Какъв е процентът на финансиране от програмата?
При режим “Регионална инвестиционна помощ”:
Категория на
предприятието
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