РЕШЕНИЕ
НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 (ОПИК) И НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” 2014-2020 (ОПИМСП)

от 11/10/2017 г.
(прието чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена
в периода 21 септември – 6 октомври 2017 г.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
На основание на чл.2, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на Комитета
за наблюдение (КН) на ОПИК и ОПИМСП, КН на ОПИК и ОПИМСП реши:
1. Одобрява предложението на Управляващия орган за увеличаване на бюджета на
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 г. със средства в размер на 154 115 400,60 лева при спазване на
поставените условия в чл. 1, пар. 2, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014 относно среден годишен бюджет на подобни схеми за държавна
помощ, като с увеличението и неусвоените средства в процеса на извършените
оценка и договаряне по процедурата в размер на 7 665 424,40 лева се
финансират всички проектни предложения, подадени от кандидати категория
„микропредприятие“ и „малко предприятие“, получили 77 и повече точки, както
и всички проектни предложения, подадени от кандидати „средни“ предприятия,
получили 76 и повече точки.
2. В случай, че след проведеното договаряне в изпълнение на взетите от Комитета
за наблюдение решения, бъде издадено решение за отказ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на предложен за финансиране кандидат, ще
бъдат канени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ
кандидати, получили брой точки по-малък от 77 точки в категория
„микропредприятие“ и „малко предприятие“, както и кандидати получили брой
точки, по-малък от 76 в категория „средно предприятие“, до изчерпване на
бюджета, определен за всяка от категориите с настоящото увеличение на
бюджета по процедурата, както следва:
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– за категория „микропредприятие“ - 31 588 019, 91 лева;
– за категория „малко предприятие“ - 87 977 689, 15 лева;
– за категория „средно предприятие“ - 42 215 115, 94 лева.
3. Одобрява предложените промени в Методологията и критериите за подбор на
операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на
туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на
туризма“ в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2: "Капацитет за растеж на
МСП", Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
(Приложение 1 към Решението).
4. Одобрява предложените промени в Методологията и критериите за подбор на
операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез
подкрепа за дейността на АУЕР“ в рамките на Инвестиционен приоритет 3.1
„Енергийни технологии и енергийна ефективност“, Приоритетна ос 3
„Енергийна и ресурсна ефективност“ (Приложение 2 към Решението).
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