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Отворена Грантова схема по BG16RFOP002-1.005 

„Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

 

Стартира прием на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени 

иновации“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Крайният срок за подаване 

на проектни предложения през ИСУН 2020 е 17:30 ч. на 26.09.2017г. 

Основните характеристики на Грантовата схема са: 

Кандидатите следва да имат поне три приключени финансови години (2014-2015-2016 г.). 

Изпълнението на проекта следва да води до разработването на иновация, отговаряща на 6-то или 

по-високо ниво на технологична готовност: TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна 

среда или TRL 7 - Прототип, демонстриран в операционна среда или TRL 8 - Завършена и 

сертифицирана система или TRL 9 - Изпробвана система в операционна среда. 

Крайните резултати от проекта следва да попадат в някоя от четирите тематичните области 

на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика; 

Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии и Нови 

технологии в креативните и рекреативните индустрии. 

Грантовата схема предполага с два комбинирани режима на кандидатстване - режим „Помощи 

за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ и режим „de minimis“. Насърчава се 

партньорството с външна научна организация или университет – дава по-висок интензитет на 

финансирането и допълнителни точки при оценката.  

За да може проектът да бъде класиран за финансиране, следва да получи минимум 70-73 точки 

(при максимален сбор от 90 точки), като следва да се обърне внимание на: 

•         Разработваната иновация следва да се докаже, че представлява новост на световния или 

европейския пазар и превъзхожда алтернативните решения – 20 точки 

•         Предприятието-кандидат следва да има доказан иновативен капацитет и да е финансово 

стабилно преди изпълнението на проекта (вземат се данни от ОПР-то и баланса на фирмата за 

периода 2014-2016 г.) – 37 точки. 

Останалите точки, с малки изключения (напр. че предприятието е регистрирано в Северозападен 

район), може да се получат при добре написан проект. 

Наличният бюджет на Грантовата схема ще стигне да бъдат финансирани около 100 проекта на 

микро и малки предприятия, около 25 проекта на средни предприятия и около 20 проекта на 

големи предприятия.  

За повече информация се обърнете към Двунационалната Търговска Камара 

България – Израел! 


