BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА”
Документи за кандидатстване
Документи за изпълнение на сключените договори
На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ –
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 г. обявява открита процедура за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.
Насоки за кандидатстване
Документи, които се публикуват успоредно с насоките за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронeн път или по факс на
посочените по-долу адреси:
Интернет страница на процедурата: http://www.beeciff.org/cms/faq
Факс: (02) 93 29 299
Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска
подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода
към „зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни
източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството,
както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт,
допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното
въздействие върху околната среда.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лв. (в т.ч. 249 368 325 лева от Европейския
фонд за регионално развитие и 44 006 175 лева - национално съфинансиране).
Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова
помощ следва да отговаря на изискванията, свързани с държавните помощи. Приложимите
режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на
настоящата процедура са както следва:
1) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006
от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към
помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за Компонент 1 „Инвестиции,
попадащи в режим „минимална помощ” и Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим
„минимална помощ“.
2) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване” съгласно Глава І,
чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008
година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в
приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Компонент 2
„Инвестиции, попадащи в режим „регионална инвестиционна помощ“.
Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:
По Компонент 1 Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване,
включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на
включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.
б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на
енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани
с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали,
машини, оборудване и съоръжения.

в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и
необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект
по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации
за собствени нужди.
д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и
вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални,
термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс
I от ДФЕС.
По Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ“:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване,
съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на
производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за
производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.),
свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.
По Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в
някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната
ефективност;.
б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в
предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001 (Energy Management
Systems)/EN ISO 50001.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и http://www.beeciff.org/cms/bg, както и на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИЕТ (Договарящ орган по настоящата
процедура), на адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронeн път или по факс на
посочените по-долу адреси:
Интернет страница на процедурата: http://www.beeciff.org/cms/faq
Факс: (02) 93 29 299
Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата
на процедурата: http://www.beeciff.org/cms/faq, в срок до 5 работни дни, считано от датата
на тяхното получаване.
Публикуваните на интернет страницата на процедурата отговори на въпроси са задължителни
за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.
Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект
и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на
въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на
зададени от кандидатите по процедурата въпроси.
ВАЖНО:
Публикуваните
на
интернет
страницата
на
процедурата:
http://www.beeciff.org/cms/faq отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не
могат да изменят условията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедура
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

