Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Развитие на клъстери в България
Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за
повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.
Допустими проекти: Развитието на сътрудничеството за иновации между предприятията и
между бизнеса и научните среди, вкл. интернационализация на иновационния процес, ще се
стимулира чрез реализирането на съвместни проекти посредством клъстериране и участие в
про-иновативни ЕС мрежи и платформи. Ще се създадат възможности на предприятията и
водещи национални и/или европейски академични и изследователски групи да си сътрудничат,
което да доведе до създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за
разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и трансфер на авторски
и лицензионни права, комерсиализация на резултатите от научни изследвания.
Ще се прилага подход на идентифициране и структуриране на обединения за иновации по
модела на клъстерирането - във връзка с трансфер на технологии, общо необходими за
въвеждане на иновации в отделните предприятия от клъстера.
Допустими кандидати
 Новосъздадени , развиващи се и развити клъстери, които са обединения - юридически
лица или обединения, които не представляват юридически лица
Допустими дейности към проектите:
 Дейности за организационноадминистративн о укрепване;
 Дейности за коопериране и създаване на сътрудничества по цялата верига на
стойността;
 Дейности за нтернационализа ция и участие в европейски и международни форми на
сътрудничество;
 Дейности за развитие на споделени иновационна инфраструктура и ноу-хау
Допустими за финансиране ще бъдат следните видове разходи:
 Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 Разходи за услуги
 Оперативни разходи
Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта: 2 000 000 лв.
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Интензитет на помощта: Максималният размер на процента финансиране с БФП е от 35% до
90%.
Индикативна дата на отваряне на схемата: Юли 2016 г.
Kраен срок за прием на проекти: Септември 2016 г.
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