ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“,
Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”,
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“ считано от 18.01.2017г. и кани желаещите да представят проектни
предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и
енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката”.
ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на мерки за
енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на българската икономика.
Приоритет на правителството на Република България е насърчаване на предприятията, за да пристъпят към инвестиции за
повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция,
ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и повишаване на техния капацитет и на устойчивата
им конкурентоспособност.
НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб
базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система
за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран
електронен
подпис
(КЕП),
чрез
модула
„Е-кандидатстване“
на
следния
интернет
адрес:https://eumis2020.government.bg.
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е
публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg.
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 19.05.2017 г.
ПРИЛОЖИМИЯТ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА/МИНИМАЛНА ПОМОЩ е, както следва:
По Елемент А кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:
1) 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 (OB L
187/26.06.2014).
или
2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) №
651/2014 на Комисията от 17 юни 2014
По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република
България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лв. (50 000 000 евро).

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
Елемент А
• Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна
ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (с изключение на мерките, включени за изпълнение по
елемент Б на настоящата процедура);
Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица,
които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в
рамките на процеса на оценка на проектните предложения.
Елемент Б
• Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
• Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за
изпълнението на проекта;
• Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването
за енергийна ефективност;
• Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са
заявени по Елемент А;
• Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в
обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент
Б на процедурата);
• Публичност и визуализация;
• Одит на проекта.
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
Интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg
Единен информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни
фондове: www.eufunds.bg

