Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 20142020
Приоритетна ос 3 “Енергийна и ресурсна ефективност”
Инвестиционен приоритет 3.1 “Енергийни технологии и енергийна
ефективност”
Процедура: Енергийна ефективнсот за малките и средните
предприятия:
Бюджет: 90 млн. евро за целия период
Бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия
Минимален грант: 50,000 евро
Максимален грант: 1,500,000 евро
Режимии на финансиране:
• Регионален - микро и малки предприятия - 70% грант (45%
Югозападен регион); средни предприятия- 60% грант (35%
Югозападен регион)
• De minimis – Микро, малки и средни предприятия – 70% грант (за
разходи от елемент “Инвестиции”) ; Микро, малки и средни
предпириятия – 90% грант (за разходи от елемент “Услуги”)
• Инвестиционни помощи за повишаване на енергийната
ефективност – Микро и малки предприятия – 65% грант ; средни
предприятия – 55% грант)
Допустими кандидати:
• Регистрирани тръговци в България
• Минимум 3 приключени финансови години
• Предприятията кандидати трябва да развиват основна
икономическа дейност в следните сектори по КИД:
- B: Добивна промишленост
- C: Преработваща промишленост
- D: Производство и разпредление на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива
- E: Доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и
възстановяване
- F: Строителство
Допустими дейнсоти:
Ефективност и ефикасност: дейностите следва да съответстват на целите
на оперативната програма и да водят до постигане на специфичните цели
и резултати от инвестиционен приоритет 3.1., както и на целите на
процедурата

Проектите следва да са базирани на препоръки от енергиен одит по
образец;
Елемент А “Инвестиции”:
- инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност,
включени в енергийния одит
- предвидените дейности към елемент А трябва да допринася за
енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка от
енергийния одит
- системи за отопление, охлаждане и производство на енергия от ВЕИ
(възобновяеми енергийни източници), само за собственото
потребление на предприятието
- СМР свързано с въвеждане на мерки за енергийна ефектвинсот и на
производствени сгради, пряко свързани с одита и мерките в него
Елемент Б “Услуги”:
-

Дейности свързани с и необходими за изпълнението на проекта
Придобиване на инвестиционен проект по ЗУТ
Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за
енергиен мениджмънт в предприятията
Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението
на на дейнсотите по елемент А
Публичност и визуализация
Одит на проекта (за проекти с над 750,000 евро грант)

Допустими разходи:
Елемент А:
- придобиване на машини и съоръжения и оборудване,
представялващи ДМА (дълготрайни амтериални активи)
необходими за изпълнението на мерките, включени в одита за
енергийна ефективност
- придобиване на ДНА (дълготрайни нематериални активи),
(включително разработване на софтуер), необходими за
изпълнението на мерките включени в одита
- СМР пряко свързани с и необходими за въвеждането на мерките за
енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в
обследването
Елемент Б:
- консултантски разходи за системи за енергиен мениджмънт
- разходи за преидобиване на инвестиционен проект
- разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по
елемент “А”
- разходи за одит
- разходи за публичност и визуализация
Приоритетни целеви групи за проекти, които:
- се изпълняват в сектори, които се характеризират с висока
енергийна интензивност (химическа промишленост, производство

-

на стомана, производство на цимент, керамика, стъкло и вар;
производство на цветни метали, прозиводство на хартия)
се изпълняват на територията на северозападния район за
планиране
включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране
на бракувана продукция или използването на рециклирани
суровини

