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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
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ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИРМИТЕ  ПО ОП ‚ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕЗ 2015 

 

 ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е разделена на три оси – 

едната е за техническо развитие и иновации, втората е за предприемачество и капацитет 

за растеж на малки и средни предприятия, а третата – за енергийна и ресурсна 

ефективност. За разлика от програмен период 2007-2013, Оперативната програма ще 

има по-голяма насоченост към малки и средни предприятия (МСП), както и към 

стартиращ и нов бизнес, също така  в бъдеще ще се инвестира повече в  проекти за 

иновации, повишаване на енергийната ефективност и капацитета за растеж и износ. В 

програмата е заложено и  приоритетно развитие за територии с намаляващо население 

и "нереализиран икономически потенциал". Конкретните региони са изредени в 

програмата – планински, гранични, селски райони, за опазване на природата и 

културни ценности, крайбрежните зони на Черно море и Дунав, а специална подкрепа 

ще има за Северозападна България. Заложена е връзка между проектите и регионалната 

политики, чрез получаване на бонус точки за компаниите, които работят в по-слабо 

развити региони. 

 За тази година Управляващия орган предвижда отварянето на три процедури за 

безвъзмездна финансова помощ. Първата е за подобряване на производствените 

процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел 

засилване на експортни я потенциал на предприятията. Насочена е към микро, малки и 

средни предприятия, с общ размер на БФП 150 млн. евро, очаква се да стартира март 

месец. Според индикативната годишна работна програма  през септември ще стартира 

процедура за насърчаване на иновационните дейности в предприятията в тематичните 

области на ИСИС, насочена към микро, малки, средни и големи предприятия в размер 

на 40 млн. евро. В края на година е предвидена процедура за подобряване на 

енергийната ефективност на предприятията и използване на енергия от ВЕИ.  

В програмата е заложено и  приоритетно развитие за територии с намаляващо 

население и "нереализиран икономически потенциал". Конкретните региони са 

изредени в програмата – планински, гранични, селски райони, за опазване на природата 

и културни ценности, крайбрежните зони на Черно море и Дунав, а специална подкрепа 

ще има за Северозападна България. Заложена е връзка между проектите и регионалната 

политики, чрез получаване на бонус точки за компаниите, които работят в по-слабо 

развити региони. 

 

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране 

на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

 

Контакти:  

Виктория Гарванска 

Експерт ИОУ 
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