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Уважаеми читатели,

Съдържание:

Екипът на „C.R.E.A.M. България“
Ви пожелава приятно четене на
нашия месечен информационен
бюлетин,

представящ

редица

възможности за финансиране и
съдържащ интересни новини от
България и Европейския съюз!
Надяваме се бюлетинът ни да е
полезен на Вас и Вашите колеги!
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ЕС инвестира над 100
милиона евро в нови
проекти по програмата LIFE
за насърчаване на
екологосъобразна и
неутрална по отношение на
климата Европа
Европейската
комисия
обяви
инвестиция в размер на 101,2 млн. евро
за най-новите проекти по програма LIFE
за околната среда и действията в
областта на климата. Финансирането
ще подпомогне 10 мащабни проекта в
областта на околната среда и климата в
девет държави членки, за да се
съдейства за прехода на Европа към
устойчива икономика и неутралност по
отношение на климата. Проектите се
провеждат в Кипър, Естония, Франция,
Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия,
Чехия и Испания.
Франс Тимерманс,
изпълнителен
заместник-председател
на
Европейската комисия, заяви по този
повод: „Европейският зелен пакт ще
подобри
благосъстоянието
и
просперитета на гражданите ни,
като същевременно се опазват
природата и климатът. От много
години насам проектите по LIFE
играят важна роля и имат силно
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въздействие на място. С днешната
инвестиция в размер на 100 млн. евро
ще помогнем за опазването на ценни
природни
местообитания,
за
поддържането на чист въздух и за
намаляването на замърсяването в
много езера и реки в Европа.“
Виргиниюс Синкявичюс, комисар по
въпросите на околната среда, океаните
и рибарството, каза: „С интегрираните
проекти по LIFE органите на
държавите
членки
могат
да
постигнат осезаеми резултати за
околната среда и живота на хората.
Тези проекти ще помогнат на
държавите
членки
да
опазят
природата, да подобрят качеството
на въздуха и водата и да повишат
екологосъобразността
на
икономиката. Това ще подобри
устойчивостта
ни
спрямо
изменението на климата.“

Интегрираните
проекти подобряват
качеството на живот на гражданите,
като помагат на държавите членки да
C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance
2

Европейски бюлетин
Брой / 2

спазват законодателството на ЕС в шест
области: природа, води, въздух,
смекчаване
на
последиците
от
изменението на климата и адаптация
към това изменение. Проектите
подкрепят съгласуваното изпълнение
на законодателството в областта на
околната среда и климата в голям
териториален мащаб, като осигуряват
средства от други източници на ЕС, от
национални и регионални участници и
от частни инвеститори.
Очаква се инвестициите по LIFE да
мобилизират допълнително над 6,5
млрд. евро, тъй като държавите членки
могат да използват и други източници
на финансиране от ЕС, включително
земеделските,
регионалните
и
структурните
фондове,
„Хоризонт
2020“, както и национални фондове и
инвестиции от частния сектор.
Мащабните проекти ще съдействат
за Европейския
зелен
пакт и
за
постигането на амбициозната цел на ЕС
до 2050 г. да се превърне в първия в
света неутрален по отношение на
климата континент. Те ще спомогнат за
възстановяването и опазването на
съществени за всички нас екосистеми и
видове,
за
преминаването
към
кръговата
икономика,
за
подобряването на качеството на
въздуха и водата, за насърчаването на
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финансиране за устойчиво развитие и за
увеличаването на устойчивостта спрямо
изменението на климата в Европа.
Въздействие по места


Опазване
на
природата: Интегрираните
проекти в Естония, Ирландия и
Кипър ще допринесат за опазване
на природата в Европа и за подобро управление на мрежата от
защитени зони в ЕС „Натура
2000“. Полза от това ще имат
много важни местообитания
(гори, земеделски земи, пасища,
крайбрежни зони и торфища) и
видове
(опрашители).
Местообитанията са също така
ценни въглеродни поглътители.



Управление на отпадъците: С
един проект в Гърция ще се
насърчи предотвратяването и
повторното
използване
на
отпадъци, за да постъпват помалко битови отпадъци в депата.
Ще
се
разработват
нови
показатели
и
норми
за
отпадъците, за да се подпомогне
изграждането
на
кръговата
икономика.



Качество
на
въздуха: С
финансирането по LIFE ще се
съдейства на Словакия да спазва
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директивите на ЕС относно
качеството на въздуха, за да се
намали
излагането
на
населението
на
вредни
замърсители на въздуха. Това ще
бъде от полза и за съседната
Чехия, която страда от подобни
проблеми с качеството на
въздуха.


Води: С интегрирани проекти на
ниво речни басейни ще бъде
защитено
и
подобрено
качеството на водата в Ирландия,
както и в реките и езерата на
Латвия, като по този начин
страните ще могат да изпълнят
задълженията си по Рамковата
директива на ЕС за водите.



Адаптация към изменението на
климата: Със
средствата
от
програмата LIFE ще се подобри
също така устойчивостта спрямо
изменението
на
климата.
Проектите
ще
интегрират
адаптирането към изменението
на климата в планирането и други
области на политиката в Испания
и ще насърчат изграждането на
капацитет за такова адаптиране
във Франция, като се използват
природосъобразни решения.

Финансиране
развитие: Също

за
така

устойчиво
във Франция

интегриран проект ще спомогне за
преодоляване
на
значителните
пропуски в знанията в тази област и за
пълно включване на екологосъобразни
финансови продукти в системата.
Описанията на всички 10 проекта
можете да намерите в Q&A към
настоящото съобщение за медиите.
Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за
финансиране в областта на околната
среда и климата. Тя действа от 1992 г. и
е съфинансирала над 5 400 проекта в
целия ЕС и в трети държави. Във всеки
един момент се работи по около 1 100
проекта. Бюджетът за периода 2014—
2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени.
Интегрираните проекти по LIFE са
въведени през 2014 г., за да се помогне
на държавите членки да спазват
основните законодателни актове на ЕС в
областта на околната среда, природата
и климата. За следващия дългосрочен
бюджет
на
ЕС,
за
периода
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2021 – 2027 г., Комисията предлага
финансирането за програма LIFE да се
увеличи с почти 60 %.

сближаването
и
Елиза Ферейра направи
изявление:

За повече информация

Interreg е програма, която е особено
скъпа на сърцето ми. Тя представлява
безпрецедентен
инструмент
за
сътрудничество, който се финансира по
линия на политиката на сближаване и
позволява на регионите и държавите да
работят заедно за решаване на
общите
предизвикателства.
Проектите по Interreg са конкретни
примери за това, че границите не
трябва
да
бъдат
бариери,
а
възможност за растеж и успешно
сътрудничество.
Благодарение
на
многобройните проекти, финансирани
от ЕС, през последните 30 години тази
програма допринесе за установяването
на по-тесни връзки между над 170
милиона жители на гранични региони,
повиши стандарта им на живот и
създаде
нови
възможности
за
сътрудничество. Отбелязваме 30-ата
годишнина от създаването на Interreg в
решаващ момент от историята на ЕС.
Тъй като сме изправени пред сериозни
глобални и местни предизвикателства,
трябва да възстановим доверието на
гражданите
и
да
гарантираме
постигането на резултати. От 30
години насам Interreg работи за
сближаването на европейците и за

Q&A
LIFE — програма за околната среда и
действията
по
климата
Европейски зелен пакт

Трансгранично
сътрудничество:
европейската програма Interreg за сближаване на
граничните региони навършва
30 години
През 2020 г. се навършват 30 години от
стартирането на Interreg — ключова
програма на ЕС, чиято цел е
насърчаването
на
териториалното
сътрудничество
между
граничните
региони. По повод на този юбилей
европейският комисар по въпросите на

реформите
следното
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изграждането на Европа стъпка по
стъпка. Намерението ни е тази работа
да
продължи,
като
използваме
празничния
повод
да
обсъдим,
преосмислим и потърсим нов стимул за
това, което считаме за основна
ценност на ЕС: духа на сътрудничество,
подкрепен
от
категоричното
убеждение, че сме по-силни заедно.
Контекст

Началото на Европейското териториално
сътрудничество, по-известно като Interreg, беше поставено през 1990 г. Тази
ключова програма по политиката на
сближаване
осигурява
рамка
за
изпълнение на съвместни действия и
обмен на политики между участници на
национално, регионално и местно
равнище от различи държави членки.
Общата цел на програмата е да се
насърчава хармоничното икономическо,
социално и териториално развитие на
Съюза като цяло. Interreg обхваща три
области
на
сътрудничество:
трансгранично
(Interreg
A),
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транснационално
(Interreg
междурегионално (Interreg C).

B)

и

До момента са изпълнени пет програмни
периода на Interreg: Interreg I (1990—
1993 г.), Interreg II (1994—1999 г.), Interreg
III (2000—2006 г.), Interreg IV (2007—
2013 г.) и Interreg V (2014—2020 г.).
Програмите за сътрудничество по Interreg
за периода 2014—2020 г. обхващат цяла
Европа, като общият им бюджет —
съставен от вноски на ЕС и на държавите
членки — надхвърля 12 млрд. евро.
Кампанията по отбелязване на 30-ата
годишнина на Interreg ще продължи през
цялата 2020 г. и ще бъде посветена на
теми в областта на добросъседството,
екологията и младежта. В рамките на тази
кампания
ще
бъде
извършена
равносметка на досегашните успехи и ще
бъдат
дискутирани
начини
за
подобряване на бъдещите постижения.
За повече информация
Информационен документ „Interreg: през
2020 г. трансграничното европейско
сътрудничество навършва 30 години“
Европейско
сътрудничество

териториално

___________________________________
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Зимна икономическа прогноза
— 2020 г.: баланс на силите,
водещ до забавен растеж
Според
публикуваната
зимна
икономическа прогноза за 2020 г. се
очаква европейската икономика да
продължи по пътя на стабилен и умерен
растеж. Еврозоната се радва на найдългия период на устойчив растеж от
въвеждането на еврото през 1999 г.
Според прогнозата нарастването на
брутния вътрешен продукт (БВП) на
еврозоната ще бъде стабилно — 1,2 %
през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се
очаква леко понижаване на растежа през
2020 г. и 2021 г. — до 1,4 % спрямо 1,5 %
през 2019 г.
Валдис Домбровскис,
изпълнителен
заместник-председател на Комисията по
въпросите на икономиката в интерес на
хората,
заяви: Въпреки
неблагоприятните
обстоятелства
европейската
икономика
остава
стабилна
—
продължаваме
да
създаваме
работни
места,
а
заплатите растат. Трябва обаче да сме
наясно с потенциалните рискове — понестабилна
геополитическа
обстановка, съчетана с несигурност в
областта на търговията. Държавите
членки трябва да се възползват от
моментното затишие, за да извършат
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структурни реформи и да засилят
растежа
и
производителността.
Страните с висок публичен дълг следва
също така да укрепят своите защитни
механизми,
като
провеждат
предпазливи фискални политики.
Паоло Джентилони, европейски комисар
по въпросите на икономиката, каза: През
следващите две години перспективата
за европейската икономика е стабилен,
макар и забавен, растеж. Така ще се
удължи най-дългият период на растеж
от въвеждането на еврото през 1999 г.
насам. Това е добра новина и в областта
на заетостта. Свидетели сме на
обнадеждаващи промени, свързани с
намаляването на напрежението в
областта
на
търговията
и
избягването
на
Брексит
без
споразумение. Въпреки това сме
изправени
пред
значителна
политическа несигурност, която хвърля
сянка върху производството. Що се
отнася до коронавируса, все още е
твърде рано да се направи оценка на
мащабите на неговото отрицателно
въздействие върху икономиката.
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Растежът
ще
остане
стабилен
благодарение на вътрешното търсене
Външната среда продължава да крие
предизвикателства.
Продължаващото
създаване на работни места, стабилното
нарастване
на
заплащането
и
благоприятната комбинация от политики
обаче се очаква да помогнат на
европейската икономика да продължи по
пътя на умерения растеж. Частното
потребление и инвестициите, особено в
сектора на строителството, ще продължат
да подкрепят икономическия растеж.
Очаква се в редица страни от ЕС
значително да нараснат публичните
инвестиции, по-специално в областта на
транспорта и цифровата инфраструктура.
Като се имат предвид колебливите
признаци
на
стабилизиране
на
производствения сектор и евентуалният
край на спада на световните търговски
потоци, европейската икономика би
трябвало да продължи да нараства.
Същевременно тези фактори изглеждат
недостатъчни за ускоряване на растежа.
Леко завишаване на прогнозата за
инфлацията
Прогнозата
за
инфлацията
(хармонизираният
индекс
на
потребителските цени) в еврозоната бе
повишена до 1,3 % през 2020 г. и 1,4 %
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през
2021 г.
—
увеличение
с
0,1 процентни пункта за двете години
спрямо есенната икономическа прогноза
от 2019 г. Това се дължи на наличието на
известни признаци, че по-високите
заплати може да започнат да се отразяват
на основните цени, а също така и на леко
завишени прогнози за цените на петрола.
Прогнозата за инфлацията в ЕС през
2020 г. също бе повишена с 0,1 % — до 1,5
%. Прогнозата за 2021 г. остава
непроменена на равнище 1,6 %.
Рискове за прогнозата
Някои рискове от влошаване отслабнаха,
но се появиха нови. Като цяло балансът
на рисковете продължава да клони към
влошаване.
Първата
фаза
на
търговското
споразумение между САЩ и Китай
допринесе за известно намаляване на
рисковете от влошаване, но високата
степен на несигурност във връзка с
търговската политика на САЩ остава
пречка
за
по-широкомащабно
възстановяване на бизнес нагласите.
Социалното напрежение в Латинска
Америка крие риск от подкопаване на
икономическото възстановяване на
региона. Засиленото геополитическо
напрежение в Близкия изток доведе до
повишаване на риска от конфликт в
региона.
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Въпреки че в момента има яснота
относно търговските отношения между
ЕС и Обединеното кралство по време на
преходния период, продължава да
съществува значителна несигурност
относно бъдещото партньорство с
Обединеното кралство. Епидемията от
коронавирус 2019-nCoV с всички нейни
последици за общественото здраве,
икономическата активност и търговията,
особено в Китай, е още един риск от
влошаване. Базовото допускане е, че тази
епидемия ще достигне своя връх през
първото тримесечие със сравнително
ограничено въздействие в световен
мащаб.
Колкото
по-дълго
трае
епидемията обаче, толкова по-голяма е
вероятността от верижни ефекти върху
икономическите нагласи и глобалните
условия за финансиране. Свързаните с
изменението на климата рискове,
въпреки че са предимно дългосрочни, не
могат да бъдат изключени и в
краткосрочен план.
Положителното е, че европейската
икономика може да се възползва от поекспанзионистичните
и
благоприятстващи растежа фискални
политики и от положителните ефекти от
по-благоприятните
условия
за
финансиране в някои страни от
еврозоната.
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За Обединеното кралство се прави чисто
техническо допускане
Като се има предвид, че бъдещите
отношения между ЕС и Обединеното
кралство все още не са ясни, прогнозите
за 2021 г. се основават на чисто
техническо допускане за запазване на
статуквото
в
техните
търговски
отношения. Това се прави единствено за
целите на прогнозирането и не е израз на
очаквания или предвиждания във връзка
с резултатите от преговорите между ЕС и
Обединеното кралство за техните
бъдещи отношения.
Контекст
Настоящата прогноза се основава на
набор от технически допускания относно
обменните курсове, лихвените проценти
и цените на стоките, актуални към 29
януари. По отношение на всички други
входящи
данни,
включително
допусканията
относно
държавните
политики, в прогнозата е взета под
внимание информацията, налична до 4
февруари включително. Прогнозата се
основава на допускането за липса на
промяна в политиките, освен ако не са
обявени правдоподобно конкретни и
подробни мерки.
Всяка година Европейската комисия
публикува две подробни прогнози
C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance
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(пролетна и есенна) и две междинни
прогнози (зимна и лятна). Междинните
прогнози
обхващат
годишния
и
тримесечния БВП и инфлацията за
текущата и следващата година за всички
държави от ЕС, както и съвкупни данни за
ЕС и еврозоната.
Следващата икономическа прогноза на
Европейската
комисия
ще
бъде
пролетната икономическа прогноза от
2020 г., която се очаква да бъде
публикувана на 7 май 2020 г.
За повече информация
Пълен документ: Зимна икономическа
прогноза — 2020 г.
___________________________________

Отворена процедура
„Стимулиране внедряването
на иновации от
съществуващи предприятия“
Цел
Предоставяне на фокусирана подкрепа
на
българските
предприятия
за
повишаване на иновационната дейност в
тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация
(ИСИС), като изпълнението на проектите,
подкрепени по процедурата, следва да
води до внедряване на продуктова
иновация (стока или услуга) или до
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внедряване на иновация в бизнес
процесите, насочена към производство
на стоки и предоставяне на услуги.
Внедряваните иновации следва да
попадат в приоритетните направления на
тематичните области на ИСИС.
Очакваните резултати
Резултатите
от
подкрепата
по
процедурата се изразяват в нарастване на
дела на предприятията, които внедряват
иновации, в резултат на което ще се
повиши иновационния им капацитет и
конкурентоспособност.
Минимален и максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за
конкретен проект:
Минимален размер – 100 000 лева.
Максимален размер:
- микро и малки предприятия –
500 000 лева.
- средни предприятия – 750 000
лева.
- големи предприятия – 1 000 000
лева.
Процент на съфинансиране
Процент
на
съфинансиране
при
условията на режим „регионална
инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и
чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014 (приложимо по Елемент А):
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Максималният
интензитет
на
безвъзмездна финансова помощ за
кандидата при режим „регионална
инвестиционна помощ“ в зависимост от
категорията на предприятието и мястото
на изпълнение на проекта е, както
следва:
Категория на Максимален Максимален
предприятието интезитет на интезитет на
помощта за помощта за
дейности
дейности в
извън ЮЗР ЮЗР (NUTS2)
(NUTS2)
Микро и малки 70 %
предприятия

45 %

Средни
предприятия

60 %

35 %

Големи
предприятия

50 %

25 %

Процент
на
съфинансиране
при
условията на режим „de minimis“
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
(приложимо по Елемент А и/или по
Елемент Б).

Категория
предприятието

на Максимален
интезитет
помощта

на

Микро, малки, средни 70 %
и големи предприятия

Процент
на
съфинансиране
при
„Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите в полза на МСП“
не може да надхвърля прага по чл. 28,
пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Категория
предприятието

на Максимален
интезитет
помощта

на

Микро,
малки
и 70 %
средни предприятия

Допустими кандидати
1. Да са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице
по смисъла на законодателството на
държава-членка
на
Европейското
икономическо пространство.
2. Да имат минимум три приключени
финансови години (2016, 2017 и 2018г.)
преди датата на обявяване на
процедурата.
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Допустими дейности
Допустими по настоящата процедура са
проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“
- Внедряване на продуктова
иновация (стока или услуга) или иновация
в бизнес процесите, насочена към
производство на стоки и предоставяне на
услуги, посредством придобиване на
машини, съоръжения и оборудване.
- Внедряване на продуктова
иновация (стока или услуга) или иновация
в бизнес процесите, насочена към
производство на стоки и предоставяне на
услуги, посредством придобиване на
специализиран
софтуер
(вкл.
разработване), патенти, лицензи, „ноу
хау” и др.
Елемент Б „Услуги“
Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите.
Консултантски услуги в подкрепа на
иновациите включват:
- консултиране, подпомагане и
обучение в областта на трансфера на
знания, като например: консултантски
услуги във връзка с осъществяване на
трансфер на знания, подпомагане на
внедряването в производство на права по
интелектуална собственост, обучения във
връзка с осъществяване на трансфер на
знания и др.;
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- консултиране, подпомагане и
обучение в областта на придобиването,
защитата
и
експлоатацията
на
нематериални активи, като например:
услуги, свързани със защита на
интелектуална
собственост
на
национално и международно равнище
върху
внедряваните
по
проекта
иновативни продукти/процеси, вкл.
проучвания, извършени от Патентно
ведомство
или
правоспособен
представител
по
индустриална
собственост; превод и други дейности,
извършени с цел придобиване на права в
други страни; подготовка на заявка за
патент, за регистрация на полезен модел
на национално и международно
равнище; услуги, свързани с получаване
на защитен документ; услуги, свързани с
експлоатацията на патент, полезен модел
и др.п.
Горепосочените дейности са допустими,
в случай че са свързани с права по
интелектуална собственост за иновации,
които се внедряват по
проекта.
Допустимите
консултантски
и
юридически услуги не включват
непредвидени разходи, възникнали по
време на изпълнение на проекта и
разходи, свързани със съдебни спорове
по
отношение
на
внедряваната
иновация;
- консултиране, подпомагане и
обучение в областта на използването на
C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance
12

Европейски бюлетин
Брой / 2

стандарти и на правилата, които ги
уреждат, като например: предоставяне
на професионални съвети и консултации
относно приложимите за съответната
иновация
директиви,
регламенти,
стандарти, включително услуги, пряко
свързани с постигане на съответствие на
продукти с европейски/международни
стандарти и др.п.
Изпълнението на проекта следва да води
до внедряване на продуктова иновация
(стока или услуга) или до внедряване на
иновация в бизнес процесите, насочена
към
производство
на
стоки
и
предоставяне на услуги. Внедряваните
иновации следва да попадат в обхвата на
изброените
по-долу
приоритетните
направления на тематичните области на
ИСИС:
Информатика и ИКТ
производства,
включително
Fabless, особено на създадени в България
продукти, устройства и системи;
- ИКТ подходи в машиностроене,
медицина и творчески индустрии (във
връзка с другите три тематични области),
вкл.
дигитализация
на
културноисторическо наследство, развлекателни и
образователни игри, теле-медицина и
теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D
дигитализация,
визуализация
и
прототипиране;
- Big Data, Grid and Cloud

Февруари 2020

Technologies;
- безжични сензорни мрежи и
безжична
комуникация/управление;
- езикови технологии;
- уеб, хибридни и "native"
приложения, уеб базирани приложения
за създаване и експлоатиране на нови
услуги и продукти;
- използване на нови възможности
във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани
услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии
производство
на
базови
елементи, детайли, възли и оборудване,
вграждани като част от мехатронен
агрегат или самостоятелно съставляващи
такъв агрегат;
- машиностроене и уредостроене,
вкл. части, компоненти и системи, с
акцент върху транспорта и енергетиката;
- инженеринг, реинженеринг и
продължаване на жизнения цикъл на
индустриални машини, уреди и системи;
- системи за автоматизирано и
софтуерно подпомагано управление с
приложение в производството;
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роботизирани
системи
и
автоматизация на процеси, в т.ч.
вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране,
системи за инструментална екипировка;
- проектиране и производство на
високо-технологични продукти и/или
участие
в
над-национална
производствена верига, вкл. в аерокосмическата индустрия;
- био-мехатроника;
- интелигентни системи и уреди,
„интелигентни домове“
– „интелигентни градове“;
- чисти технологии с акцент върху
транспорта и енергетиката (съхранение,
спестяване и ефективно разпределение
на енергия, електрически превозни
средства и еко-мобилност, водородбазирани
модели
и
технологии,
безотпадни технологии, технологии и
методи за включване на отпадъчни
продукти и материали от производства в
други производства);
- синя икономика – технологии за
развитие.
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
- методи за чисто производство,
съхранение, преработка и достигане до
крайния потребител на специфични
български съставки, средства и продукти
(вкл. кисело мляко, мед и пчелни
продукти, хляб, вино, млечни и месни
продукти, етерични масла, бира, билки и
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билкови продукти, козметични средства
и продукти);
- производство на специализирани
храни и напитки (бебешки и детски,
„космически“ храни);
- производство на инструменти,
оборудване, консумативи за медицинска
и дентална диагностика и терапия и/или
участие
в
над-национална
производствена верига;персонална
медицина, диагностика и индивидуална
терапия, лечебни и лекарствени форми и
средства;
- медицински и лечебен туризъм с
акцент
върху
възможностите
за
персонализация (немасов, а персонален
туризъм);
- нано-технологии в услуга на
медицината;
био-технологии
с
пряко
приложение за здравословен начин на
живот;
- приложение на нови методи и
технологии в устойчивото ползване на
речни и морски ресурси;
- производство на инсталации за
добиване
на
екологично
чиста
електроенергия и промишлена вода;
- зелена/био-базирана икономика.
Нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии:
- културните и творческите
индустрии (според дефиниция на ЕК:
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архитектура,
архивно
дело
и
библиотекарство,
артистично
занаятчийство, аудио-визуални форми
(филми, ТВ, видео игри и мултимедия),
културно наследство, дизайн, вкл. моден
дизайн, фестивали, музика, сценични и
визуални изкуства, издателска дейност,
радио;
компютърни
и
мобилни
приложения и игри с образователен,
маркетинг и/или развлекателен характер;
- алтернативен (селски, еко-,
културен и фестивален) и екстремен
туризъм и спорт (за стимулиране на
несезонен, немасов, а постоянен нишов
туризъм);
- производство на стоки и
съоръжения с пряко приложение в тези
сфери (напр. национални (регионални)
носии, велосипеди, стени за катерене и
др. стоки за алтернативни и екстремни
спортове, костюми, декори, материали за
исторически
възстановки,
специализирана
екипировка
и
оборудване, печатни издания).

промени;
- приспособяване към изискванията
на отделния клиент, които не водят до
съществени отлики
от предишни
продукти;
- прототип или модел на продукт,
който все още не съществува;
- продукти на фирмите за творчески
и професионални услуги, изготвени за
определени клиенти, като отчети, книги
или филми и др.п.;
- дейности по търговия на дребно,
търговия на едро, транспорт и
съхранение, насочени към разширяване
на обхвата на продуктите, предлагани на
клиентите;
- преустановяване на използването
на бизнес процес, преустановяване на
възлагането на бизнес процес или
изтегляне на продукт от пазара;
промяна,
породена
от
изменението на външно определени
цени;
- определяне на нова корпоративна
или управленска стратегия.

По процедурата НЯМА да се приемат за
иновации:
рутинни
промени
и
модернизации;
- обикновена подмяна или
разширение на наличните ДМА и ДНА;
- внедряване на продукти, които
включват само малки естетически

В случай, че се изпълняват при условията
на режим „регионална инвестиционна
помощ“ (Елемент А) допустими за
подкрепа
са
само
проектни
предложения, които имат за свой
основен предмет осъществяването на
една
от
следните
първоначални
инвестиции
в
материални
и
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нематериални активи:
- създаване на нов стопански обект;
- разширяване на капацитета на нов
стопански обетк;
-диверсификацията на продукцията
на стопански обект с продукти, които не
са били произвеждани до момента в
стопанския обект;
- основна промяна в целия
производствен процес на съществуващ
стопански обект;
Приложим
режим
минимални/държавни помощи

на

Елемент А „Инвестиции“
По Елемент А в зависимост от нуждите си
и спецификата на предложения проект
кандидатите могат да избират между
ЕДИН от приложимите режими на
държавна/минимална помощ, както
следва:
А) „Регионална инвестиционна помощ“
съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014
година за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108
от Договора.
Б) Помощ „de minimis” съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функциониране на

Европейския съюз към помощта „de
minimis“.
Елемент Б „Услуги“
А) „Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите в полза на
МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни
2014 година за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора (OB L
187/26.06.2014), приложим за микро,
малки и средни предприятия.
Максималният размер на помощта по
посочения елемент, независимо от
заявения интензитет на помощта, не
може да надхвърля прага по чл.28, пар. 4
от Регламент (ЕС) № 651/2014 – левовата
равностойност на 200 000 евро за
предприятие за всеки тригодишен
период.
Б) Помощ „de minimis“ съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функциониране на
Европейския съюз към помощта „de
minimis“,
приложим
за
големи
предприятия.

КРАЕН СРОК за подаване на проектни
предложения – 16.30 ч. на 30.04.2020 г.
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Абонамент за „Европейски Бюлетин”
„Европейски Бюлетин” е електронно
издание, което ще Ви е полезно с:
 актуални програми за финансиране,
непознати в България
 коментари и анализи на европейски
политики, финансови инструменти и
стратегически документи
 интервюта с политици от България,
европейските институции и чужбина
 примери за инвестиционни проекти
от България и чужбина
 обучения и събития в Европа и
България
 представяне
на
организации,
работещи активно по развитието на
публично-частните партньорства в
България и ЕС.
Бюлетинът е предназначен за:







Общински администрации
Областни администрации
Представители на НПО
Финансови организации
Български МСП
Български бизнес зад граница

Пакетни абонаменти:
Можете да избирате измежду:
 абонамент за цяла година
 месечен абонамент
Ще получавате „Европейски Бюлетин”
директно на Вашата електронна поща.
Как мога да направя заявка за абонамент?
За да получите нашия месечен бюлетин,
трябва да предплатите таксата или да се
абонирате за цялата година. Ако изберете
годишен абонамент, Вие автоматично
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и
получавате възможност да се възползвате
от целия спектър услуги, които предлагаме,
посочени изчерпателно в нашия сайт. За
целта трябва да попълните Формуляр за
членство, в който да изберете начина на
плащане на годишната вноска –
еднократно цялата сума или на равни
месечни вноски.
Таксите за членство съответстват на
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са
съобразени с големината и финансовите
възможности на българските общини.
Ако проявявате интерес, свържете се с
нашите екипи на контактите по-долу

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП
Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404
тел.: 02/843 30 73
e-mail: office@cream-bulgaria.com
www.cream-bulgaria.com
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