
Схема Вид процедура  Бюджет (лв.) 
Допустими 

бенефициенти

Допустими 

разходи

Максимален % на 

безвъзмездно 

финансиране

Минимален и 

максимален размер 

на безвъзмездната 

помощ за един проект

Индикативна дата 

на обявяване на 

схемата

Индикативен краен 

срок за подаване на 

проектни 

предложения

Покриване на 

международно 

признати 

стандарти и 

въвеждане на 

системи за 

управление в 

предприятията

Открита процедура 

на конкурентен 

подбор, с 

определен срок за 

кандидатстване

       29 337 450,00 лв. 

Еднолични 

търговци и 

юридически лица, 

регистрирани по 

ТЗ или ЗК

Инвестиционни 

разходи,

разходи за 

услуги

75%
Максимален размер - 

391 166 лв.

I тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

Подкрепа за 

научноизследов

ателската и 

развойна 

дейност на 

българските 

предприятия

Открита процедура 

за подбор на 

проекти, 

покриващи 

определени 

изисквания за 

качество с няколко 

крайни срока за 

кандидатстване

       58 674 900,00 лв. 

Български 

предприяти, 

регистрирани 

преди повече от 3 

години към 

датата на 

подаване на 

проекта

Инвестиционни 

разходи, 

разходи за 

услуги

80%

Минимален размер - 

50 000 лв.

Максимален размер - 

800 000 лв.

II тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

Изграждане на 

технологични 

паркове

Процедура с 

предварителен 

подбор с няколко 

крайни срока за 

кандидатстване

       88 012 350,00 лв. 

Обединения на 

предприятия и 

научноизследоват

елски 

организации

Инвестиционни 

разходи, 

разходи за 

услуги

50%-70%
Максимален размер - 

50 000 000 лв.

II тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

Въвеждане на 

енергоспестява

щи технологии 

в 

предприятията

Открита процедура 

на подбор на 

проекти, 

покриващи 

определени 

изисквания за 

качество/процедура

за предварителен 

подбор

с няколко крайни 

срока за 

кандидатстване

     210 953 218,63 лв. 
МСП и големи 

предприятия

Инвестиционни 

разходи,

разходи за 

услуги

30% - 50%

Минимален размер на 

безвъзмездна помощ -

50 000 лв.

Максимален размер на 

безвъзмездна помощ – 

2 000 000 лв.

II тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност за 2011 г. *



Схема Вид процедура  Бюджет (лв.) 
Допустими 

бенефициенти

Допустими 

разходи

Максимален % на 

безвъзмездно 

финансиране

Минимален и 

максимален размер 

на безвъзмездната 

помощ за един проект

Индикативна дата 

на обявяване на 

схемата

Индикативен краен 

срок за подаване на 

проектни 

предложения

Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност за 2011 г. *

Въвеждане на 

възобновяеми 

енергийни 

източници в 

предприятията

Открита процедура 

на подбор на 

проекти, 

покриващи 

определени 

изисквания за 

качество/ 

процедура за

предварителен 

подбор

с няколко крайни 

срока за 

кандидатстване

     191 630 486,62 лв. 
МСП и големи 

предприятия

Инвестиционни 

разходи,

разходи за 

услуги

30% - 50%

Минимален размер на 

безвъзмездна помощ -

50 000 лв.

Максимален размер на 

безвъзмездна помощ – 

1 000 000 лв.

II тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

Развитие на 

приложните 

изследвания в 

изследователск

ите 

организации в 

България

Открита процедура 

за подбор на 

проекти с няколко 

крайни срока за 

кандидатстване

       19 558 300,00 лв. 

Български научно- 

изследователски 

организации, вкл. 

съгл. ЗВО

Инвестиционни 

разходи,

разходи за 

услуги

85%

Минимален размер на 

безвъзмездната 

помощ - 100 000 лв.

Максимален размер на 

безвъзмездна помощ – 

4 000 000 лв.

III тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата



Схема Вид процедура  Бюджет (лв.) 
Допустими 

бенефициенти

Допустими 

разходи

Максимален % на 

безвъзмездно 

финансиране

Минимален и 

максимален размер 

на безвъзмездната 

помощ за един проект

Индикативна дата 

на обявяване на 

схемата

Индикативен краен 

срок за подаване на 

проектни 

предложения

Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност за 2011 г. *

Иновационна 

мрежа - БГ

Открита процедура 

на подбор на 

проекти, 

покриващи 

определени 

изисквания за 

качество

с няколко крайни 

срока за 

кандидатстване

         9 779 150,00 лв. 

Иновативни 

български 

предприятия, 

лаборатории, 

обществени или 

частни 

изследователски

и иновативни 

организации вкл. 

НПО, офиси за 

технологичен 

трансфер, 

технологични 

бизнес

инкубатори, 

технологични 

паркове и други 

членове на 

иновационната 

Разходи за 

услуги, 

оперативни 

разходи

90%

Минимален размер на 

безвъзмездната 

помощ - 30 000 лв.

Максимален размер на 

безвъзмездна помощ – 

391 166 лева.

III тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

Технологична 

модернизация 

в МСП

Открита процедура 

на конкурентен 

подбор, с 

определен срок за 

кандидатстване

       58 674 900,00 лв. 

Малки и средни 

предприятия, 

регистрирани по 

ТЗ или ЗК

Инвестиционни 

разходи,

разходи за 

услуги

Микро и малки 

предприятия -70 

%; средни 

предприятия 60 

%.

Минимален размер на 

безвъзмездна помощ :

Микро предприятия-

50 хил.лв.; малки и 

средни предприятия-

200 000 лв.;

Максимален размер на 

безвъзмездна помощ :

Микро предприятия – 

500 000 лв.;

Малки предприятия – 

2 000 000 лв.;

Средни предприятия – 

3 000 000 лв.

IV тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата



Схема Вид процедура  Бюджет (лв.) 
Допустими 

бенефициенти

Допустими 

разходи

Максимален % на 

безвъзмездно 

финансиране

Минимален и 

максимален размер 

на безвъзмездната 

помощ за един проект

Индикативна дата 

на обявяване на 

схемата

Индикативен краен 

срок за подаване на 

проектни 

предложения

Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност за 2011 г. *

Създаване на 

регионални 

бизнес 

инкубатори

Открита процедура 

на конкурентен 

подбор, с 

определен срок за 

кандидатстване

       29 337 450,00 лв. 

Мрежи и 

организации, 

предоставящи 

консултантски, 

информационни 

и др. услуги на

бизнеса, местни и 

регионални 

власти, НПО, 

консултантски 

организации, 

съществуващи

бизнес 

инкубатори, 

Български 

научноизследоват

елски 

организации, вкл. 

Инвестиционни 

разходи,

разходи за 

услуги, 

оперативни 

разходи

Инвестиционен 

компонент - 70%;

Оперативна 

дейност и услуги - 

90 %.

Минимален размер на 

безвъзмездна помощ – 

200 000 лв.

Максимален размер на 

безвъзмездна помощ 1 

5 00 000 лв.

IV тримесечие на 

2011 г.

3 месеца след датата 

на обявяване на 

схемата

* Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните процедури ще бъдат подробно разписани 

в Насоките за кандидатстване по всяка една от тях, след одобрението на критериите от Комитета за наблюдение на Оперативната програма. Управляващият орган си запазва 

правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за кандидатстване по всяка една от процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, 

код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др.


