
ИГРП на ОПИК ЗА 2018 г. 

Пето официално заседание на КН на 
ОПИК и на ОПИМСП 

Боровец, 12-13.10.2017 г.  
  
 

ГД „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



Индикативна годишна работна програма 2018 г.  

Обща стойност на планираните процедури за 

2018 г.:  206,56 млн. евро. 

  

От тях 3 процедури на подбор на проекти и 2 

процедури чрез директно предоставяне на 

конкретен бенефициент.  

 

 

 



Процедури ИГРП 2018 г.  

 

•  Стимулиране внедряването на иновации в 
предприятията; 

•  Развитие на иновационни клъстери; 

•  Надграждане и развитие на научно-технологичен парк 
„София Тех Парк“.  
 

ПО1 

 

• Подобряване на производствения капацитет и развитие 
на специализирани услуги за МСП и ИКТ. ПО2 

 

• Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – 
България.  ПО4 



Процедури 2018 по ПО 1 „Технологично развитие 
и иновации“ (1/3)

Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване 
на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови 
продукти. 

Бюджет: 55 млн.евро (107 570 650 лв.) 

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“  

Допустими кандидати: Съществуващи 
предприятия 

 

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 

Дейности за инвестиционна подкрепа за 
тематично фокусирани лаборатории 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

Разходи за СМР 

 

 

Минимален размер на помощта: 100 000 
лв.  

Максимален размер на помощта: 1 500 
000 лв.  

 

Дата на обявяване: Декемрви 2018 г.  

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Процедури 2018 по ПО 1 „Технологично развитие и 
иновации“ (2/3) 

Основна цел: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в 
България   

Бюджет: 15.3 млн.евро (29 924 199 лв.) 

Процедура „Развитие на иновационни клъстери“  

Допустими кандидати: Иновационни клъстери, 
които са обединения - юридически лица или 
обединения, които не представляват юридически 
лица 

Допустими дейности:  

Дейност по подобряване сътрудничеството, 
обмена на информация в подкрепа на бизнеса 
и трансфера на технологии 

Дейност по маркетинг на клъстера с цел 
увеличаване на участието на нови 
предприятия или организации 

Дейност по организиране на програми за 
обучение, семинари и конференции в 
подкрепа на обмена на знания и работата в 
мрежа, и транснационално сътрудничество 

 

 

 

 

 

Разходи за ДМА и ДНА 

Разходи за персонал 

Административни разходи (включително 
режийни разходи) 

Разходи за СМР 

 

 

Минимален размер на помощта: 200 000 
лв.   

Максимален размер на помощта: 500 
000  лв.   

 

Дата на обявяване: Септември 2018 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Процедури 2018 по ПО 1 „Технологично развитие и 
иновации “ – директно предоставяне (3/3) 

Наименование на 
процедурата  

Бюдже
т  

Допустими кандидати и дейности Дата на 
обявяване/
Краен срок   

Надграждане и 
развитие на 
научно-
технологичен парк 
„София Тех Парк“  

20, 26 
млн. 
евро 

Допустими кандидати: София Тех 
Парк АД 
 
Допустими дейности: Дейности за 
интегрирана инвестиционна и 
консултантска подкрепа за 
развитието, институционално 
доизграждане и функциониране на 
вече изградения научно-технологичен 
парк 

Обявяване: 
Септември 
2018 г. 
 
Краен 
срок: 
Ноември 
2018 г.  



Процедури 2018 по ПО 2 „Предприемачество и 
капацитет за растеж на МСП“ 

 

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения 
капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията 

Бюджет:  77 млн.евро (150 598 910 лв.)  

Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на 
специализирани услуги за МСП и ИКТ “   

Допустими кандидати: Съществуващи 
микро, малки и средни предприятия 

 

Допустими дейности: 

Придобиване на ДМА 

Придобиване на ДНА 

Разработване, внедряване и 
сертифициране на системи за 
управление на качеството 

Разработване и въвеждане на базирани 
на ИКТ системи и приложения за 
управление на бизнеса. 
 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

 

 
 

Минимален размер на помощта: 100 
000 лв.  

Максимален размер на помощта: 1 000 
000 лв.  

 

Дата на обявяване: Април 2018 г. 

 

 

 

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Процедури 2018 по ПО 4 „Премахване на пречките в 
областта на сигурността на доставките на газ“ 

Наименование на 
процедурата  

Бюдже
т  

Допустими кандидати и дейности  Дата на 
обявяване

/Краен 
срок   

Изграждане на 
междусистемна 
газова връзка Гърция 
– България  

39 млн. 
евро 

Допустими кандидати: „Ай Си Джи 
Би“ АД  
 
Допустими дейности:  
• Дейности, свързани с работно 

проектиране 
• Дейности за надзор 
• Дейности за  доставка на 

материали и  оборудване  
• Строително-монтажни работи  

Обявяване: 
Юни 2018 г. 
 
Краен 
срок: 
Август 
2018г. 



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg  

http://www.opic.bg/

