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ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 
 

Инвестиционен приоритет 2.2 - Повишаване на производителността и 
експортния потенциал на българските МСП 
 
1. Предприятия-бенефициенти – акцент върху експортния потенциал и 

бонифициране на проектните предложения с по-голям ефект върху 
експорта 

2. Институционални бенефициенти – ИАНМСП 
 - „Подкрепа на интернационализацията на българските 
предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, 
конференции, контактни борси и двустранни срещи“ 
 - “Реализация на мерки за интернационализация на българските 
малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)”. 

 
 



ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  

Информация относно предложенията за разпределяне на допълнителните 
финансови средства към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -

2020 в рамките на REACT-EU  
 
 
200 млн. евро (391 166 000 лева) (индикативно) са разпределени за мерки за 
подкрепа на инвестиции и оборотен капитал за МСП в рамките на 
средствата, определени за България по инструмента REACT-EU.  
 
По ОПИК се създава нова приоритетна ос „Възстановяване и растеж“. 
 
Целта на подкрепата е да ускори възстановяването на МСП, да засили 
способността им за растеж и да ги подпомогне в усилията им за справяне с 
целите на България и ЕС за постигане на цифрова и кръгова икономика.    
 



ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  

Предвижда се изпълнението на две мерки за подкрепа:   (проект!) 
 

Мярка 1, „Възстановяване и потенциал за растеж“, е насочена към непосредствените 
нужди на предприятията за възстановяване на икономическата и повишаване на 
инвестиционната им активност, влошени през 2020 г.  
Планиран бюджет на мярката – 200 000 000 лева (индикативно) 
Бенефициенти ще са МСП от всички сектори, които имат приключени минимум 3 
финансови години. 
Допустими дейности ще са разширяване на дейността, стартиране на новa дейност 
или предоставяне на нови услуги, диверсификация на пазарите и веригите за 
доставки, преодоляване на трудностите, свързани със стари технологии, високи 
разходи и ниско качество на продуктите/услугите.  
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(проект!) 

Мярка 2, „Цифрови и зелени иновации“, е насочена към прилагането на 
информационни и комуникационни технологии в предприятията и въвеждането на 
нови технологии и методи за енергийна и ресурсна ефективност, екоиновации.  
 
Планиран бюджет на мярката – 191 166 000 лева (индикативно) 
 
Бенефициенти ще са МСП от всички сектори, които имат приключени минимум 3 
финансови години. 
 

Допустимите дейности по отношение на цифрови иновации включват започване 
или увеличаване на онлайн търговска дейност, автоматизация/преконфигуриране на 
бизнес процеси и модели, въвеждане на технологии от индустрия 4.0, въвеждане на 
ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, за 
управление на процесите в предприятията, за осигуряване на кибер и 
информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите. 
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(проект!) 
 

Мярка 2, „Цифрови и зелени иновации“ 
 

Допустимите дейности по отношение на зелени иновации ще са използване на нови 
алтернативни материали, подобряване на управлението на отпадъците (преминаване 
към по-високо ниво от йерархията), подобряване характеристиките на продуктите / 
услугите от гледна точка на кръговата икономика. 
 
Ще се предоставя финансиране за дълготрайни активи и услуги  
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Програма  

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  
2021-2027 

(проект!) 
 
Индикативният общ бюджет на ПКИП е в размер на 1 320.54 млрд. евро от Европейския фонд за 
регионално развитие (съгласно индикативното разпределение на национално ниво).  
 
ПКИП, съгласно проекта на документ, изпратен на ЕК на 20.10.2020 г., се фокусира върху два 
приоритета –  
 

1 „Иновации и растеж“ и  
 

      2 „Кръгова икономика“ 
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Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 
(проект!) 

 

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ се изпълнява в рамките на Цел на политиката 1 
„По-интелигентна Европа“, за която са разпределени средства в размер на 830 770 
000 евро от ЕФРР(индикативно). 
Три специфични цели: 
1. Специфична цел - „Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и 
на въвеждането на модерни технологии“:  
o Разработване и внедряване на иновации в предприятията.  
o Интернационализация на иновационния процес.  
o Създаване на предприятия 
o Заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията 
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Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 
(проект!) 

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ 
2. Специфична цел - „Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, 
дружествата и правителствата“: 
o Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията 

съобразно стандартите RAMI 4.  
o Подкрепа за инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови технологии, 

софтуер, цифрови приложения и прилагане на подходящи процеси за 
киберсигурност и поверителност на данните в МСП.  

o Създаване на модул/калкулатори за измерване нивото на цифровизация на 
предприятията.  

o Подкрепа за цифровизиране на МСП и преструктуриране на работните 
процеси/потоци.   
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Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 
(проект!) 

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ 
3. Специфична цел - „Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, 
включително чрез производствени инвестиции“: 
o Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията с потенциал за растеж, 

вкл. бързоразвиващи се предприятия.    
o Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния 

потенциал за развитие, вкл. подкрепа за семейни предприятия, предприятия от 
творческите индустрии и занаятите.   

o Насърчаване на предприемаческата активност – подкрепа за създаване на нови и 
развитие на стартиращи предприятия.   

o Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на 
интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции 
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Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 
(проект!) 

 

Приоритет 2. „Кръгова икономика“ се изпълнява в рамките на Цел на политиката 2 
„По-зелена Европа“, за която са разпределени средства в размер на 459 890 000 евро 
от ЕФРР(индикативно). 
 
Две специфични цели: 
 
1. Специфична цел „Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и 

намаляване на емисиите парникови газове“ 
 

2. Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ 
  
 



Благодаря за вниманието! 
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