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ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПРОЦЕДУРИ

Отворена за кандидатстване процедура по ПО
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
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„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“
Основна цел: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия
с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.
Бюджет: 75 млн. евро (146 687 250 лева)

Допустими кандидати/дейности

Допустими разходи
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Допустими кандидати:
съществуващи МСП, които са търговци
по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите.
Допустими дейности:
дейност
за
подобряване
производствения капацитет.

на

Минимален размер на помощта:
100 000 лв.
Максимален размер на помощта:
1 000 000 лв.
Краен срок за кандидатстване:
21 май 2019 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ПРОЦЕДУРИ
ПО ОПИК

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
„Развитие на иновационни клъстери”
Основна цел: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България.
Бюджет: 15.3 млн. евро (29 924 199 лв.)

Допустими кандидати/дейности
Допустими
кандидати:
Съществуващи
иновационни клъстери, които са обединения юридически лица или обединения, които не
представляват юридически лица.
Допустими дейности:
дейности за укрепване на иновационния и
научно-изследователския потенциал на
клъстера и създаване на сътрудничества;
дейности за развитие на иновационни
клъстери (вкл. споделена инфраструктура и
ноу-хау);

Допустими разходи
•
•
•
•

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за персонал
Административни разходи
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта:
200 000 лв.
Максимален размер на помощта:
1 500 000 лв.
Дата на обявяване: април 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
„Развитие на регионални иновационни центрове“
Основна цел: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и
експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за
ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.
Бюджет: 115 646 637.81 лв./ 59 129 187 евро

Допустими кандидати/дейности
•
•











Допустими кандидати: Сдружения между предприятия, научи организации, НПО,
местни и регионални власти.
Допустими дейности:
Придобиване на изследователско, изпитателно и др. съпътстващо оборудване за
НИРД;
Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване),
патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др;
Извършване на ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната
инфраструктура;
Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните
изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна
информация ;
Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и
ползване на необходимата за това експертна помощ;
Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за
разработване на нови технологии и процеси ;
Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен
екип ;
Изграждане на административно тяло;
Стимулиране интернационализацията и маркетинга;
Визуализация и одит на проекта.

Допустими разходи
•
•
•
•
•

•

Инвестиционни разходи (ДМА и
ДНА)
Разходи за инструменти,
материали и консумативи
Разходи за услуги
Разходи за ограничени СМР
Разходи за организиране и
участие в събития за представяне
на обединението и на неговите
продукти/услуги
Разходи за възнаграждения и
командировки и др.

Минимален размер на помощта:
1 500 000 лв.
Максимален размер на помощта:
7 000 000 лв.
Дата на обявяване: юни 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 1
„Технологично развитие и иновации“
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“
Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на
иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.)

Допустими кандидати/дейности
• Допустими кандидати:
 съществуващи предприятия,
които
са
търговци по смисъла на ТЗ или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по
смисъла на законодателството на държавачленка на Европейското икономическо
пространство.
• Допустими дейности:
 придобиване на ДМА, необходими за
внедряване на иновацията;
 придобиване на ДНА, необходими за
внедряване на иновацията;
 консултантски и помощни услуги в подкрепа
на иновациите.

Допустими разходи
•
•

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта:
- микро и малки предприятия: 500 000 лв.
- средни предприятия: 750 000 лв.
- големи предприятия: 1 000 000 лв.
Дата на обявяване: септември 2019 г.

Планирани процедури за 2019 г. в рамките на ПО 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Дигитализация на МСП“
Основна цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне
на специализирани ИКТ услуги.
Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.)

Допустими кандидати/дейности
• Допустими кандидати:
съществуващи
малки
и
средни
предприятия, които са търговци по
смисъла на Търговския закон или Закона
за кооперациите.
• Допустими дейности:
разработване и въвеждане на базирани
на ИКТ системи и приложения за
управление на бизнеса.

Допустими разходи
•
•

Инвестиционни разходи (ДМА и
ДНА)
Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 50
000 лв.
Максимален размер на помощта:
391 166 лв.
Дата на обявяване: ноември 2019 г.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансови инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
"Фонд мениджър на
финансови инструменти
в България" ЕАД
(ФМФИБ)

Фонд
мениджъри/Финансови
посредници

Крайни получатели на
помощта (малки и
средни предприятия)

Финансови инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

Принос на ОПИК (235 мил. евро)

Принос в мил. Евро
и дял на ОПИК
30
млн.

90%

55
млн.

90%

25
млн.

60%

40
млн.

60%

70
млн.

15
млн.

80%

70%

ФИ

Крайни получатели

Фонд за
технологичен
трансфер

МСП и големи
предприятия

Фонд за ускоряванe
и начално
финансиранe

МСП

 Общият принос на ОПИК ‒ 235 млн. евро е
разпределен в 7 инструмента

 Минималният

ФондФонд
за рисков
Мeцанин/Растeж
капитал

МСП

Фонд
Мeцанин/Растeж

МСП

Гаранции,
покриващи загуби
по портфейл от
кредити с таван на
загубите *

МСП и големи
предприятия

Микрокредитиране
със споделяне на
риска

МСП/ Микропредприятия

размер на частното кофинансиране е 340 млн. евро или общият
размер на подкрепата за крайните получатели
е до 575 млн. евро

 Очакван левъридж ‒ 2,45%
 Минимално финансиране от финансовите
посредници

Частно ко-финансиране
(приблизително 340 мил. евро)

*Включва 2 инструмента – за иновации и енергийна ефективност

Финансови инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
ФОНД ЗА
УСКОРЯВАНЕ И
НАЧАЛНО
ФИНАНСИРАНЕ
(ФУНФ I)

Сключено споразумение с Фонд мениджър: „ИНОВЕЙШЪН
АКСЕЛЕРЕЙТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД

 Фондът е за инвестиции в стартиращи предприятия с размер от 30.5 млн. лв., от
които 27.4 млн. лв. са публични средства от ОПИК, останалите ще бъдат
привлечени от частни инвеститори.
 Ресурсът е предназначен за предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя
бизнес.
 Фондът ще подкрепя въвеждането на иновативни бизнес идеи в сферите на
здравеопазването, образованието, грижата за възрастни хора, транспорта и
логистиката, леката промишленост, дигитализацията и др.
 Наред с финансирането, “Иновейшън Акселерейтър България“ АД ще
предоставя менторство и стратегическа подкрепа на компаниите и ще дава
възможност за свързване в бизнес мрежи.
 Размерът на инвестициите във фаза ускоряване са до 100 хил. лв., а във фаза
начален етап - до 2 млн. лв.

Финансови инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
ФОНД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА НАЧАЛЕН
ЕТАП (ФУНФ III)

Сключено споразумение с Фонд мениджър: „НЕВЕК
МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

 Финансовият посредник „Невек Мениджмънт“ ООД ще развива фонд от 53.4
млн. лв. за инвестиции в стартиращи предприятия, от които 37.4 млн. лв. са
публични средства от ОПИК, а останалите ще бъдат привлечени от частни
инвеститори.
 Фондът е насочен към компании в начален етап на развитие и има за цел да
подпомогне иновативни бизнес идеи.
 Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска
подкрепа на компаниите, възможност за свързване в бизнес мрежи и
менторство. Чрез него ще се стимулират високо-технологични предприятия
със силен екип и доказан бизнес модел.

Финансови инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
Какво предстои през 2019 г.:
 да бъде структуриран още 1 фонд за начално финансиране (ФУНФ II) след
проведена процедура за избор на фонд мениджър;
 да стартира Фонда за рисков капитал – през февруари 2019 г. е избран фонд
мениджър - „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, предстои сключване на
споразумение с ФМФИБ;
 да бъде избран финансов посредник по Фонд Мецанин/Растеж – процедурата по
избор е в напреднал етап;
 да стартират тръжните процедури за възлагане на Фонд за технологичен
трансфер и Гаранции за иновации и за енергийна ефективност.
Повече информация за финансовите инструменти по ОПИК може да бъде намерена
на сайта на ФМФИБ/Фонд на фондовете – www.fmfib.bg. Заинтересованите може да
се обръщат и към Звеното за координация в рамките на ФМФИБ, създадено с
основна цел и задача да осигури по-лесен достъп на крайните получатели до
възможностите за европейско финансиране чрез финансови инструменти.

Рециклиран ресурс от изпълнението на JEREMIE
В изпълнение е Инвестиционната стратегия за рециклирания ресурс, одобрена на
Инвестиционния борд по JEREMIE:

 JER 009/8 Фонд за ранен етап с компонент за начално финансиране, за който
през 2018 г. е сключен договор с BrightCap Ventures с портфейл от 25 млн. евро:
20 млн. от които са JEREMIE рециклиран ресурс, а останалите до 5 млн. евро са
частен капитал.

 Фондът

за дялови инвестиции подкрепя малки и средни предприятия от
България в начален стадий на развитие, като фокусът му е машинно обучение,
изкуствен интелект, големи данни, добавена/виртуална реалност, облачни
услуги, медтек, финтек, блокчейн и преносни технологии.

 Размерът на инвестициите в компаниите ще бъде от 500 хил. евро до 3 млн.
евро. Отделно за ускоряване на растежа ще се предоставят между 50 и 200 хил.
евро. Интернет сайт: http://www.brightcap.vc/

Рециклиран ресурс от изпълнението на JEREMIE
В края на 2018 г. и началото на 2019 г. ЕИФ публикуваха две покани за заявяване на
интерес за избор на фонд мениджъри, които да управляват:

 „Гаранционен

инструмент за търговско финансиране“ № JER 009/9 - дългов
Продукт, който ще се изпълнява от банките

 № JER 009/10

„InvestBG Equity“ – инструмент за дялово инвестиране.

Тези два инструмента са все още в етап на провеждане на процедура за избор на
фонд мениджъри и реално стартирането им се очаква не по-рано от последното
тримесечие на 2019 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП“

• Отпуснати кредити на стойност 85% от общия допустим портфейл по
инструмента;
• Осъществени са общо 3 976 трансакции към 3 492 МСП на обща стойност
над 513 млн. евро.
Портфейл по индустрии, NACE1

Производство
24%

Портфолио по цел на кредита

Строителство 7%

Транспорт 5%

Работен
капитал
59%

Материални
инвестиции
41%

Здравеопазване
3%
Търговия 47%
Други 11%

Информационни
дейности 3%

Note: Based on principle amounts
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП“
 Инициативата за МСП е финансов инструмент, създаден на равнището на ЕС,
съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Основната
й цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП за стимулиране на
икономическия растеж и създаването на работни места.
 В рамките на „Инициативата за МСП“ в България се изпълнява един гаранционен
продукт: инструмент за неограничени гаранции по Инициативата за МСП.
Управлението на инструмента е възложено на ЕИФ чрез подписано с УО финансово
споразумение.
 За изпълнението на финансовия инструмент ЕИФ в края на 2016 г. подписа
оперативни споразумения с 10 финансови посредника - Обединена българска банка,
Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк, СИБАНК, Сосиете
Женерал Експресбанк, Банка ДСК, Пощенска банка, Дойче Лизинг България и Банка
Пиреос, като от тогава реално стартира отдаването на кредити на МСП.
 Кредитите са с облекчени условия по отношение на ниво на обезпечение, лихвен
процент и т.н.
 Финансовите посредници осъществяват подбора на крайните получатели, които
следва да бъдат действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство,
хазарт, тютюневи изделия, алкохол и др.
 Отпускат се кредити за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за
оборотни средства.
 Минималният срок на кредита следва да е не по-малък от 24 месеца и не повече от
12 години, а максималната сума е до 5 млн. евро.
 Допустими са само нови бизнес кредити, изключва се рефинансиране на стари
кредитни задължения.
 Към края на 2018 г. е договорен близо 85 % от общия портфейл на инструмента (608
млн.евро), като възможностите за кандидатстване са до края на 2019 г.
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Благодаря за вниманието

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

