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Вече
16
години
Елана
Инвестмънт АД разработва
и
управлява
европейски
проекти
за
бизнеса
и
публичната
администрация.
Разработени и управлявани
са успешни проекти на над
500 предприятия, земеделци
и общини, а привлечените
средства са близо 500 млн.
лв., вложени в инвестиции за
българската икономика.

Елана
Инвестмънт
АД
предоставя висококачествени
услуги, съобразени с нуждите
на нашите клиенти. Във
връзка с това, компанията
започва
серия
от
информационни
бюлетини,
които целят да Ви запознаят
с последните новини по
настоящите
Европейски
програми,
предстоящите
схеми и мерки, дейностите,
които ще бъдат финансирани
по
тях,
допустимите
бенефициенти,
размер
на
помощта.

Схема „Подкрепа за иновации в предприятията“
Очакван старт: началото на м. декември
Предстои обявяване на схема „Подкрепа на иновации в
предприятията“, която е насочена към повишаване на
иновационната дейност в предприятията в тематичните
области на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация
(ИСИС):
Мехатроника
и
чисти
технологии; Информатика и ИКТ; “Индустрия за
здравословен
живот
и
био-технологии”;
“Нови
технологии в креативни и рекреативни индустрии”.
Бюджет: 50 млн. евро
Допустими кандидати: големи, средни, малки и микро
предприятия.
Допустими дейности: Придобиване на ново оборудване,
необходимо за внедряване в производството на новия
продукт, процес или бизнес модел.
Придобиване на права на интелектуална собственост върху
иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
Придобиване/разработване на специализиран софтуер,
необходим за внедряването на новия продукт, процес или
бизнес модел.
Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
Допустими разходи: придобиване на машини, съоръжения
и оборудване, представляващи дълготрайни материални
активи, както и придобиване на дълготрайни нематериални
активи необходими за изпълнението на дейностите по
проекта; разходи за консултантски услуги в подкрепа на
иновациите.
Интензитет на субсидията: между 25 и 90% от общите
допустими разходи за инвестиции в зависимост от
големината на предприятието и икономическият регион, в
който ще се реализира инвестицията, както и избрания
режим държавна помощ. До 90% от общите допустими
разходи за услуги (режим de minimis).
Размер на помощта: между 100 000 и 1 000 000 лв. за МСП
и между 100 000 и 1 500 000 лв. за големи предприятия.
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Схема „Енергийна ефективност за МСП“

Очаква се схемата да стартира през месец януари 2016 г.
Допустими кандидати: микро, малки и средни фирми,
попадащи в следните сектори:
сектор B „Добивна промишленост”,
сектор C „Преработваща промишленост”,
сектор D „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни горива”,
сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване” и
сектор F „Строителство“.

Бюджет: 90 млн. евро
Допустими дейности:












Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за
енергийна ефективност;
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на
мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност,
пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в
обследването за енергийна ефективност.
Разходи за извършване на опростен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) – до
20 000 лв;.
Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията;
Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
Разходи за материали;
Разходи за одит на проекта– до 5 000 лв.;
Разходи за визуализация – до 3 000 лв.

Размер на помощта: минимум 50 000 лева, максимум 1 500 000 лева;

Интензитет на помощта: от 35% до 90%, в зависимост от категорията на предприятието и
избраният режим на помощта.
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Схема „Подкрепа за разработване
на иновации от стартиращи предприятия“
Очаква се схемата да стартира през месец декември 2015 г. Изпълнението на проектите следва да
води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи
в обхвата на
тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).
Допустими кандидати: кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години към
крайната дата за подаване на проектни предложения.
Бюджет: 10 млн. евро
Допустими дейности:










Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл.
създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновацията;
Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии,
know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на
разработвания иновативен продукт или процес;
Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна
реализация на иновативния продукт или процес;
Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на
иновативния продукт или процес;
Визуализация на проекта.

Допустими разходи:









Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя);
Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението
на дейностите по проекта;
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване
на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии;
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
Разходи за външни услуги;
Разходи за командировки в страната и чужбина;
Разходи за визуализация.

Размер на помощта: минимум 50 000 лева, максимум 391 166 лева.
Интензитет на помощта: 90% от общите допустими разходи по проекта.
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ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

Теодора Овчарова, Изпълнителен директор, ovcharova@elana.net, тел: 02/8100054;
0888235806
Стоян Недев, Мениджър проекти, nedev@elana.net, тел: 02/8100052; 0889272199
Велина Савчева, Главен експерт Европейски програми, savcheva@elana.net, тел:
02/8100093; 0889324232
Цвета Миленова, Eксперт Европейски програми, milenova@elana.net, тел: 02/8100058,
0882648881

Програма „Развитие на човешките ресурси“
Процедура „Добри и безопасни условия на труд“
Очаква се през месец декември 2015.
Бюджет: 80 млн. лв.
Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия работодатели, социални
партньори.
Допустими дейности: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките
ресурси в предприятията; въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията,
насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; осигуряване на
организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие
лица, за период до 12 месеца; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване
професионалния и здравния статус на работниците и служителите, сред които осигуряване на
колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване
на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване
условията на труд; закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
придобиване на стандарти за безопасни условия на труд; обучение на работниците и служители
относно специфичните рискове за здравето; обучение на служители и работници за безопасна работа с
нововъведено работно оборудване и технологии; осигуряване на социални придобивки за работещите,
включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни
съоръжения и др.
Интензитет на субсидията: 100% за МСП и 80% за големи предприятия.
Размер на помощта: от 50 000 до 391 166 лв. по Компонент „Държавна помощ“.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

Велина Савчева, Главен експерт Европейски програми, savcheva@elana.net,
02/8100093; 0889324232
Василена Савкова, Младши експерт Европейски програми, savkova@elana.net,
02/8100037; 0882422188
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