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Финансов ресурс 
 

Наличен финансов ресурс: 15,300,000 евро 

Минимален размер на БФП: 200,000 лв. 

Максимален размер на БФП: 1,500,000 лв. 

Кой може да кандидатства 
 

Кандидатите следва да са регистрирани като обединения не по-късно от 31.12.2017 г. 

A.  „Иновационни клъстери“ - структури или организирани групи от независими 

страни, 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. 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), които осъществяват 



стопанска дейност. Това се доказва, когато в Счетоводния баланс на кандидата за 

2018 г. е попълнено следното поле: код на реда 05600, раздел VІ. Текуща печалба 

(загуба) или в Отчета за приходите и разходите от стопанска дейност на кандидата 

за 2018 г. е попълнено поле: код на реда 15 000, „Общо за група I“, раздел А. 

Приходи) 

- клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон  

C. Да включват минимум 7 (седем) ЮЛ и/или ЕТ, регистрирани по ТЗ или ЗК или 

еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП 

Членове на клъстера могат да бъдат:  

- ЮЛ и/или ЕТ, регистрирани по ТЗ или ЗК или еквивалентни лица по смисъла на 

законодателството на държава-членка на ЕИП;  

- ЮЛ с нестопанска цел, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по 

смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП; 

- професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 38, ал. 2, т. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

- акредитирани български висши училища; 

- БАН и нейни институти и академични специализирани звена; 

- Селскостопанска академия и институти към нея; 

- експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 

от Закона за администрацията ; 

- научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните 

разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ; 

- Общини и/или Областни администрации и др. 

Клъстерът трябва да е със статут на МСП. 

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 

 

Допустими дейности и разходи 
 

Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на 

клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен). 

Финансира се в режим де-минимис. Максимална стойност на БФП левовата 

равностойност на 200,000 евро. Съфинансиране от програмата: 80% 



- Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-

изследователския персонал на клъстера - осигуряване на иновационен и  научно-

изследователски персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности; 

- Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователския персонал  

на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани 

обучения в страната и чужбина с цел повишаване на капацитета на иновационния 

и научноизследователския персонал на клъстера. 

- Насърчаване на клъстерния маркетинг: 

• разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът 

няма разработена такава; 

• консултантски услуги преди стъпването на друг 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 - допустима единствено за проекти със стойност на 

безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) 

Свързани с тях допустими разходи 

1) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на 

работодателя) на иновационния и научно-изследователския  персонал на клъстера (8 ч./ 

ден, 2500 лв. брутна заплата, 3040 с включени вноски за работодателя) - до 200 000 лв.  

Недопустими са разходи за възнаграждения на персонал, който не представлява част от 

иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера!  

2)  Разходи за материали за извършване на иновационнaтa и научно-изследователската 

дейност (например материали, необходими за извършване на измерване и изпитване в 

изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и други 

сходни на посочените допустими материали) – до 50 000 лв. 

3) Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, 

обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал 



на клъстера и на организациите-членове на клъстера – разходи за такси за участие в 

посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); 

4) Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския 

персонал на клъстера - до 25 000 лв.; 

5) 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, както 

на клъстера, така и на организации-членове на клъстера; 

6) 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) на представители на клъстера и на 

организации-членове на клъстера;  

7) Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът 

няма разработена такава - до 10 000 лв. 

8) 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 10 000 лв. 

9) Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите 

продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и 

интернет страници за дейността на клъстера – до 10 000 лв. 

10) Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от 

Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis) 

– до 7 000 лв. 

11) Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв. 

12) 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. 

Разходите по Компонент 1 следва да бъдат общо до 50% от общо заявените и одобрени 

допустими разходи по проекта . 

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и 

ноу-хау) (задължителен) 

Финансира се в режим „помощи за иновационни клъстери“. Съфинансиране от 

програмата – 65%.  

Допустими дейности 

- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) 

клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни лаборатории, 



производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за 

обучения и други сходни на посочените допустими за придобиване активи; 

- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) 

клъстерни иновационни дейности – придобиване на специализирани програмни 

продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, 

сертификация и други сходни на посочените допустими за придобиване активи. 

Свързани с тях 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 други сходни на 

посочените допустими за придобиване активи; 

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

(съвместни) клъстерни дейности – придобиване на специализирани програмни 

продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и 

други сходни на посочените допустими за придобиване активи – до 100 000 лв.; 

Разходите по Компонент 2 следва да бъдат общо в размер на поне 50% от общо заявените 

и одобрени допустими разходи по проекта. 

Продължителност на проектите 
 

Не повече от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Как се кандидатства 
 

Проектното предложение се подава електронно, чрез ИСУН 2020 като се подписва с 

валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата  

или упълномощено  от него лице. 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване (прикачват 

се в ИСУН) 
 

1) Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията 

за изпълнение – по образец 

2) Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – по образец 

3) Декларация за държавни/минимални помощи – по образец 

4) Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия (ако е приложимо) – по образец 



5) Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на 

УО по служебен път – по образец 

6) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА – 

попълнена по образец 

7) Оферта от производител или първи доставчик  за всяка отделна инвестиция на 

кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена от производителя/първия 

доставчик 

8) Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от производителя 

на първия доставчик/договор за търговско представителство между 

производител и първи доставчик 

9) Счетоводен баланс (индивидуален) за 2018 г. и Отчет за приходите и разходите от 

стопанска дейност за 2018 г. – по отношение на клъстерите юридически лица с 

нестопанска цел – заверени от НСИ 

10) Отчет за приходите и разходите, съдържащ и Справка за приходите и разходите 

по видове и икономически дейности  за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. – по отношение 

на предприятията – членове (заверен от НСИ) 

11) Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд  за 

2016 г., 2017 г. и 2018 г. – по отношение на предприятията – членове  (заверен от 

НСИ) 

12) Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016-2018 

година -  по отношение на предприятията- членове, заверена от НСИ  

13) Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2016, 2017 и 2018 г. – 

по отношение на предприятията- членове (заверена от НСИ)   

14) Счетоводна политика на клъстера, изготвена съгласно приложимите счетоводни 

стандарти (ако е приложимо) 

15) Документи, доказващи наличието на права по индустриална собственост, по 

отношение на които иновационният клъстер и/или членовете му като ЮЛ или чрез 

управителя им са първоначален заявител/изобретател (ако е приложимо) 

16) Договор (вкл. документ за плащане), удостоверяващ съвместно участие на 

съответните предприятия членове на иновационния клъстер в НИРД проекти (ако 

е приложимо) 

17) Договор (вкл. документ за плащане), удостоверяващ участие на иновационния 

клъстер в проекти, финансирани от донорски програми (от който е видно че е 

директен изпълнител, а не подизпълнител) - ако е приложимо 

18) Документи, доказващи, че предлаганата по проекта иновация ще е резултат от 

съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер: писмо, решение, 

протокол между членовете на иновационния клъстер, с което се потвърждава, че 

предлаганата по проекта иновация ще е резултат от съвместна дейност между тях, 

както и ролята им, сътрудничеството и добавената им стойност и/или договор 

между членовете на иновационния клъстер за съвместна дейност по предлаганата 

по проекта иновация – ако е приложимо 

19) Иновационна стратегия на иновационния клъстер (ако е приложимо) 

20) Документи, доказващи наличието на управленски опит на ръководителя на 

клъстера  (ако е приложимо) 



21) Документи, доказващи създаването на клъстер под формата на обединение в 

съответствие с критериите за допустимост на кандидатите 

22) Удостоверение за актуално състояние на клъстера - кандидат, когато е 

юридическо лице с нестопанска цел, издадено от съответния съд не по-рано от 6 

месеца преди датата на подаване на проектното предложение (ако е приложимо)   

23) Протоколи/решения от заседания на ОС/УС, от които е виден членския състав на 

клъстера към 31.12.2018 г., вкл. от заседания, на които са приети нови членове 

или изключени стари членове 

24) Списък на членския състав на клъстера към 31.12.2018 г. – попълнен по образец 

25) Документи, доказващи наличие на бранд на клъстера и/или регистрирана 

търговска марка (свидетелство за регистрация на търговска марка, фактури, 

снимков материал, декларация за износ, производствени каталози и др.) - ако е 

приложимо 
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