
Програма: Развитие на бизнеса, 
иновации и малки и средни предприятия 

– България 

2ра обява за набиране на проектни 
предложения

Приоритетна област: Иновации за зелена 
индустрия

Практическа информация



▪ Намаляване на икономическите и социални 
различия в Европейското икономическо 
пространство.

▪ Укрепване на двустранните отношения между 
държавите донори (Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия) и страните бенефициенти.

▪ 2014-2021: € 2.8 млрд.  за финансиране на 
програми в 15 страни - бенефициенти.

Финансови механизми на 
ЕИП и Норвегия 2014-2021



Мисия
Иновация Норвегия е най-важния инструмент на 
норвежкото правителство за подкрепа на иновациите 
и развитие на норвежките предприятия и индустрия.

Цели
Програмите и услугите предоставяни от Иновация 
Норвегия са насочени към създаване на по-успешни 
предприемачи, повече предприятия с капацитет за 
растеж и по-иновативни бизнес клъстери.

Иновация Норвегия управлява 6 програми и е 
партньор от страните-донори по 7 програми



Основна информация

Програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП

Създаване на ценности и устойчив разтеж

Двустранни отношения: Укрепване на двустранните отношения между България и 
Норвегия чрез стимулиране и развитие на дългосрочното 
бизнес сътрудничество

Общ бюджет на програмата: EUR 28,5 мил.

Области на подкрепа ➢ Иновативни технологии, процеси и услуги
➢ Устойчиво бизнес развитие
➢ «Зелени» бизнеси и процеси
➢ Развитие и изпълнение на иновативни продукти и услуги

Специален фокус Научни изследвания и разработки, в съответствие с 
нуждите на бизнеса

Целева група Частни компании



Общ размер на средствата Индивидуални проекти - EUR 16,155,000 
Малка грантова схема - EUR 1,700,000

Брой подадени проектни предложения 79

Брой проекти селектирани за последваща оценка 18

Брой одобрени проекти 14

Брой проекти с норвежки партньори 6

Общ бюджет на одобрените проекти > EUR 16 мил

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ на 
одобрените проекти

EUR 6’429’000

Бюджет на втората обява за набиране на проектни 
предложения

EUR 11’426’000

Първа процедура за набиране на проектни 
предложния: резултати

Приоритетна област: Иновации за зелена индустрия



Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

Очакваният резултат от проектите, е повишаване на 
конкурентноспособността на българските предприятия в 
рамките на приоритетната област „Иновации за зелена 
индустрия”

Общият размер на средствата: 10,061,000 евро.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30 
септември 2020 г.

Минимална и максимална сума на безвъзмездното финансиране
(грант) за всеки проект:

- Минималният размер на гранта е 200,000 евро.

- Максималният размер на гранта е 1,000,000 евро.

2-ра процедура за набиране на проектни 
предложения



Допустими дейности
• Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни 

екологични технологии;
• Разработване на „зелени” стоки и услуги;
• Разработване и внедряване на „зелени 

производствени процеси”.

Резултатите от проектите пряко да допринесат за 
положителна промяна на:
• Годишен ръст на оборота;
• Годишен ръст на нетната оперативна печалба.

Допустими дейности



• Допустими кандидати: МСП (съгласно 
Препоръка 2003/361 на ЕС),  а също и големи 
предприятия с не повече от 25% държавно 
участие, регистрирани като юридически лица 
в България.

• Кандидатът трябва да има най-малко 3 
години дейност към датата на крайния срок 
за подаване на проектни предложения по 
настоящата покана.

• Допустими партньори: Всяко частно или 
публично юридическо лице, както търговско, 
така и нетърговско, регистрирано като 
юридическо лице в Норвегия или в България.

Допустими кандидати и партньори



Донорски проекти 
✓ Сътрудничество между българска организация –

бенефициент по проекти и поне едно юридическо лице от 
Норвегия

✓ Организациите са независими една от друг
✓ Изпълнява съществени и важни задачи при изпълнението  

на проекта

Партньорско споразумение

✓ Бенефициент – отговаря за цялостната организация, 
координация и изпълнението на проекта

✓ Партньорът (ите) – отговарят за изпълнението на 
специфична задача по проекта

Партньорски проекти

Внимателно определете задачите и отговорностите, вътрешните процедури, 
финансовата рамка
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Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената 
държавна помощ. Приложими са разпоредбите на Общ регламент за групово освободаване.

Регионална помощ, чл. 13 и 14. Максималният интензитет на гранта за регионални инвестиции в 
съответствие с одобрената Регионална карта за България за периода 2014-2020, за големи предприятия 
е:
- 25% за София и Югозападния регион в България;  
- 50% за останалите 5 региона.
МСП могат да получат бонус: 10% за средни предприятия и  до 20%  за малки предприятия.

Помощ за МСП, чл. 17 – 19
Научно-изследователска и развойна дейност и иновации, чл. 25
допустимите разходи за експериментални разработки (НТГ5- НТГ8),
Помощи за МСП за иновации, чл. 28
Помощи за защита на околната среда, чл. 36 - 38 

По изключение ще се предоставя финансова помощ под формата на минимална помощ . 
Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ е 85%.

Размер на безвъзмездната помощ-
приложими категории държ. помощ



1.5.3.1 Допустими преки разходи- идентифицирани от кандидатът и партньорът (ите) в 
случай че е приложимо:

a) разходите за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други 
регламентирани разходи, включени във възнаграждението, при условие че 
отговарят на обичайната практика за възнаграждения на водещата фирма и 
партньора по проекта;

Пример:
Actual salary: 800.000 NOK
Social contribution (30 %) 240.000 NOK
Other statuary cost 0
Overhead (15 % of 1.040.00) 156.000 NOK
Total amount: 1.196.000 NOK

Hourly rate 1.196.000 : 1650 = 725 NOK 
(which with an exchange rate of 9,5 is 76 Euro)

Часови ставки



Ключови насоки и документи

✓Обява за набиране на проектни предложения

• + Annex I Списък на задължителните документи
• очаквани резултати и резултати от проекта (образец);
• план за изпълнение на проекта (образец);  
• подробен бюджет на базата на дейности и план за плащанията (образец); 
• план за обществени поръчки (образец);  
• писмо за ангажимент (образец);  
• бизнес план (образец);  
• проект на партньорско споразумение (където е приложимо) (образец);  
• автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта (образец);  
• комуникационен план;
• декларация относно: предприятие в затруднено положение (образец);
• лична декларация, с която се удостоверява чистото съдебно и данъчно минало на кандидата (и на 
партньора/партньорите, където е приложимо) или на техния упълномощен представител;
• съответни сертификати за регистрация на фирмата и задължителни свидетелства/ документи;

• Заверени годишни счетоводни отчети



Ключови насоки и документи (2)

✓Обява за набиране на проектни предложения

+ АНЕКС ІІ - ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ
• Стандартни условия;
• Критерии и методология за оценка на проектите;
• Насоки по хоризонталните въпроси и добрите бизнес 
практики

• Корпоративна социална отговорност
• Устойчиво развитие
• Опазване на околната среда
• Равенство на половете 

• Насоки за публичност/популяризиране;
• Насоки за попълване на заявлението за проект.

• + АНЕКС ІІІ - РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ



www.innovationnorway.no/BgBusiness

http://www.innovationnorway.no/BgBusiness


Формуляр за кандидатстване 



Формуляр за кандидатстване 



Формуляр за кандидатстване 



Оценка на проектните предложения

✓Формални/административни критерии

✓Критерии за допустимост
▪Кандидата
▪Проекта

✓ Техническа и финансова оценка

✓ Процедура за подбор



 

 

 

Social Impact 

Job creation 

Safer society 

Diverse business 

Development of local communities 

Solving other challenges, etc.  

Economic Impact 

Company’s performance 

Corporate and socio-economic 
profitability 

Reduction of production costs 

Value creation, etc. 

SUSTAINABILITY 



1. Бъдете подготвени - научете колкото е възможно повече за 
програмата, пазара и бизнес възможностите.

2. Опознайте бъдещия си партньор преди да подпишете 
споразумението за партньорство. Можете да 
кандидатствате по схемата за подкрепа на пътувания.

3. Уверете се, че имате необходимите ресурси (финансови, 
технически, хора, време) за успешното изпълнение на 
проекта.

4. Имайте отговорен подход към принципите за добри бизнес 
практики.

5. Помислете за иновативен проект, включващ разработване 
и въвеждане на нови решения, процеси и продукти.

6. Уверете се, че проектът ще допринесе за развитие на 
бизнеса Ви.

Съвети към кандидата и партньорите



+ Силен интерес от страна на целевата група
+ Добро качество на проектните приложения
+ Добро разнообразие от икономически сектори
+ Кандидати – приблизително 93% МСП
+ Добро географско покритие
+ Добър брой иновативни идеи и очаквано екологично въздействие

- Някои проекти – инициирани от консултантите
- Някои дейности на норвежките партньори -

не съответстват на целите на конкретния проект
- Процент на безвъзмездна помощ 
- Малко, средно или голямо предприятие ???
- Нереалистична прогноза за устойчивостта

на проекта

Изводи и поуки



bg.business@innovationnorway.no


