ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014- 2020
Процедура на подбор на проекти BG16 RFOP002- 3. 001 „Енергийна е фективност за
малките и средни предприятия”
I. Об ща информация за процедурата
Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и
средни предприятия за насърчаване из пълнението на мерки за енергийна е фективност с
цел постигане на устойчив расте ж и конкурентоспособност на икономиката.
II. Кой мо же да участва?
Допустими по настоя щата процедура за подбор на проекти са са мо кандидати, които са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Ка ндидати, които имат минимум три приключе ни финансови години ( 2013, 2014 и
2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
Ка ндидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно
Класификацията на икономическите дейности ( КИД - 2008) в един от следните
сектори:
B „Добивна промишле ност“
C „ Преработва ща проми шле ност“
D „ Произ водство и раз пределение на електрическа и топлинна е нергия и на
газообраз ни горива“
E „ Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване“
F „Строителство“
III. Какво мо же да се финансира?
Еле ме нт А „ Инвестиции“
Разходи за придобиване на ма шини, съоръже ния и оборудване, представлява щи
дълготрайни материални активи, необходими за из пълнението на мерките, вкл ючени в
обследването за енергийна ефективност;
Разходи за придобиване на дълготрайни не материални активи ( вкл. разходи за
разработване на софтуер), необходими за из пълнението на мерките, вкл ючени в
обследването за енергийна ефективност.
Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/ или (ii) на мерки за енергийна
е фективност, пряко свързани с и необходими за въве ждане в експлоатация на активите,
вкл ючени в обследването за енергийна е фективност, в случай че такава мярка е
вкл ючена в обследването за енергийна ефективност.

В случай че дейностите по Еле мент А вкл ючват :
Из вър шване на СМР (i ) на производствените сгради и/ или (ii) на мерки за енергийна
е фективност, пряко свързани с и необходими за въве ждане в експлоатация на активите,
препоръчани в енергийния одит и/ или
Придобиване на системи за отопление и охла ждане и/ или производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.
ВА ЖНО: При избран ре жим „инвестиционни помо щи за мерки за пови шаване на
енергийната е фективност“ допустимите разходи вкл ючват допълнителните
инвестиционни разходи, необходими за постигане на по- високо равни ще на енергийна
е фективност. Те се определят, както следва:
а) когато разходите за инвестиции в енергийна е фективност могат да бъдат
разграничени в об щите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, тези разходи,
свързани с енергийната ефективност, представляват допустимите разходи;
б) във всички останали случаи разходите за инвестиции в енергийна е фективност се
установяват чрез сравнение с подобна инвестиция с по- малка енергийна е фективност,
която е щяло да бъде осъ ществена без помощта. Разликата ме жду разходите за двете
инвестиции представлява разходите, свързани с енергийна е фективност, и съставлява
допустимите разходи.
Под подобна ( идентична) инвестиция се има предвид технически сравнима инвестиция,
но с по- ниски показатели за енергийна е фективност (т. е. инвестиция с еднакъв
производствен капацитет и технически характеристики с изкл ючение на онези, които са
пряко свързани с постигането на по- високо равни ще на енергийна ефективност).
Не са допустими разходи, които не са пряко свързани с постигането на по- високо
равни ще на енергийна е фективност.
Еле ме нт Б „Услуги“
Разходи за консултантски услуги за въве ждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно из искванията на стандарт БДС EN I SO
50001 ( Система за управление на енергията)/ EN I SO 50001;
Разходи за придобиване на инвестиционен проект по с мисъла на Закона за устройство
на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;
Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на
безвъз мездната финансова помо щ над 750 000 евро ( 1 466 872, 5 лв. ) в съответствие с
чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията ( ЕО) №1268/ 2012 относно правилата за
прилагане на Регламент ( ЕС, Евратом) №966/ 2012 на
Европейския парла мент и на Съвета относно финансовите правила, прило жими за
об щия бюд жет на Съ юз а);
Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.
ВАЖНО: Разходите за Еле мент Б „ Услуги“ не следва да надвиша ват 30 % от об що
допустимите разходи по проекта.
I V. Раз мер и интенз итет на финансирането
Об щият раз мер на безвъз мездната финансова помо щ по процедурата е 90 000 000 евро
(176 024 700 лв.).

Минималният раз мер на заявената безвъз мездна финансова помо щ по всеки
индивидуален проект е 50 000 лева.
Ма кс ималният раз мер на безвъз мездната финансова помо щ по всеки индивидуален
проект не може да надхвърля 1 500 000 лева.
По Еле ме нт А „ Инвестиции“
Инте нз итет на помо щта при избран ре жим „регионална инвестиционна помо щ“:
Ма ксимален интензитет на безвъз мездната финансова помо щ в зависимост от
категорията на предприятието- кандидат и мястото на изпълнение на проекта:
Категория на
предприятието
Микро и малки
предприятия
Средни предприятия

Ма кс имален интенз итет
на помо щта за дейности
извън ЮЗР ( NUTS2) 1
70 %

Ма кс имален интенз итет
на помо щта за дейности
в ЮЗР ( NUTS2)
45 %

60 %

35 %

Инте нз итет на помо щта при избран ре жим „ De mi ni mi s”:
Категория на
Ма кс имален интенз итет
предприятието
на помо щта
Микро, малки и средни
70 %
предприятия
Инте нз итет на помо щта при избран ре жим „инвестиционни помощи за мерки за
пови шаване на енергийната е фективност“ по чл. 38 от Регламе нт (ЕС) №651/ 2014.
Категория на предприятието
Ма кс имален интенз итет на помо щта
Микро и малки предприятия
65 %
Средни предприятия
55 %
По Еле ме нт Б „Услуги“
Инте нз итет на помо щта за ре жим „de mi ni mis”:
Категория на предприятието
Ма кс имален интенз итет на помо щта
Микро, малки и средни
90 %
предприятия
V. Дейности, допустими за финансиране
За да са допустими по настоя щата процедура, проектите трябва да се основават на
препоръки от извърше н енергиен одит по образец ( „обследване за енергийна
е фективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти ( Прило жение Б
към Условията за кандидатстване).
Енергийният одит следва да е извър шен от лице, вписано в публичния регистър по чл.
60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Обследването за енергийна е фективност се извър шва на основата на информация за
енергийното потребление за предходен тригоди шен период и данни от из мерванията,
извър шени в хода на обследването.

ВА ЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде
извър шван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие ( АУЕР) като станови щето за
съответствие на енергийния одит с из искванията на процедурата е условие за
допустимост на проекта.
В тази връзка кандидатите по процедурата имат анга жимент да изготвят енергиен одит
по образец ( Приложение Б „ Образец на енергиен одит“) и да го представят з а
разгле ждане от АУЕР не по- късно от два месеца преди крайния срок за подаване на
проектни предложения.
ВА ЖНО: Кандидатите за безвъз мездна финансова помо щ могат да представят
проектни предложения, вкл ючва щи комбинация от двата еле мента, като Еле мент А
„ Инвестиции” е задължителен. Вкл ючването САМО на дейности по Еле мент Б
„ Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоя щата процедура.
Допустими са инвестиции за из пълнение на мерки за енергийна е фективност, вкл ючени
в обследване за енергийна е фективност, извърше но от лица, вписани в регистъра по чл.
60, ал. 1 от ЗЕЕ и ВСЯКА от предвидените за из пълнение дейности по Еле ме нт А
следва да е с потвърден е фе кт енергийни с пестявания от миниму м 5 % з а
съответната мярка съгласно обследването за енергийна е фективност;
ВАЖНО: В случай че мерките вкл ючват системи за отопление и охла ждане и/ или
производство на електрическа енергия от възобновяе ми енергийни източници,
допустими са само такива за собствено потребление.
Забеле жка: Подаването на проектното предло жение по настоя щата проце дура се
извър шва по из цяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез
Ин формационната система за управление и набл юдение на Структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с из ползването на Квалифициран
електронен подпис ( КЕП).

