Не е налице празнина в осигуряването на публично
финансиране в подкрепа на българските предприятия при
преминаването към новия Програмен период. Действащи
механизми:
 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 Процедура с безвъзмездна помощ

 Финансови инструменти изпълнявани от Фонд мениджър на
финансови инструменти в България ЕАД (ФМФИБ)

 Мандат ЈEREMIE (рециклирани средства от период 2007-2013)

Подкрепа
с
безвъзмездни
средства
по
процедура
„Възстановяване на МСП чрез енергийна ефективност“ :
 През втората половина на месец септември бяха подписани 836
договора на стойност от близо 85 млн. лв. по процедура;
 Подаването на проектни предложения приключи в края на месец
май 2022 г.;

 Финансираните проекти са с размер на инвестираните
безвъзмездни средства между 25 000 или 150 000 лв;
 Интензитет на помощта до 50%;
 Максимална продължителност на проектите – 10 месеца

Финансови инструменти изпълнявани от Фонд мениджър на
финансови инструменти в България ЕАД (ФМФИБ):
 Гаранционни ФИ - След изчерпването на ресурса по програма
Възстановяване 1 (167.6 млн. лв.) в момента на пазара в помощ
на българските предприятия е програма Възстановяване 2 с
ресурс от 96.2 млн. лв;
 Дялови ФИ - Фондове за ускоряване и начално финансиране – 3
фонда инвестират общ публичен ресурс в размер на 139 млн.
лв.;
 Дялов ФИ – Фонд рисков капитал – инвестира общ публичен
ресурс в размер на 65.1 млн. лв.;
 Дялов ФИ – Фонд Мецанин/ Растеж - инвестира общ публичен
ресурс в размер на 75.3 млн. лв.;

Финансови
инструменти
инвестиционен фонд (ЕИФ)

изпълнявани

от

Европейския

 Гаранционен ФИ - Documentary Finance Facility – с инвестиран
национален ресурс от рециклираните средства по мандата – 156.46
млн. лв. (близо до изчерпване на ресурса, на пазара от 2020 г.);
 Дялови ФИ – InvestBG Equity Instrument - с инвестиран национален
ресурс от рециклираните средства по мандата – 117.35 млн. лв.
Разделен в два типа инвестиционни прозореца:
•

Ко-инвестиции с нови или съществуващи фондове (97.79 млн.
лв.);

•

Ко-инвестиции на ниво сделки (19.56 млн. лв.);

•

Наличен ресурс и по двата прозореца – заявяването на интерес от
страна на финансови посредници и по двата прозореца е
удължено до 31 декември 2022 г.

Програма за
ускоряване на икономическото
възстановяване и
трансформация чрез наука и
иновации, ПВУ

118,56 млн. лв.

Програма за развитие
на индустриални зони
и паркове
AttractInvestBG, ПВУ

Програма
„Конкурентоспособност
и иновации
в предприятията“
2021-2027, ПКИП

2 932,95 млн. лв.

Министерство на
иновациите и
растежа
6 956.15 млрд. лева

416,5 млн. лв.

Програма за научни
изследвания,
иновации и дигитализация
за интелигентна
трансформация
2021-2027 г.,
ПНИИДИТ

2 138, 59 млн. лв.
Програма за икономическа
трансформация, ПВУ

1 349, 55 млн. лв.
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ИНВЕСТИЦИИ В
КЛИМАТИЧЕН
НЕУТРАЛИТЕТ И
ЦИФРОВА
ТРАНСФОРМАЦ
ИЯ
4.35%

РАСТЕЖ И
ИНОВАЦИИ
54.14%

ПИТ
1 349.55
млрд. лева

3
ЗЕЛЕН ПРЕХОД
И КРЪГОВА
ИКОНОМИКА
39.03%

2

Растеж и
иновации

Зелен преход и
кръгова
икономика

Инвестиции в
климатичен
неутралитет и
цифрова
трансформация

Технологична
модернизация

ВИ и съоръжения за локално
съхранение

ФИ – Дялови инструменти
за климатичен
неутралитет и цифрова
трансформация

Решения в областта на
ИКТ и киберсигурността

Кръгова икономика

ФИ – Гаранционен
инструмент за растеж

ФИ – Гаранционен инструмент
за енергийна ефективност и
възобновяема енергия

ФИ – Дялови инструменти
за иновации

ФИ – Дялови инструменти
за растеж
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Технологична
модернизация
260 млн. лева

ИКТ решения и
киберсигурност
в МСП
30,6 млн. лева

Целева група:
МСП от
приоритетните
икономически
сектори съгласно
НСМСП 21-27

Целева група:
МСП от всички
сектори, с

Приключи на
21.09.2022 в
16:30 ч.

изключение на
сектор А, В, F, J62
и J63, P и
Социална дейност

Изграждане на
ВИ мощности със
съоръжения за
локално
съхранение
200 млн. лева
Целева група:
МСП, small midcaps, mid-caps от
всички сектори, с
изключение на
сектор А и D

Кръгова
икономика
180 млн. лева

Целева група:
МСП и големи
предприятия от
сектор C
“Преработваща
промишленост“

Обявяване –

4-то

1-во

Октомври
2022 г.

тримесечие

тримесечие

2022

2023

Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация


260 млн. лв.
-

35 000

2539
-

633 841 469 лв.
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Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и
комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните
предприятия”
Една от планираните мерки по Програмата за икономическа трансформация в
изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, с общ бюджет
30 600 000 лв.

Насочена към подпомагане на достъпа на микро, малките и средните
предприятия до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги за
постигане на базовите нива на дигитализация (първо ниво „Компютризация“ и
второ ниво „Свързаност“)
Процедурата е обявена за обществено обсъждане на 31.08.2022 г. със срок от
един месец (до 30.09.2022 г., включително) за получаване на коментари и
предложения.

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Размер на
помощта

Максимален размер на помощта: 20 000 лв.

Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и
комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните
предприятия”

Създаване
на
онлайн
магазини,
корпоративни
уебсайтове, маркетинг в социални медии, включително
управление на PPC (pay-per-click) реклама

Допустими
дейности

Решения
за
оптимизиране
на
управленски,
производствени и логистични процеси (ERP или отделни
модули, CRM, Point-of-Sale системи, онлайн платформи
за вътрешнофирмени обучения)
Решения за киберсигурност (системи за защита на
информацията в локална мрежа, системи за архивиране
на информация, управление на съхранението и
споделянето на информация)

Kъм всички дейности е предвидено предоставянето на обучения на
служителите на предприятията за работа с внедрените ИКТ услуги и
решения.

Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и
комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните
предприятия”

Допустими
кандидати

Очакван
ефект

МСП от всички сектори, с изключение на предприятията
от сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор
В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“,
сектори „Образование“ и „Социална дейност“, „Дейности
в областта на информационните технологии“ и
„Информационни услуги“.
Предприятията да повишат нивото на интеграция на
дигиталните технологии в дейността си и да станат поподготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

След отразяване на постъпилите предложения от общественото
обсъждане, процедурата ще бъде официално обявена със срок от 60
календарни дни за кандидатстване.

Изграждане на ВИ мощности
със съоръжения за локално
съхранение
-

-

Придобиване на активи за
производство на
електрическа енергия от
възобновяеми източници
(ВИ) за собствено
потребление и системи за
нейното съхранение;
До 1 MW, за собствено
потребление.

Кръгова икономика
- Закупуване на оборудване и
специализиран софтуер за
въвеждане на кръгови
модели на производство и
потребление, технологии
за рециклиране и повторна
употреба, използване на
биологични продукти;
- Консултантски услуги от
инженерно-технически
характер, анализи и
изготвяне на решения по
отношение на ресурсната
ефективност/
въглеродната
интензивност на
предприятието.

Гаранционен финансов инструмент за растеж
Целева група:
- МСП
- малки дружества със средна пазарна капитализация
Инструментът има за цел да подпомогне предприятията в
достъпа им до кредитиране в периода на възстановяване след
пандемията
от
Covid-19.
Намаляване
на
обема
на
обезпеченията с покрития върху следните финансови продукти
- оборотни средства, вкл. револвиращи кредитни линии,
инвестиционни заеми, лизинг.

Наличен ресурс: 146 687 250 лв.

Дялови инструменти за растеж
Целева група:
- МСП
- малки дружества със средна пазарна капитализация; дружества
със средна пазарна капитализация
Инструментите имат за цел да подпомогнат предприятията в
България за по-бързо преодоляване на последствията от
пандемията Covid-19. Могат да бъдат под формата на венчър и
мецанин финансиране, както и рисков капитал за растеж. За нови
и съществуващи финансови посредници.

Наличен ресурс: 146 687 250 лв.

Дялови инструменти за иновации
Целева група:
- МСП
- малки дружества със средна пазарна капитализация
Инструментите имат за цел да подпомогнат предприятията в
България да увеличат капацитета си за разработване и
внедряване на иновации, както такива резултат от вътрешна
развойна дейност, така и такива планирани за реализация чрез
придобиване на интелектуална собственост. Общият търсен
ефекто е ускоряване на прехода към икономика базирана на
знанието. Могат да бъдат под формата на венчър и мецанин
финансиране, както и рисков капитал за растеж. За нови и
съществуващи финансови посредници
Наличен ресурс: 146 687 250 лв.

Кръгова
икономика
Гаранционен финансов инструмент за енергийна
180 млн. лева

ефективност и възобновяема енергия

Целева група:
- МСП
- малки дружества със средна пазарна капитализация
- Физически лица
Подкрепа за инвестиции в сектора за енергийна ефективност и
възобновяема енергия, чрез широка гама от финансови продукти
(оборотни средства, вкл. револвиращи кредитни линии,
инвестиционни заеми, лизинг)
Обявяване –
4-толв.
Наличен ресурс: 146 687 250
Октомври
тримесечие
2022 г.
2022

1-во
тримесечие
2023

Кръгова
Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет
и
икономика
цифрова трансформация
180 млн. лева
Целева група:
- МСП
- малки и средни дружества със средна пазарна капитализация
- Дружества със специално предназначение
Този прозорец ще е насочен основно към създаването на
инфраструктурни активи (възобновяеми източници, биомаса,
съхранение, инфраструктура за презареждане на електрически
превозни средства, водород), цифрова инфраструктура (ИКТ,
оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), градско
възстановяване, енергийна ефективност и социална
инфраструктура.
Обявяване
–
4-толв.
Наличен
ресурс:
58 674 900
Октомври
тримесечие
2022 г.
2022

Процедура за директно предоставяне на средства на иновативни МСП,
получили знака за качество „Печат за върхови постижения“

Целева група: иновативни МСП, получили „Печат за
върхови постижения“ от конкурсите по Рамковите

Общо финансиране:

програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ на

118 560 000 лева

Европейския иновационен съвет

4-то тримесечие
2022

1
Преход към кръгова
икономика (31,21 %)

5

НИРД и иновации в
предприятията
(30,31 %)

2

ПКИП
Енергийна
ефективност в
предприятията
(6,97 %)

4

2.93 млрд.
лева

Дигитализация в
предприятията
(13,95 %)

Растеж и
конкурентоспособност
(17,54 %)

3
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Разработване на
иновации в
предприятията
съгласно
тематичните
области на ИСИС
2021-2027
127 млн. лв.
Целева група:
МСП и small mid-caps,
вкл. в
сътрудничество с
голямо предприятие

4-то

Подобряване на
производствения
капацитет на МСП
117,5 млн. лв.

Целева група:
МСП – семейни
предприятия,
предприятия от
творческите
индустрии и
занаятите

Внедряване на
иновации в
предприятията
съгласно
тематичните
области на ИСИС
2021-2027
293.37 млн.лв.
Целева група:
МСП и small mid-caps

тримесечие

1-во
тримесечие

2-ро
тримесечие

2022

2023

2023

Разработване на
иновации в
предприятията
съгласно тематичните
области на ИСИС
2021-2027
Подкрепа за вътрешна
за предприятието (inhouse) развойна
дейност/иновации, вкл.
в областта чисти
технологии, кръгова и
ресурсоефективна
икономика

Подобряване на
производствения
капацитет на
семейни
предприятия,
предприятия от
творческите
индустрии и
занаятите
Придобиване на
машини,
съоръжения,
оборудване и
софтуер, свързани с
подобряване на
производствените
процеси

Внедряване на
иновации в
предприятията
съгласно тематичните
области на ИСИС
2021-2027
Подкрепа за въвеждане
на продуктови
иновации или иновации
в бизнес процеси, вкл.
маркетингови и
организационни
иновации, както и в
областта чисти
технологии, кръгова и
ресурсоефективна
икономика

СЦ (i) Развитие и
засилване на капацитета
за научни изследвания и
иновации и на
въвеждането на
модерни технологии

СЦ (ii) Усвояване на
ползите от цифровизация
на гражданите,
дружествата,
изследователските
организации и публични
органи

СЦ (iv) Насърчаване на
устойчивия растеж и
конкурентоспособността
на МСП и създаване на
работни места,
включително чрез про
изводствени инвестиции

Целева група: МСП от
всички сектори, small midcaps, mid-caps

Целева група: МСП от всички
сектори, small mid-caps, midcaps

Целева група: МСП от всички
сектори, small mid-caps, midcaps

Дялов инструмент
„Иновации в
предприятията“

Дялови инструменти
комбинирани с БФП

Дялови инструменти

Гаранционни финансови
инструменти

Дългов финансов инструмент

Дългов ФИ за рисково
финансиране за иновации
Наличен ресурс:
132 млн. лв.

Наличен ресурс:
Наличен ресурс:

379.8 млн. лв.

287 млн. лв.

Дългови инструменти за
енергийна ефективност и
възобновяеми източници в
комбинация с БФП

Дългови инструменти за
кръгова икономика в комбинация с
БФП
Целева група: МСП от всички сектори,
small mid-caps, mid-caps

Целева група: МСП и големи
предприятия от всички сектори

Подкрепа за:

Подкрепа за:

-

-

-

-

По-ефективно използване на
ресурсите;
Възможност за поправка, повторна
употреба или рециклиране;
Подобряване управлението на
отпадъците;
Разработване на продукти с увеличена
трайност
Стимулиране на предприятията да
ползват енергия, произведена от
възобновяеми източници за собствено
потребление.

Наличен ресурс: 304 млн. лв.

-

-

Изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в предприятията въз
основа на препоръки от енергиен одит;
Въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт и
мониторинг и контрол на
енергопотреблението;
Стимулиране на предприятията да
ползват енергия, произведена от
възобновяеми източници за собствено
потребление.

Наличен ресурс: 260,6 млн. лв.

5

Повишаване на
капацитета в
областите на
интелигентна
специализация
(1.89%)

Европейска
интеграция и
интернационализация
(21.6%)

4

1
Капацитет за научни
изследвания и
иновации
(19.37%)

ПНИИДИ
Т
2.14 млрд.
лева
Трансфер на
технологии и
комерсиализация
(25.09%)

2
Дигитализация в
публичния сектор и
в полза на
обществото
(29.7%)

3

www.free-ppt-templates-download.com

Изграждане на
национална мрежа
от 12 цифрови и
иновационни
хъбове
135.49 млн. лева
Целева група
Предприятия, в
т.ч. МСП

Развитие на
Центровете за
върхови
постижения и
Центровете за
компетентност
277.33 млн. лева
Целева група
ЦВП, ЦК и
ключови обекти от
НПКНИ

4-то тримесечие на 2022 и
1-о тримесечие на 2023

Ваучерна
схема за МСП
49 млн. лева
Целева група
МСП,
университети,
научни
организации и
обектите от
НПКНИ

Фонд за технологичен трансфер
117.35 млн. лева

Целта на този продукт е да инвестира в диверсифициран
портфейл от предприятия, насочени към предоставяне на
подкрепа на Трансфера на технологии, Иновациите и
Иновационните дейности в България.
Възможност за комбинирана подкрепа на БФП и финансови
инструменти в една операция

Ще стартират при
формалното одобрение на програмата от ЕК

www.mig.gov.bg

