
ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
BG16RFOP002-1.0.. „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ 

ОПИК 2014 - 2020 
 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
Срок за предоставяне на мнения и коментари: до 17:30 ч. на 13.03.2019 г. 

(включително) на  
public.consultation@mi.government.bg 

 
 
 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 
 

A. Само иновационни клъстери!  
 
Определение за иновационен клъстер: структури или организирани групи от 
независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, 
средни и големи  предприятия, както и организации за научни изследвания и 
разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни 
икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез 
популяризиране, съвместно използване на  съоръжения и обмен на познания и опит, 
ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение 
на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в 
клъстера. 
 
 

B. Подкрепата се предоставя изключително на юридическото лице иновационен 
клъстер (а не на неговите членове по отделно!) 

 
 

C. Допустими са само кандидати, които са обединения под формата на: 
 

− клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице 
по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 
икономическо пространство; 
 
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, 
сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
следва да осъществяват стопанска дейност. 

 

− клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 
Европейското икономическо пространство. 

 



ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите 
следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) 
като обединения преди 31.12.2017 г.   
 
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите 
трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, 
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни 
лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 
икономическо пространство. 
 
 
РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО 
 
Минимална БФП – 200,000.00 лв. 
Максимална БФП – 1,500,000.00 лв. 
 
БФП ще се предоставя в два режима на държавна помощ (ДП), в зависимост от това по 
кой компонент ще се кандидатства: 
 

− Компонент 1 в режим на ДП де минимис (до 200,000.00 евро кумулативно за 
последните 3 години)  

− Компонент 2 – в режим на ДП помощи за иновационни клъстери (до 7,5 млн. евро 
за иновационен клъстер) 

 
 
Общ бюджет по процедурата: 29,924,199.00 лв. 
 
ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ 
 
Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните 
области на ИСИС: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии, индустрия за 
здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии 
 
 
Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския 
потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“) – режим де минимис 
 
Максимален % на съфинансиране от програмата – 80%  
 
Допустими дейности 
 

− Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-
изследователския персонал на клъстера - осигуряване на персонал за развитие 
на клъстерните иновационни дейности; 

− Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал  
на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани 



обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на 
научноизследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества 

− Насърчаване на клъстерния маркетинг: разработване на иновационна стратегия 
на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава; консултантски 
услуги преди стъпването на нов пазар - патентни проучвания, изследвания и 
информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или 
съществуващи продукти и/или услуги; популяризиране на името (марката) на 
клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и 
информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за 
дейността на клъстера; участие с цел представяне на иновационните 
продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни 
изложения и панаири; установяване и насърчаване на сътрудничеството с други 
иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата 
в мрежа, и транснационално сътрудничество; придобиване на европейски 
клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни 
анализи (European Secretariat for Cluster Analysis). 

− Публичност и визуализация на проекта 

− Одит на проекта – при БФП над 1 466 872,5 лв.  
 
Допустими разходи 
 

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на 
работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на 
клъстера - до 150 000 лв.  
 
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, 
нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден. Размерът 
на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава  2 
000 лв. . Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни 
вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 
общо 2 433 лева на месец. 
 
ВАЖНО: НЕ СА ДОПУСТИМИ разходи за възнаграждения на персонал, който не 
представлява част от иновационния и научно-изследователския персонал на 
клъстера 

 
2. Разходи за материали и окомплектовка за извършване на иновационната и 

научно-изследователската дейност, представляващи стоково-материални запаси 
(напр. материали необходими извършване на измерване и изпитване, 
окомплектовка за  изпитателни лаборатории, производствени центрове, 
тренировъчни центрове и др.) – до 25 000 лв. 

 
3. Разходи за участие в обмяна на опит и добри практики за иновационния и 

научно-изследователския персонал на клъстера – разходи за такси за участие в 
посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); 

 



4. Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни 
събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-
изследователския персонал на клъстера – разходи за такси за участие в 
посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни). 

 
5. Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-

изследователския персонал на клъстера - до 25 000 лв.; 
 

6. Разходи за участие в специализирани обучения в страната и чужбина за 
повишаване на капацитета на иновационния и научно-изследователския 
персонал на клъстера за създаване на сътрудничества – разходи за такси за 
участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на 
научноизследователския персонал на клъстера и на организации-членове на 
клъстера; 
 

7. Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други 
иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на 
транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни 
и квартирни) на представители на иновационния и научно-изследователския 
персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера; 

 
8. Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от 

клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси 
за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на 
експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);  

 
ВАЖНО: Кандидатите следва да обосноват необходимостта от извършване на разходите 
по т. 2-8 в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, като в противен случай Оценителната 
комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от 
Формуляра за кандидатстване). Всички посочени в т. 2-8 разходи следва да бъдат 
заложени като обща сума в един самостоятелен бюджетен ред и да са в размер общо 
до 100 000 лв. 
 

9. Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че 
клъстерът няма разработена такава - до 10 000 лв. 

 
10. Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти 

проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение 
на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги - до 5 000 лв. 

 
11. Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите 

продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни 
материали и интернет страница за дейността на клъстера и информационни бази 
данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв. 
 

12. Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от 
Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster 



Analysis)- до 3 000 лв. Ако в рамките на проекта етикетът не се придобие, сумата 
се възстановява 
 

13. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв. 
 

14. Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на 
безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 
лв. 

 
ВАЖНО: Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общите 
допустимите разходи по проекта. 
 
Компонент 2 Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и 
ноу-хау)“ – помощи за иновационни клъстери  
 
Максимален % на съфинансиране от програмата – 65%  
 
Допустими дейности 

− Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) 
клъстерни иновационни дейности - изпитателни лаборатории, производствени 
центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.; 

 

− Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) 
клъстерни иновационни дейности – специализирани програмни продукти, 
патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация  и др.; 

 
Допустими разходи 
 

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи 
(съвместни) клъстерни дейности –  закупуване на уреди за измерване и 
изпитване, машини, съоръжения и  оборудване за  изпитателни лаборатории, 
производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за 
обучения и др.; 

 
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)  за общи 

(съвместни) клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, 
патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация  и др. 
– до 50 000 лв.; 

 
ВАЖНО: Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общите допустимите 
разходи по проекта. 
 
Допустими за подкрепа по Компонент 2 са проектни предложения, при които: 

− достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера е отворен за 
ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа; 



− таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за участие в неговите 
дейности съответстват на пазарната цена или отразяват разходите за тези 
дейности; 

− предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните разходи на 
иновационния клъстер, могат да получат преференциален достъп при по-
изгодни условия. За да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е 
пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните разходи и 
условията се оповестяват публично. 

 
Кандидатите следва да обосноват как конкретно ще постигнат изпълнението на всяко 
от тези изисквания в т. 11 от Формуляра за кандидатстване.   
ВАЖНО: По време на изпълнение на административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, УО ще проследява прилагането на изискванията!!!  
 
 
 
ПРИОРИТЕТИ 
 

− Съобразно приоритетните области на ИСИС за съответния регион 

− Проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват 
на територията на определени области в страната – описани в Методиката за 
оценка, общият брой т. за регионална приоритизация е 6 т. (регистрацията на 
територията на София град носи 0).  

 
ВАЖНО: Информацията относно регистрацията на иновационния клъстер на 
територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ към 31.12.2017 г. 
 
 
МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 24 МЕСЕЦА 
 
 
 
 
 
 


