Процедура „Енергийна ефективност в МСП“
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Цел



Предоставяне на подкрепа на българските малки и средни предприятия
за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност

Бюджет
Предприятие
микро
малки
средни
Енергийна
ефективност










Допустими
сектори
КИД - 2008







Потенциални
кандидати







Безвъзмездна помощ
46 939 920 лв.
58 674 900 лв.
70 409 880 лв.

За да са допустими, проектите трябва да се основават на препоръки от
извършен енергиен одит, изготвен за целите на процедурата за подбор
на проекти
Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния
регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, като
екипът извършил обследването следва да подпише енергийния одит (на
хартия или с КЕП) преди изпращането му на кандидата
Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на
информация за енергийното потребление за предходен тригодишен
период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на
обследването
Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде
извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности в проекта по Елемент
А. Инвестиции следва да е с потвърден ефект на енергийни спестявания
от минимум 5% за съответната мярка, съгласно обследването за
енергийна ефективност
сектор B „Добивна промишленост”
сектор C „Преработваща промишленост”
o с изключение на 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84,
10.91, 11.02, 11.03 и 11.06
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“
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
да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015)
да са микро, малко или средно предприятие

Допустими
разходи
Елемент

А. Инвестиции

Разходи






Разходи за придобиване на машини,
съоръжения и оборудване (в това число
специализирани транспортни средства - за
превоз на товари, с технически допустима
максимална маса над 3,5 t, категория N2 или
N3), представляващи дълготрайни материални
активи, необходими за изпълнението на
мерките, включени в обследването за
енергийна ефективност
Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи
за разработване на софтуер)
СМР на производствени сгради и/или СМР във
връзка с изпълнение на мерки за енергийна

Приложим режим на
помощ
 Де минимис
 Регионална помощ
 Инвестиционни
помощи за мерки за
повишаване на
енергийната
ефективност
*По Елемент А
„Инвестиции“
кандидатите по
процедурата могат да
избират между един от
приложимите режими на
държавна помощ

ефективност, пряко свързани с и необходими
за въвеждане в експлоатация на активите,
включени в обследването за енергийна
ефективност
Допълнителни ограничения


Дълготрайните материални и нематериални
активи, придобити със средства по проекта,
следва:
o

o
o
o
o

o







Б. Услуги











да бъдат използвани единствено в
стопанския обект, който получава
помощта
да бъдат амортизируеми
да бъдат закупени при пазарни условия
от трети страни, несвързани с купувача
да бъдат включени в активите на
предприятието, получаващо помощта;
да бъдат нови
да останат свързани с проекта, за
който е предоставена помощта, за срок
от минимум три години

За да са допустими разходите за СМР, те следва да
представляват ДМА и да водят до подобряване на
функционалните характеристики и до повишаване
стойността
на
производствената
сграда,
производствено помещение или актив, към който
се отнасят
В случай че мерките включват системи за
отопление и охлаждане и/или производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници
(ВИ), допустими са само такива за собствено
потребление
Разходите за допустимо СМР и придобиване на
системи за отопление и охлаждане и/или
производство на електрическа енергия от
възобновяеми
източници
за
собствено
потребление не трябва да надхвърлят общо 50%
от стойността на проекта.

Придобиване на инвестиционен проект по
смисъла на ЗУТ
Консултантски услуги за въвеждане и
сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт (вкл. ISO 50001)
Извършване на енергиен одит по образец
(„обследване за енергийна ефективност”) от
лице, вписано в публичния регистри по чл. 60,
ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
Закупуване на материали, които са пряко
свързани с изпълнението на дейностите,
включени в Елемент А
Публичност и визуализация
Одит на проекта – за проекти със стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 750 000
евро (1 466 872,50 лв.)



Де минимис

Стойност на
финансирането




Минимално 50 000 лв.
Максимално
Режим

Безвъзмездна
помощ
391 166 лв.
1 500 000 лв.
1 500 000 лв.

De minimis
Регионална инвестиционна помощ
Инвестиционни помощи за мерки за повишаване
на енергийната ефективност

Процент на
финансиране

А. Инвестиции
режим

инвестиционни помощи
за мерки за повишаване
на енергийната
ефективност

предприятие

микро
малки
средни

Б.
Услуги

регионална
инвестиционна
помощ
югозападен други
район*

65%
65%
55%

70%
70%
60%

45%
45%
35%

de minimis

70%
70%
70%

90%
90%
90%

* Югозападен регион за развитие, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник,
Софийска и София
Максимален срок
за
изпълнение
Авансово плащане

Ограничения за
подпомагане

Приоритетен избор



18 месеца



до 40% от стойността на одобрената финансова помощ при предоставяне
на банкова гаранция в размер на стойността на авансовото плащане

авансовото (и междинните) плащане ще бъде сконтирано при използване
на референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните
помощи

безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената
за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ
и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни
предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки и
5 000 000 лева за последните 7 години
С предимство ще се ползват предприятията, които/чиито:
 ще изпълняват проекта на територията на Северозападен район на
развитие
 проекти, включващи пречистване на отпадъчни води, рециклиране на
бракувана продукция или рециклирани суровини
 проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока
енергийна интензивност (химическа промишленост, производство на
стомана, производство на цимент, керамика, стъкло и вар,
производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД
- 2008
* Северозападен район на развитие включва областите Видин, Враца, Ловеч,
Монтана и Плевен

Краен срок за
кандидатстване




12.10.2016 г.
Енергийният одит следва да се представи за разглеждане в Агенцията
не по-късно от 10.08.2016 г.

График

обявяване

прием
5 месеца

оценка

подписване

изпълнение

3-4 месеца

1 месец

до 18
месеца

