Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Енергийна ефективност за МСП
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за
насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на
енергийната интензивност на икономиката. Целта на процедурата е подобряване на
енергийната ефективност на предприятията
производствени технологии и ВЕИ.

чрез

инвестиции

в

енергоспестяващи

Допустими проекти:

 Проектите трябва да се основават на препоръките от извършен енергиен одит
(„обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за
подбор на проекти;
 Проектите трябва да включват задължително дейности по Елемент А
„Инвестиции“
Допустими кандидати
 Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на
Регламент (ЕС) № 651/2014;
 Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014
и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:
- сектор B „Добивна промишленост”;
- сектор C „Преработваща промишленост”;
- сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
газообразни горива”;
- сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване”;
- сектор F „Строителство“.
Допустими за финансиране ще бъдат следните видове разходи и дейности:
Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
1) Придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за подобряване на ЕЕ на предприятията.
2) Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия
сграден фонд на предприятията.
3) Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от
ВЕИ за собствено потребление.
ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни
спестявания от минимум 5% съгласно, обследването за енергийна ефективност, извършено от
лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ
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Елемент Б „Услуги“(незадължителен)
1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
2)Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт
съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO
50001;
3) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент
А;
4) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
5) Одит на проекта – до 5 000 лв.
Минимален размер на помощта: 50 000 лв.
Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв. (за период от три бюджетни години)
Режим на помощта: de minimis
Интензитет на помощта (% на безвъзмездната финансова помощ):
Вид предриятие

Извън Югозападен регион

В Югозападен регион

Микро или малко

70%

45%

Средно

60%

35%

Интензитет на помощта при избран режим „минимална помощ”:
 До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“ за микро, малки и средни
предприятия
Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност“:
 До 65 % за микро и малки предприятия
 До 55 % за средни предприятия
Безвъзмездното финансиране по Елемент Б „Услуги“ е само под режим „минимална помощ” и е
в размер на 90% от разходите за услуги.
Продължителност: до 18 месеца
Индикативна дата на отваряне на схемата: Април 2016 г.
Kраен срок за прием на проекти: 150 дни от датата на обявяване на процедурата
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