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Кой може да кандидатства с проект: Предприятие, регистрирано по Търговския закон  

Забележка: По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат 

допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в 

следните раздели:  Машиностроене (С28, С29), Електроника и електротехника (C26, C27), 

Фармация (C21), Химични продукти (C20.4), Производство на мебели (C31), Хранително-

вкусова промишленост (C10, C11, C12), ИКТ в сферата на предприятията (J62, J63), 

Творчески индустрии (J58, J59, J60) 

 

Кой може да бъде партньор в проекта: 

 Други предприятия 

 Изследователски организации от държави-членки на Европейския съюз 

 

Какви проекти се финансират: 

 Научноизследователски развойни проекти. 

Тези проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси и 

услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или 

услуги. Състоят се от следните категории задачи: 

 индустриални научни изследвания 

 експериментално развитие. 

Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен 

продукт или услуга 

 Проекти за техническа осъществимост. 

Тези проекти изследват възможността да бъде реализиран даден научноизследователски 

развоeн проект. Целта е да се изучи икономическата жизнеспособност, да се прецени 

техническата и икономическа осъществимост на научноизследователски развойни проекти. 

Резултатът от реализацията на проекти за техническа осъществимост представлява  

аналитичен доклад, който съдържа аргументирани изводи относно възможността за  

реализация на конкретен научноизследователски развоен проект. 

 

Допустими разходи: 

 Научноизследователски развойни проекти. 

 Разходи за персонал (изследователи, специализиран технически персонал и друг 

помощен персонал в степен, при която те са наети за научноизследователския 

проект); 

 Разходи за инструменти и оборудване и апаратура (КИП), в степен и за срока на 

използването им за научноизследователския проект.  

 Разходи за материали, консумативи, извършвани пряко в резултат от научно-

изследователската дейност ; 

 Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и 

патенти, закупени или лицензирани от външни източници на пазарни цени; Разходи за 

консултантски и равносилни на тях услуги, използвани изключително за 

изследователската дейност; Разходи за одит на всеки етап от проекта; 

 Разходи за права на индустриална собственост; 

 Разходи за командировки в чужбина.__ 



 Проекти за техническа осъществимост. 

 Разходи за персонал (изследователи, специализиран технически персонал и друг 

помощен персонал в степен, при която те са наети за научноизследователския 

проект); 

 Разходи за инструменти, материали/консумативи; 

 Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и 

патенти; Разходи за консултантски и равносилни на тях услуги, използвани 

изключително за изследователската дейност; 

 Разходи за одит на всеки етап от проекта. 

 

Продължителност на проект: 

 Научноизследователски развойни проекти: 
Минимална продължителност – 12 месеца; Mаксимална продължителност – 36 месеца 

 Проекти за техническа осъществимост: 
Минимална продължителност – 6 месеца; Mаксимална продължителност – 12 месеца 

 

Субсидиране (максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ): 

 Научноизследователски развойни проекти  
Индустриални научни изследвания – от 50% до 80% от общите допустими разходи по 

проекта  

Експериментално развитие – от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта 

 Проекти за техническа осъществимост  
 Индустриални научни изследвания – от 65% до 75% от общите допустими разходи по 

проекта  

 Експериментално развитие – от 40% до 50% от общите допустими разходи по проекта 

Точният процент се определя според вида на предприятието - кандидат и наличието на 

партньорство 

 

Финансови рамки на безвъзмездната помощ (субсидията) за един проект: 

 Научноизследователски развойни проекти: Максимум 500 000 лв 

 Проекти за техническа осъществимост:   Максимум 50 000 лв 

 

Забележка: По процедурата и документите за кандидатсване има и редица други 

изисквания, ограничения и уточнения. Подробно материалите по процедурата могат да се 

разгледат на адреси: 

sme.government.bg 

 

„Център за консултации по усвояване на средствата  от европейските фондове за 

машиностроенето” при Българска Браншова Камара - Машиностроене 

 

За въпроси и пояснения: Виолин Ненов  0888 22 40 35 

 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/

