Интегриране на ПОС и ПИК в
ОПИК

Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
Приоритетни оси
Тематични цели

ОПИК – приоритетни оси
ПО1: Иновации и технологично развитие

ТЦ 1: Засилване на
научноизследователската
дейност, технологичното
развитие и иновациите
ТЦ 3: Повишаване на
конкурентоспособността
на малките и средните
предприятия

Фокус: (стартиращи) иновативни предприятия; внедряване на
иновативни продукти и решения; стимулиране на НИРД в
предприятията; изследователска инфраструктура
ПО2: Конкурентоспособност и продуктивност на
предприятията
Фокус: подобряване ресурсната ефективност, продуктивност
и конкурентоспособност на предприятията, с акцент върху
МСП
ПО3: Зелена и енергийно-ефективна икономика
Фокус: енергийна ефективност в предприятията и в системата
за производство и пренос на енергия
ПО4: Системи за подкрепа на бизнеса

ТЦ 4: Подкрепа за
преминаването към
нисковъглеродна
икономика във всички
сектори

Фокус: услуги в подкрепа на бизнес средата, инвестиционен и
експортен маркетинг и услуги
ПО5: Финансов инженеринг – инструменти
Фокус: дялови и дългови инструменти с фокус върху
приоритетни икономически области

Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
Цели и подход
Ясно приоритизиране на икономическите области, с цел постигане на значим ефект от
ограничен публичен ресурс (Стратегия за интелигентна специализация)
Мерките трябва да мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като
катализатор за икономическо развитие, а не просто като краен източник на
финансиране
Процедурите трябва да са максимално опростени от гледна точка на административно
бреме – фокус върху постигане на резултати, а не върху формата
Управлението на програмата трябва да заложи на пазарни механизми за оценка
потенциала на проектите (особено по отношение на иновациите), а не върху
административен капацитет за разпределение на средства
Фокус върху регионални инициативи и клъстери на база естествена концентрация на
предприятия, образователен капацитет и потенциал за конкурентоспособност (износ)
Задаване на ясни цели и индикатори за измерване на успеха на всеки проект и всяка
мярка; мониторинг на постигнатите резултати от самото начало на програмата

Интегриране на ПОС и ПИК (1)

Интервенция
1.3.

Изграждане на ВиК инфраструктура за предприятия - производствени ПСОВ и/или довеждащи
съоръжения до съществуващи канализационни системи

Подпомагане на МСП и предприемачеството
ПО 2
ПО 5

Подобряване ресурсната ефективност, продуктивност и конкурентоспособност на
предприятията
Подобряване на достъпа до финансиране за технологично обновление

Обхват

Предвижда се интегриране на такава мярка в ОПИК, като в процеса на програмиране ще се
прецени доколко е подходяща за МСП, тъй като досегашният опит от изпълнението на ОПК е
само по отношение на големи предприятия - само те могат да си позволят инвестиции от такъв
мащаб, а допустимостта и правилата за финансирането им през следващия програмен период
са все още под въпрос
Примерни дейности:
а) подкрепа за инвестиции в нови технологии и оборудване с цел повишаване на
добавената стойност на производството и изпълнението на нужните инвестиции за
получаване на експортни сертификати (водо-спестяващи технологии, повторно
използване на отработени води и пречистени отпадъчни води)
б) въвеждане на международно признати стандарти
в) дялови и дългови инструменти с фокус върху приоритетни икономически области
Бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия и техни обединения (стартиращи и
новосъздадени предприятия, предприятия с експортен потенциал, клъстери)

Интегриране на ПОС и ПИК (2)

Интервенция
2.4.

По-ефективно използване на водите, вкл. екоиновации, нови технологии в областта на водите и
методи в областта на оценките на състоянието, мониторинга и управлението, пречистването на
водите.

Разработване и внедряване на иновации
ПО 1

Партньорства между бизнес, университети и научни институции

ПО 5

Инвестиции в инфраструктура за изследователска и развойна дейност
Подобряване достъпа до финансиране на иновации

Обхват

Предстои разграничаване на типовете допустими мерки и дейности по ОПОС и ОПИК
Обмисля се вариант за включване на подобна тематика като хоризонтална мярка/част от
общите критерии, където е приложимо
Примерни дейности:
а) подкрепа за внедряване на иновативни продукти и решения и стимулиране на НИРД в
предприятията, чрез разпределение средствата на пазарни принципи – технологии и
методи за намаляване на потреблението на вода в предприятията, рециклиране на води
и повторната им употреба, водоспестяващи машини и оборудване
б) дейности, допълващи подкрепата за повишаване на енергийна ефективност
в) дялови и дългови инструменти с фокус върху приоритетни икономически области
Бенефициенти - микро, малки, средни и големи предприятия и техни обединения (клъстери,
иновативни компании и др.); София Тех, други научно-технологични паркове

Интегриране на ПОС и ПИК (3)

Интервенци
и 3.10. и 3.12.

Подобряване управлението на строителни, опасни и други специфични потоци отпадъци
Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

Подпомагане достъпа до финансиране с цел подобряване управлението на отпадъци
ПО 5
ПО 2

Подобряване ресурсната ефективност, продуктивност и конкурентоспособност на
предприятията
Подпомагане на МСП и предприемачеството

Обхват

Обмисля се подобни дейности да бъдат включени в ОПИК на база резултатите от сегашния
програмен период като се използват предимно финансови инструменти (инженеринг)
Примерни дейности:
а) дялови и дългови инструменти с фокус върху приоритетни икономически области
б) подкрепа за инвестиции в нови технологии и оборудване с цел повишаване на
добавената стойност на производството (инсталации и съоръжения за оползотворяване/
обезвреждане на различни видове отпадъци, внедряване на безотпадни технологии)
в) дейности, допълващи подкрепата за повишаване на енергийна ефективност
Бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия и техни обединения (стартиращи и
новосъздадени предприятия, съществуващи предприятия, клъстери)

Интегриране на ПОС и ПИК (4)

Интервенция
4.1.

Повишаване на енергийната ефективност и смяна на горивната база

Насърчаване на енергийната ефективност на предприятията, вкл. внедряване на
нисковъглеродни технологии
ПО 3

Развитие и изграждане на умни разпределителни мрежи на ниско и средно напрежение
Насърчаване на използването на високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия

Обхват

През настоящия програмен период са реализирани процедури, на базата на които ще продължи
финансирането на подобни дейности
Примерни дейности:
а) внедряване на технологии и оборудване, които подобряват енергийната ефективност или
намаляват енергоемкостта на производството
б) енергийни одити, предпроектни проучвания, технически спецификации
в) инвестиции в трансформатори и батерии, измервателни прибори и софтуерни продукти
г) оборудване, машини и съоръжения свързани с изграждането на когенерационни
инсталации
Бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия (енергоемки предприятия,
производители на топлинна и електрическа енергия)

Благодаря за вниманието!

