РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ
КЛЪСТЕРИ
Седмо официално заседание на КН на
ОПИК и на ОПИМСП
София, 30.11.2017 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Основни параметри на процедурата (1/2)

Процед
ура

Цел

Бюджет

• Развитие на иновационни клъстери
• Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“
• Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

• Предоставяне на подкрепа за развитие на съществуващи иновационни
клъстери в България

• 29 924 199 лв. (15 300 000 евро)
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Основни параметри на процедурата (2/2)
Режим на държавна/минимална помощ
Компонент 1: Подкрепа за укрепване на научноизследователския потенциал на клъстера и създаване на
сътрудничества
• Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

Компонент 2: Изграждане / модернизиране на
иновационни клъстери (вкл. развитие на споделена
инфраструктура и ноу-хау)
• „Помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014
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Критерии за подбор на операции (1/5)

• Кандидати

(клъстери),

които

отговарят

на

определението за иновационен клъстер, посочено
в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014
• Кандидати (клъстери), които са регистрирани преди

Допустими
кандидати
1/2

31.12.2017 г.
• Кандидати (клъстери), които са обединения под
формата на обединения по смисъла на ЗЮЛНЦ или

юридически лица, регистрирани по Търговския закон
• Кандидати (клъстери), които включват минимум 7
(седем)

юридически

лица

и/или

еднолични

търговци, регистрирани по Търговския закон
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Критерии за подбор на операции (2/5)

• Кандидати (клъстери) могат да участват в
процедурата и да получат безвъзмездна финансова
помощ, в случай че не са недопустими кандидати
съобразно демаркационната линия с други

Допустими
кандидати
2/2

планове и програми, финансирани със средства на
ЕС;
• Да не попадат в забранителните режими на

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17
юни 2014 година / Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент
(ЕС) № 1301/2013 и ЗУСЕСИФ.
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Критерии за подбор на операции (3/5)

1) Проектите трябва да се изпълняват от иновационни
клъстери
2) Да са в съответствие с хоризонталните политики,
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета

Допустими
проекти

3) Изпълнението на проектите следва да води до
реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:
• ИКТ и информатика;
• мехатроника и чисти технологии;
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
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Критерии за подбор на операции (4/5)
Допустими дейности:
1. Подкрепа

за

укрепване

на

научно-изследователския

потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;
2. Изграждане / модернизиране на иновационни клъстери (вкл.

Допустими
дейности/
разходи

развитие на споделена инфраструктура и ноу-хау);

Допустими разходи:
1. Разходи за ДМА и ДНА;
2. Разходи за възнаграждения и участие в обмяна на опит и
добри практики

на научно-изследователския

персонала на

клъстера;
3. Разходи

за

представяне

на

иновационните

продукти/услуги предлагани от клъстера и др.
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Критерии за подбор на операции (5/5)

Минимален размер на
помощта

200 000 лв.

Максимален размер на
помощта

1 500 000 лв.

Максимална продължителност на проектите - 24 месеца
Интензитет на помощта за кандидатите при режим „регионална
инвестиционна помощ“ – 65 %
Интензитет на помощта при режим „de minimis” – до 80%
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Методология за подбор на операции (1/3)

 Вид процедура за предоставяне на БФП - процедура на подбор на
проекти съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

 Краен срок за кандидатстване – един краен срок за кандидатстване.
Минималният срок за подаване на проектни предложения е 60 дни от
датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

 Очаквани резултати:
— Очаква се засилване на връзки и сътрудничество между клъстера и
научноизследователските, иновационни и академични организации;
— Подкрепата

по

процедурата

ще

допринесе

за

повишаване

на

иновационната активност в клъстерните обединения и в членовете им;
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Методология за подбор на операции (2/3)

I.

Основни характеристики на клъстера

II. Сътрудничество на иновационния клъстер

Критерии
за
техническа
и
финансова
оценка

III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите членове
IV. Новост и пазарна приложимост на разработваната
иновация от иновационния клъстер
V. Приоритизиране на проекти

VI. Реалистичност на разходите по проекта
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Методология за подбор на операции (3/3)

• Дял на иновативните предприятия;
• Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД.

• Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
• Брой предприятия, които си сътрудничат с
научноизследователски институции;
• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за
предприятията (безвъзмездни средства).
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Методология и критерии за подбор на операции

Предложение за Решение на КН

Mетодологията и критериите за подбор на операции по процедура
„Развитие на иновационни клъстери“ в рамките на
Инвестиционен приоритет 1.1, Приоритетна ос 1 „Технологично

развитие и иновации“ на ОПИК
да бъдат одобрени в рамките на писмена процедура след
провеждане на обществено обсъждане

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката
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