Оперативна програма
за
иновации и
конкурентоспособност
за периода 2021-2027

Обхват:
 Приоритет 1 „ Иновации и растеж “;
 Приоритет 2 „Кръгова икономика ”;
 Приоритет
развитие “ .

3

„Подкрепа

за

интегрирано

териториално

Приоритет 1 „ Иновации и растеж “
3 специфични цели (СЦ), както следва:

СЦ 1. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на
въвеждането на модерни технологии:
Индикативни групи дейности за подкрепа:
Развитие на иновационната екосистема, с акцент развитие на регионалните
иновационни екосистеми;
Повишаване
на
предприятията;

иновационната

и

инвестиционна

активност

на

Насърчаване на НИРД и иновации с фокус към кръговата икономика и
цифровата трансформация.
Основни целеви групи: Предприятия (основно МСП), клъстери, научноизследователски
организации и институции, публични ведомства и организации, които са свързани с
предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД, иновациите и защита правата по
интелектуална собственост, юридически лица с нестопанска цел, обединения, занимаващи
се с управление на иновационна инфраструктура.

Приоритет 1 „ Иновации и растеж “

СЦ 2. Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата
и правителствата:
Индикативни групи дейности за подкрепа:
 Насърчаване на цифровата трансформация на предприятията в контекста на
Индустрия 4.0;
 Насърчаване развитието и използването на изкуствен интелект (ИИ) в
предприятията;
 Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ,
изчислителен капацитет и облачни платформи;
 Инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови решения и програми, както
и системи за електронно разплащане сред МСП;
 Подобряване на бизнес средата в областта на цифровата трансформация, вкл.
подкрепа за въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0 (RAMI 4).
Основни целеви групи: МСП, по отношение подобряване на бизнес средата може
да се подкрепят институции и ведомства, действащи в полза на предприятията.

Приоритет 1 „ Иновации и растеж “
СЦ 3. Засилване на растежа и конкурентоспособността на
МСП, включително чрез производствени инвестиции:
Индикативни групи дейности за подкрепа:
 Подкрепа за предприятията за внедряване на технологични продукти и
услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж;
 Интернационализация на предприятията, вкл. подпомагане интеграцията
на българските МСП във водещи технологични европейски партньорства;
 Насърчаване на предприемаческата активност и развитие на стабилна
екосистема;
 Подкрепа за бързорастящи предприятия и насърчаване на мрежите за
сътрудничество между тях;
 Подкрепа за предоставяне на услуги, насочени към развитие на
предприемаческата екосистема и подобряване на елементи на бизнес
средата, които представляват бариери за разрастването на МСП;
 Дейности, свързани с привличане на
насърчаване на интернационализацията.

чуждестранни

инвестиции

и

 Основни целеви групи: МСП, организации, институции, агенции в подкрепа
на бизнеса и подобряване на бизнес средата.

Приоритет 2 „Кръгова икономика“
2 специфични цели (СЦ), както следва:
СЦ 1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на
емисиите парникови газове:
Индикативни групи дейности за подкрепа:
 Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в
предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за
енергийна ефективност);
 Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;

 Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и
охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено
потребление;
 Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и
координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички
икономически сектори.
Основни целеви групи: МСП и големи предприятия с потенциал за реализиране
на мерки за енергийна ефективност, АУЕР.

Приоритет 2 „Кръгова икономика“
СЦ 2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика:
Индикативни групи дейности за подкрепа:
 Подкрепа за предприятията за инвестиции в използването на алтернативни суровини,
рециклирани материали като суровини и повторна употреба на материали;
 Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. въвеждане
на безотпадни технологии;
 Дейности, насочени към производството на „зелени продукти“, в т.ч. екодизайн;
 Насърчаване на пренасочването на производствата от продукти за еднократна към
продукти за многократна употреба и модернизиране на продуктите за удължаване на
живота им;
 Насърчаване преминаването към по-устойчиви производствени процеси с минимална
употреба на химикали и вредни субстанции;
 Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена
симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, създаване на връзка между
производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото;


Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси, дърво,
стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.

Основни целеви
промишленост).

групи:

предприятия

(основно

МСП

от

преработващата

Приоритет 3 „Подкрепа за интегрирано
териториално развитие “

Дейности
изпълнявани
чрез
подходите
Интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите местно
развитие (ВОМР), насочени към:
 създаване на условия за ускорено изграждане на нови или
развитие на съществуващи индустриални зони, като важен
елемент от регионалната екосистема в областта на трансфера
на технологии и подкрепа за развитие на предприятия в
областите на интелигентната специализация;

 изпълнение на подхода ВОМР.
Основни целеви групи: юридически лица, отговарящи на
определението за индустриална зона, юридически лица със
стопанска цел.

