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Здравейте!
Във връзка с процедурата имаме следния въпрос:
Предприятие е разработило собствена технология, с която ще произвежда
група иновативни материали, защитени с полезен модел.
Материалите се влагат в краен продукт и подобряват свойствата му - здравина,
трайност, гъвкавост, лекота, устойчивост на определи екстремни условия и
други.
Самите материали могат да бъдат продавани като самостоятелен продукт, но
предприятието предпочита да не го прави, защото печели повече, когато ги
влага в последващо собствено производство на краен продукт.
Кое да посочим като иновация в проектното предложение - материала или
технологията?

Едно от изискванията за допустимост на проектите по процедурата е същите да
са насочени към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за
България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока
или услуга) или производствена иновация.

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин
на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в
технологиите, производственото оборудване и/или софтуера.

За целите на настоящата процедура, базирайки се на дефинициите от Наръчника
от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005):
Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или
значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на
използване. Това включва и значителните подобрения в техническите
характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на
удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики.

С оглед на факта че кандидатът познава най-добре спецификите на
производство на конкретния продукт, както и какви подобрения продуктът ще
придобие в резултат от въвежданата иновация следва същият сам да може да
прецени дали внедряваната иновация попада по-скоро в определението за
продуктова или в това за производствена иновация.
Не на последно място следва да имате предвид, че освен технологичните
решения и методи да са пилотни за България по процедурата има изискване и
самият проект да води до подобряване на ресурсната ефективност на
предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на
околната среда. В тази връзка в случай, че предлаганата от Вас иновация няма
като допълнителен ефект подобряване на ресурсната ефективност на
предприятието, проектът няма да се счита за допустим за подкрепа.
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Здравейте!
1. Има ли изискване относно датирането на декларациите и подаване на
проектното предложение по "Подкрепа за пилотни и демонстрационни
инициативи за ефективно използване на ресурсите", по-точно, приема ли се
декларациите да са датирани седмица или две преди подаване на проектното
предложение?
2. При положение че внасяме проектно предложение след 1-ви април,
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 на база коя приключена
финансова година би следвало да е? Ще се счита ли за грешка, ако е за 2016
година?
3. Моля да уточните в справката за получена държавна/минимална помощ към
Декларация за държавни помощи получените помощи за периода след 2010г.
ли да са или няма ограничения в периода на деклариране!
4. Моля отново да дефинирате в кои случаи се попълва справка за Единен
инвестиционен проект! При положение, че предприятието кандидат не е част
от група предприятия, попълва ли се?
5. Комисията ще приема ли декларации подписани с КЕП от кандидата?

1. Изискването на декларациите по процедурата е да са подписани в периода от
обявяване на процедурата до подаване на проектното предложение като Ви
препоръчваме подписването да стане непосредствено преди подаване на
проектното предложение, за да може, в случай че са настъпили някакви промени
в декларираните обстоятелства, същите да бъдат отразени в попълнената и
подадена декларация.

Подател: М.Цветанова
Ел. поща: mai4inka@abv.bg

2. Всички данни (стойности) на критериите за МСП се изчисляват и попълват в
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на годишна база – въз основа
на данните за последната приключила финансова година– т.е. годината, за която
имам цялостен приключен финансов отчет. При условие че по отношение на
Вашето предприятие е налице приключена 2017 г., то данните в декларацията
следва да са въз основа на тази година. Посоченото е важно с оглед на факта, че
статусът на микро-, малко или средно предприятие се определя на базата на
последните две последователни финансови години, в които предприятието
запазва своите параметри по член 3 от Закона за малките и средните
предприятия без промяна. Под „последните две последователни финансови
години” се разбират двете последователни финансови години, които са найблизки до годината, в която подаваме Декларацията.
3. Както е посочено в т. 9 от Условията за кандидатстване по процедурата в
случай, че се кандидатства по режим регионална инвестиционна помощ по
Елемент А (приложимо само за кандидати) безвъзмездната финансова помощ,
за която се кандидатства по Елемент A заедно с получената
държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля:
Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:
а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде
изпълняван в Югозападен район (NUTS2)8;
б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде
изпълняван извън Югозападен район (NUTS2).
Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се
извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или
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минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими
разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта
В тази връзка в Таблица 1 от Приложение 1 към Декларацията за
държавни/минимални помощи (Приложение Г) следва да се посочи информация
за получената държавна/минимална помощ от кандидатите без ограничение в
периода на деклариране. В случай на предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на проект по настоящата процедура, който включва
дейности в и извън Югозападен район на планиране (ЮЗР), спазването на
посочените прагове ще се следи съобразно размера на помощта по процедурата,
предоставена съответно за изпълнението на дейности в ЮЗР и извън него,
заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници във
връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват
частично или напълно с разходите по проекта.
Обръщаме внимание, че кандидатите имат ангажимент да попълнят тази
таблица само, ако заявяват подкрепа по елемент А под режим „регионална
инвестиционна помощ“.
Бихме искали да обърнем внимание, че за разлика от Таблица 1 от Приложение
1 към Декларацията за държавни/минимални помощи, където няма ограничение
в периода на деклариране на получените помощи, в Приложение 2 към същата
декларация периодът за деклариране на получените минимални помощи е три
години (текущата и двете предходни) и включва както получените минимални
помощи от предприятието кандидат така и тези, получени от предприятията, с
които формира „едно и също предприятие“.
4. Както е посочено в указанията към т. 2 от Декларацията за
държавни/минимални помощи (Приложение Г) „в случай че представляваното
от Вас предприятие и/или някое от предприятията, с които то формира група
предприятия е започнало работа по първоначални инвестиции в рамките на
същия регион от ниво 3 (в същата област) през последните три години към
планираната дата на започване на работа по настоящия проект и посочената
първоначална инвестиция е финансирана с публични средства под формата на
регионална помощ или друг вид държавна помощ„ следва да се попълни таблица
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2 от Приложение 1 към Декларацията. Таблицата се попълва независимо от това
дали предприятието е част от група или не.
5. Моля, запознайте се с разяснението на въпрос 2, т.1.
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Здравейте,
Имам следните въпроси:
1. Данните за отделените емисии са въз основа на извършени измервания от
акредитирана лаборатория. Емисиите след изпълнението на проекта са
прогнозни данни и следва да бъдат потвърдени чрез контролни измервания,
отново направени от акредитирана лаборатория.
Проектът е свързан с процесова иновация. Сегашните 4 индивидуални машини,
които имат 4 точки на изпускане на емисии ще бъдат заменени от една обща
линия с една точка на изпускане на емисии.
Може ли в този случай да се обобщят резултатите от сегашните 4 точки и
спрямо обобщените резултати да се разглежда изменението на емисиите?
2. Желанието на фирма- кандидат бенефициент по процедурата е да се закупи
по процедурата пилотно за България технологично оборудване, посредством
което да е налице производствена иновация. Към настоящият момент в
предприятието се използва технология, при която от работата на
инсталираните машини, заети в производствения процес се генерира отпадък
от хидравлични маса и различни замърсени емулсии. Посредством новото
оборудване ще се използва нова технология, с нов принцип на работа на
машините, при който тези отпадъци ще се предотвратят. Допустимо ли е при
хипотезата на производствена иновация разглеждането на този тип отпадък
при измерването на промяната в начина на управление на отпадъците на база
единица продукция от производствения процес
и включването му в
специфичните отпадъчни потоци?
3. Във връзка с Насоките за кандидатстване по процедурата моля за
допълнително разяснение по следния въпрос.
Контролът относно качеството на изготвените одити за ресурсна ефективност
ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават

1. В Одита за ресурсна ефективност (таблица 3.3.) кандидатът следва да
попълни данни за всеки един вид емисия, която се изпуска при производството
на даден продукт. В случай че емисиите, изпускани от четирите източника са в
резултат от производството на един и същ продукт, те се представят обобщено
за продукта (а не записани на четири отделни места), но всеки един вид емисия
се представя отделно. Посоченото следва да е така, защото за целите на
попълване на индикатора, свързан с емисиите, който в конкретния случай е
задължителен за кандидата, се ползват стойностите на веществото, което се
променя в най-голяма степен (съгласно посоченото в таблица 3.3. на Одита). В
случай на обобщаване на резултатите от емисиите няма как да бъде проследено
кое е веществото, което се променя в най-висока степен.
2. Съгласно определението за ресурсна ефективност, използвано за целите на
настоящата процедура, дейностите по проекта трябва да са свързани с
намаляване разходването на суровини и/или насочени към ефективно
управление на отпадъците при производството на единица продукция.
Отпадъкът от хидравлични масла, замърсени емулсии и др., генериран от
работата на машините, не представлява отпадък от производствения процес,
поради което дейности, свързани с такъв отпадък, биха били недопустими по
процедурата.
3. Както е видно Становището по одита за ресурсна ефективност (Приложение
Е-1) се състои от два раздела. Становището по раздел I служи за целите на
оценката на административното съответствие и допустимостта като
отрицателно становище по който и да е от критериите води автоматично до
отхвърляне на проектното предложение. Становището по раздел II служи за
целите на техническата и финансова оценка като за повече информация може
да се запознаете с Приложение К, където в колона Източник на информация
могат да бъдат видени конкретните критерии, за целите на които се ползва
Становището.
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нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие.
Посоченото ще бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните
предложения чрез изготвянето на Становище за одит за ресурсна ефективност
съгласно Приложение Е-1. Кога ще бъде извършвано това съответствие – на
етапа на оценка на административното съответствие и допустимостта или на
етапа на техническа и финансова оценка на проект? По какъв начин
кандидатстващите по процедурата ще бъдат уведомявани за качеството на
изготвените одити и предвидено ли е те да получат екземпляр от становището
съгласно Приложение Е-1?

Изпращане на екземпляр от становището на кандидатите не е предвидено, но
следва да имате предвид, че в случаите, когато кандидат е отхвърлен по
процедурата, същият бива уведомяван за причините, довели до отстраняването.
Допълнително, при поискване, кандидатите могат да получат информация за
броя точки, който са получили по всеки един критерий след приключване на
оценката и одобряване на доклада на оценителната комисия от ръководителя на
Управляващия орган.

Подател:Николай Петров
Ел. поща: npet@abv.bg
Здравейте,
Имам няколко въпроса, свързани основно с одита за ресурсна ефективност:
1. Как трябва да се попълни колона 4 от таблица 1.1. на одита, при следните
данни:
Вид ресурс
Количество
Произведена
Влагано
използван
продукция
за количество в
ресурс за 2016 2016 г.
производствот
(тон, килограм о на единица
г.
(килограм,
или
друга продукт
литър или куб. подходяща
(колона
метър
на мерна единица)
2/колона 3)
годишна база)
Съгласно
данните в Табл.
1, колона 4
1
2
3
4

1. В посочения от Вас случай следва всяка една суровина поотделно да се
раздели на произведената продукция за 2016 г, за да се види колко от всяка една
суровина се влага като количество на единица продукт. Наличието на различни
мерни единици не е проблем, защото чрез посоченото изчисляване се вижда
колко от суровината А в килограми (съгласно Вашия пример) се влага при
производството на 1 м3 от продукта. Аналогичен е начинът на изчисляване и в
таблица 4.1. за отпадъците.
2. Бихме искали да обърнем внимание, че бележката, която се намира
непосредствено след раздел II, се отнася за Одита за ресурсна ефективност като
цяло. Независимо от това в отделни точки от одита, където включването на
допълнителна информация, касаеща всички площадки, би било ненужно,
изрично се споменава, че следва да бъде представена информация само за
площадките, за които се предвиждат дейности, свързани с подобряване на
ресурсната ефективност. Такава точка е и посочената от Вас т. 4 от раздел I на
Одита.
3. Цитираното от Вас пояснение, посочено в Одита означава, че ще се считат за
недопустими дейности, при които кандидатът намалява или изцяло спира да
използва дадена суровина, но посоченото става за сметка на включването на
нова суровина на нейно място, която не е от алтернативен източник (чужд или
собствен отпадък). Смисълът на това ограничение е, че за да бъде постигнато
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Суровини
за
производствот
о на продукт 1:
1. Суровина А
2. Суровина Б
3………………
…..

1. 5 килограма
2. 2 литра
3………………
…..

Произведено
количество
продукт 1
1.5 м3

Разяснения от УО
1……………
2………..
3………………
…..

Как да се раздели колона 2 на колона 3? Събират се 5 кг. и 2 литра и се делят
общо на 1.5 куб. метра или първо едното число, после другото се дели на 1.5?
Възможно ли е, при положение, че имаме различни мерни единици? Моля за
разяснение. Моля за същата информация и по отношение на таблица 4.1
относно отпадъците.
2. По отношение на т. 4 (текст в синьо) на стр. 5 от одита - доколкото разбираме,
информация трябва да се представи само за площадките, за които се
предвиждат дейности свързани с подобряване на ресурсната ефективност, т.е.
ако компанията има 5 площадки за една и съща дейност, тук представяме
информация само за тази площадка (да приемем, че е 1), към която е насочена
ресурсната ефективност, което е различно от забележката веднага след т. II
Основна информация за производствената дейност, където се визират всички
площадки. Моля за разяснение.
3. На стр. 10 от одита е посочено: "Дейност, която води до увеличение на
количеството на една или повече суровини, влагано при производството на
единица продукт след изпълнение на проекта (независимо от това, че в
рамките на тази дейност ще бъде постигнато намаляване на една или повече
суровини) не представлява дейност, свързана с подобряване на ресурсната
ефективност". Как една дейност ще доведе до намаляване на суровини,
същевременно ще доведе и до тяхното увеличаване. Моля, за разяснение и

реално намаляване на използваните суровини на единица продукция следва това
да не става за сметка на включването на нови суровини на тяхно място, защото
по този начин макар и за конкретната суровина да има реално намаляване на
единица продукция, включването на нова суровина на нейно място ще
минимизира или изцяло премахне ефекта на ниво продукт. Аналогично е
ограничението и при отпадъците.
4. На първо място бихме искали да Ви обърнем внимание, че при попълването
на Одита за ресурсна ефективност кандидатите не следва да изтриват или
премахват редове или точки като в случаите, когато дадена информация е
неприложима, това се отбелязва в съответното поле. Отделно следва да имате
предвид, че няма как колони 3, 4 и 5 да са Ви неприложими, защото в тях следва
да посочите как е бил управляван отпадъкът преди проекта (дали е бил даван за
обезвреждане, дали е бил рециклиран или съответно оползотворяван). Без да е
попълнена тази информация няма как да бъдат направени изчисленията,
свързани с управлението на отпадъка след проекта.
4.1.По отношение начина на попълване следва да имате предвид, че в
ситуацията, когато даден отпадък няма да бъде образуван повече, това попада
във фаза предотвратяване. Съгласно указанията за попълване към точката при
преминаване на управлението на отпадъка към степен "1. предотвратяване на
образуването" или "2. подготовка за повторна употреба" разликата се вижда
в Колона 6 (общото количество отпадък, образуван при производството на
единица продукция) и намаляването на количеството отпадък съответно в
Колони 7, 8 или 9, в зависимост от начина на неговото управление преди
изпълнението на проекта. Във вашия случай предотвратеното количество
образуван отпадък не е отразено в колона 6, която трябва да стане със стойност
0, защото след проекта този вид отпадък на единица продукция няма да се
образува. Според това как е бил класифициран този отпадък преди
изпълнението на проекта (т.е. как се е управлявал), следва да бъде направена
промяна и в тази колона от таблицата след проекта (7, 8 или 9). По отношение
на отпадък Б не става ясно какво става с другата половина от отпадъка след
проекта, която няма да се рециклира, защото в таблицата след проекта
фигурират данните само за рециклирания отпадък. При условие, че отпадък В
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примери за тази формулировка, която е неясна. Моля за същото и по отношение
на аналогичния текст за отпадъците на стр. 25.
4. По отношение на таблица 4.4. от одита (неприложимите колони са изтрити):

ще бъде предаден на друга фирма като суровина, то посоченото представлява
рециклиране и следва да бъде отразено в колона 7.

Вид
образува
н
отпадък
(код
и
наименов
ание)

1
Отпадъци
от
производс
твото на
продукт 1:
1.
Отпадък
А
2.
Отбадък Б
3.
Отпадък
В

2016 г.

След изпълнението на проекта

Количе
ство
образув
ан
отпадък
при
произво
дството
на
единица
продук
ция
(кг.)
2
1. 7 кг.
2. 3 кг.
3. 1 кг.
4. 0.5 кг.

Количество
образуван
отпадък
при
производст
вото
на
единица
продукция
(кг.)

Количес
тво
отпадък
за
рецикли
ране
(кг. на
единица
продукт)

Количе
ство
отпадъ
к
за
друго
оползот
ворява
не
(кг. на
единица
продукт
)

Количество
отпадък за
обезвреждан
е
(кг.
на
единица
продукт)

6
1. 0 кг.
2. 3 кг.
3. 1 кг.
4. 0.5 кг.

7
1………
…
2. 1.5 кг.
3………
…
4. 0.5 кг.

8
1………
…
2………
..
3. 1 кг.
4............
...

9
1…………
2………..
3…………
4................

4.2. За да разберете какво ще бъде % изменение на отпадъците следва първо да
попълните коректно цялата таблица 4.4. от Одита като включите информация и
за фазите на управление на отпадъците преди проекта. След това следва да
въведете информацията от таблица 4.4. на одита в Приложение Ж
(Икономическа оценка на проекта), лист „Отпадъци“, където автоматично ще
бъдат извършени изчисленията, свързани с %-то изменение на начина на
управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците
по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица
продукция преди/след изпълнение на проекта. Процентът, който ще се използва
за изчисляването на критерий II.3 можете да видите в таблица 4.2, клетка U207
от образеца.
4.3. При кой отпадък се наблюдава най-голямо изменение ще разберете след
като попълните приложение Ж (Икономическа оценка на проекта), лист
„Отпадъци“ съгласно посоченото в подточка 4.2., както и следвайки указанията
за попълването на конкретния лист.
4.4. При условие, че отпадък А ще престане да се образува след проекта, то
посоченото представлява предотвратяване съгласно йерархията на управление
на отпадъците.
На финала бихме искали да обърнем внимание, че няма как да не публикуваме
електронната Ви поща, защото образецът ни за въпроси и разяснение по
процедурата включва такава информация, но се надяваме посоченото от Вас да
бъде разгледано от консултантските фирми като знак за нежелание за
получаване на запитвания от тяхна страна.
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4.
Отпадък Г

През 2016 г. се образуват 4 вида отпадък (А до Г) при производството на на
единица продукция. В колона 2 са посочени техните количества.
След изпълнение на проекта отпадък А ще се спести, вече няма да се образува
този отпадък. Половината от отпадък Б ще бъде рециклиран. Отпадък В ще
бъде предаден като производствена суровина на друга фирма. Отпадък Г ще
бъде рециклиран изцяло. Въпросите ми в тази връзка са:
4.1. Правилно ли е попълнена таблицата при така представената ситуация?
4.2. Какво ще бъде процентното намаление на отпадъците съгласно критерий
II.3? Как се изчислява изменението? Моля, за разяснение, защото описанието в
критериите за оценка е изключително неясно. Там се говори за
среднопретеглена стойност на средното изменение, средна аритметична
стойност и т.н. Моля, за конкретна стойност на база на данните от таблицата.
4.3. При кой от четирите отпадъка се наблюдава най-голямо изменение в
начина на управление?
4.4. Ще се счита ли, че по отношение на отпадък А ще преминем към степен
предотвратяване?
Благодаря Ви за отделеното време.
Искам и да Ви помоля да не публикувате електронната ми поща, защото
получавам постоянно рекламни съобщения от консултанти, които предлагат
своите "качествени" услуги.
Подател: К. Караниколова
Ел. поща: kr.karanikolova@gmail.com

Разяснения от УО
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78.

02.02.2018

1. Кандидатът образува отпадъци от собствено производство. Има идея за
стартиране на производството на нов за предприятието продукт, за който ще се
използа наличният отпадък, но е необходимо добавяне на още суровини –
пластмаси (такъв отпадък няма в предприятието през 2016 г, и към момента).
Има 2 варианта – да се купува нерециклирана пластмаса, или да се купува
рециклирана пластмаса. Допустими ли са и двата варианта на проекта?
Собственият отпадък участва в производството на новия продукт и в двата
случая.
В случай, че се вземе решение за закупуване на рециклирана пластмаса,
необходимо/задължително ли е проектът да се осъществи в партньорство?
2. Допустимо ли е закупуването на матрици, които имат характер на ДМА,
които да работят със съществуваща в предприятие машина за производство на
съществуващ продукт (основна цел на проекта е спестяването на суровина за
производство на детайл от съществуващ продукт)?
Благодаря!

1. В случаите, когато кандидатът ще реализира промишлена симбиоза в рамките
на предприятието спрямо новата икономическа дейност, която ще бъде
стартирана няма конкретно изискване към използваните суровини освен, че
една от тях следва да е отпадък от икономическата дейност, спрямо която са
предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност. В
тази връзка допустими са и двата вида пластмаса. Така или иначе суровините (с
изключение на отпадъка от икономическата дейност, която е обект на одита за
ресурсна ефективност), които ще използвате за производството на новата
икономическа дейност, не са обект на оценка. В случай, че решите да закупувате
рециклирана пластмаса за новата си икономическа дейност не е необходимо да
реализирате проекта в партньорство. Обръщаме внимание, че партньорството
по процедурата е допустимо единствено в случаите на промишлена симбиоза
между две предприятия като предприятието, което получава отпадъка е
партньор, а това, което предоставя отпадъка като суровина – кандидат. Във
вашия случай подобно партньорство би било приложимо единствено в случая,
когато доставчикът на рециклираната пластмаса кандидатства като кандидат по
процедурата и тази пластмаса представлява отпадък от негова икономическа
дейност, спрямо която той следва да изготви одит за ресурсна ефективност, а
Вие да сте в ролята на партньор по отношение на новата икономическа дейност.

Подател:Александър Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg

2. Допустимите разходи по настоящата процедура са описани в т.14.2 от
Условията за кандидатстване като по елемент А те включват разходи за
придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по
елемента. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно счетоводните
стандарти, за да бъде признат един актив за ДМА, той трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието ресурс, който
има натурално веществена форма;
2. да се използва в дейността или за отдаване под наем;
3. активът да се използва повече от един отчетен период;
4. стойността на актива да може надеждно да се изчисли;
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5. предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.
Допълнително дълготрайните материални и нематериални активи, придобити
със средства по проекта, следва да останат свързани с проекта, за който е
предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане.
Освен това в Условията за кандидатстване изрично е посочено, че за да са
допустими разходите по режим „регионална инвестиционна помощ“ същите
следва да представляват първоначална инвестиция в материални и
нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект, диверсификация на продукцията на стопанския обект с
продукти, които не са били произвеждани до момента в него или основна
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. По
настоящата процедура няма да се подкрепя придобиването на матрици в
случаите, когато това представлява по-скоро добавяне на компоненти към
съществуващи активи, без да е налице достатъчна увереност, че същите
представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение.
Не на последно място следва да имате предвид, че освен да водят до
подобряване на ресурсната ефективност към придобитите по проекта
дълготрайни активи има изискване да са част от иновативните технологични
решения и/или методи, които се внедряват по процедурата. Считаме, че
подмяната на матрица към съществуващо оборудване не може да бъде
разглеждана като част от технологично ново решение и в тази връзка не би
следвало да се счита за допустимо за подкрепа по процедурата независимо от
избрания режим на помощ.

