Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

BG16RFOP002-3.002 „Енергийна ефективност за големи предприятия“
Цел на процедурата: Представяне на фокусирана подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнение на устойчив растеж и конкурентоспособност на
икономиката.
Общ размер на БФП: 97 791 500 лв.
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 500 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект не
може да надхвърля: 2 500 000 лв.

Процент на съфинансиране:
1. Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ по
Елемент А:
- максимален интензите на помощта за дейности извън ЮЗР ( NUTS 2 ) – 50%
- максимален интензите на помощта за дейности в ЮЗР ( NUTS 2 ) – 25%
2. Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност“: 45%.
Интензитет на помощта за режим „de minimis” по Елемент Б – 50%.

Допустими кандидати:
-

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка
на Европейското икономическо пространство.

-

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да учстват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност. Кандидатите трябва да са предприятия, които не отговарят на
изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл.3 и чл.4
от Закона за МСП.

-

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които имат минимум три приключени финансови години ( 2013, 2014 и 2015г. )
преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

-

Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в
един от следните сектори:

В „Добивна промишленост“,
С „Преработваща промишленост“,
D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“ ( недопустими за финансиране с регионална инвестиционна
помощ са кандидати с дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D ).
Е „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване“
F „Строителство“ ( недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ
са кандидати с дейност, за която кандидатстват, отнасяща се до инфраструктурата,
свързана със сектор транспорт ).

Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А
1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е
регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които
имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в
материални и нематериални активи, свързани с:
- разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – това е налице,
когатов следствие на инвестицията съществуващия стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие, че
базисният производствен роцес не се променя из основи
или
- основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект: промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за
разлика от рутинна производствена промяна.
2. При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийна ефективност“
съгласно чл.38, пар.3 от Регламента на Комисията (ЕС) № 651/2014 кандидатите следва
да представят към проектното предложение Становище ( съгласно Приложение Б ) с
цел разграничаване на разходите по придобиване на актива/ите, които са пряко
свързани с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност или с цел

индетифициране на минималните технически и/или функционални характеристики на
актива, свързани с по-високо равнище на енергийна ефективност.
Елемент Б
1.Консултански услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
2. Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), свързан и необходим за изпълнението на проекта.
3. Извършване на СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност,
пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани
в резюмето на обследването за енергийна ефективност.
4. Инвестиции за изпълнение на мерки, включени в резюмето на обследването за
енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А.
5. Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно
ефективните мерки, препоръчани в резюмето на обследването за енергийна
ефективност о предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А
или Елемент Б на процедурата).
6. Публичност и визуализация.
7. Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти с размер
на безвъзмездна финансова помощ над 750 000 евро.

Допустими разходи:
Елемент А
1. Разходи за придобиване на машини, съоръжени, оборудване (в това число
специализирани транспортни средства категория N2 и N3 – над 3,5 тона), както и СМР,
представляващи ДМА, необходими за изпълнето на мерките,включени в резюмето на
обследването за енергийна ефективност.
2. Разходи за придобиване на ДНА (включително разходи за разработване на софтуер),
необходими за изпълнението на мерките, включени в резюмето на обследването за
енергийна ефективност.
Важно: При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“ разходите за ДНА са
допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначална
инвестиция.
Важно: При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергиината ефективност“ допустимите разходи включват допълнителните
инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергиина
ефективност. Те се определят както следва:

а) когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат
разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, тези разходи,
свързани с енергийна ефективност, представляват допустимите разходи;
б) във всички останали случаи (когато разходите за енергийна ефективност са
неразграничими) разходите за инвестиции в енергийна ефективност се установяват чрез
сравнение с подобна инвестиция с по-малка енергийна ефективност, която е щяло да
бъде осъществена без помощта. Разликата между разходите за двете инвестиции
представлява разходите, свързани с енергийна ефективност, и съставлява допустимите
разходи.
Елемент Б
1. Разходи за консултански услуги за въвеждане и сертифициране на системи за
енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. Съгласно изискванията на стандарт БДС
EN ISO 50001;
2. Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за
устройството за територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3. Разходи за извършване на СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна
ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в есплоатация на активите,
препоръчани в резюмето към обследването за енергийна ефективност;
4. Разходи за инвестиции за изпълнение на мерки, включени в резюмето на
обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
5. Разходи за материали, които са преко свързани с изпълнението на енергийно
ефективните мерки, препоръчани в резюмето на обследването за енергийна
ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта;
6. Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв. (приложимо за проекти със стойност на
БФП над 750 000 евро – 1 466 872,50 лв.);
7. Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.
Важно: Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите
разходи по проекта.
Важно: За да са допустими разходите за СМР по процедурата, те следва да
представляват ДМА и да водят до подобряване на функционалните характеристики и
до повишаване стойността на производствената сграда, производствено помещение или
актив, към който се отнасят.
Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от
ВИ за собствено потребление, не трябва да представляват повече от 50% от разходите
по проекта.
Очакван прием: януари 2017 – юни 2017 г.

