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Национален иновационен фонд


Създаден с Решение на МС
№ 723 от 8 септември 2004 г. за
приемане на Иновационната
стратегия на Република България и
мерки за нейната реализация;



Съгласно Иновационната стратегия
за интелигента специализация
(ИСИС) на Република България
2014 – 2020, НИФ е един от
инструментите за реализирането
на иновационната стратегия.

Национален иновационен фонд
Основна цел на Фонда е да
насърчава научноизследователската
и развойната дейност на
предприятията и да стимулира
сътрудничеството между науката и
бизнеса в България.
Преките цели на Фонда са:
 Да се увеличи обемът на
производството;
 Да се подобри качеството на
произвежданите стоки, услуги или
процеси;
 Да се намали количеството на
използваните ресурси;
 Да се увеличат инвестициите в
ефективни предприятия;

ФОНДЪТ НАСЪРЧАВА РАЗРАБОТВАНЕТО НА
ИНОВАЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА:

ПРОДУКТ

ТЕХНОЛОГИЯ

УСЛУГА

Условия за допустимост на проектите


Научноизследователски развойни проекти - съсредоточени върху
технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или
върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти,
технологии или услуги;



По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и
развойна дейност се финансират дейности или задачи от
научноизследователския проект, които попадат в една от следните
категории:
а) индустриални научни изследвания;
б) експериментално развитие.

Срок за изпълнение на проекта - до 18 месеца
Минимална продължителност на етап – 3 месеца
Максимална продължителност на етап – 12 месеца

Тематични области на
допустимост на проектите


Информатика и информационни и
комуникационни технологии;



Мехатроника и чисти технологии;



Индустрия за здравословен живот и
Биотехнологии;



Нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии.

Фондът не финансира:
 Не се допуска финансиране на проекти за цялостно
развитие, стигащо до готов пазарен продукт или
услуга;
 Проекти, съдържащи класифицирана информация,
съгласно Закона за защита на класифицираната
информация;
 Проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект;
 помощи на предприятия в затруднено положение;
 Предприятие, срещу което съществува неизпълнено
разпореждане за възстановяване вследствие на
предходно решение на Комисията, с което дадена
помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с
вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ
за
отстраняване
на
щети,
причинени
при
форсмажорни обстоятелства;

Фондът не финансира:
 дейности, свързани с износа за трети страни или
други държави членки, а именно такива, които са
пряко свързани с изнесените количества, с
изграждането и функционирането на дистрибуторска
мрежа или с други текущи разходи във връзка с
износа;
 проекти в частта на разходите, която вече е
финансирана с публични средства или ресурси на ЕС
или държава членка. В случай на установено такова
финансиране, проектното предложение не се
отхвърля, но на финансиране подлежат само
нефинансираните с публични средства или ресурси
дейности/разходи. Кандидатът/всеки партньор при
съвместни проекти следва да декларира, че
дейностите,
за
които
кандидатства
не
са
финансирани по друг проект.

Фондът не финансира:
 проекти, с които се заявяват за предоставяне помощи:
 в сектора на рибарството и аквакултурите;
 предоставени в сектора на първично производство на
селскостопански продукти;
 за преработка и продажба на селскостопански
продукти, когато размерът на помощта е определен
въз основа на цената или количеството на тези
продукти, които се изкупуват от първичните
производители или се предлагат на пазара от
съответните предприятия;
 за преработка и продажба на селскостопански
продукти, когато помощта е обвързана със
задължението да бъде прехвърлена частично или
изцяло на първичните производители;
 за
улесняване
на
закриването
на
неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие
с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

Допустими кандидати/партньори
 Допустим кандидат за финансиране по конкурсна
сесия на НИФ по схемата е предприятие –
регистриран в България търговец по смисъла на
Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла
на законодателството на държава - членка на ЕС;
 Допустим партньор за изпълнение на проект по
конкурсна сесия на НИФ може да бъде предприятие търговец по смисъла на Търговския закон или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството
на държава - членка на Европейския съюз и/или
организация
за
научни
изследвания
и
разпространение на знания от държава-членка на
Европейския съюз. Организацията за научни
изследвания и разпространение на знания следва да
има статут на юридическо лице;

Допустими кандидати/партньори
 При
проекти
с
участието
на
партньори,
предприятието (едно от предприятията при проект с
повече от един партньор) е координатор, има статут
на кандидат в конкурсната сесия и подава
конкурсната документация (включително изискуемата
за партньор по реализирането на проекта). Агенцията
изпраща исканията за допълнителни документи и/или
разяснения до кандидата, включително когато се
изискват документи за партньора, и кандидатът е
длъжен да осигури представянето им пред ИАНМСП.
 При съвместни проекти между предприятия е
допустимо участието само на едно стартиращо
предприятие.

Допустими разходи

 Разходи за възнаграждения;
 Разходи

за

амортизация

на

инструменти/

оборудване;

 Разходи за външни услуги;

 Разходи за материали и консумативи;
 Разходи за командировки в чужбина;

Допустими разходи
 Разходи за възнаграждения;
 Допустимият дял за разходи за персонал може да бъде до 70% от
общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник;

 Делът за разходите за персонал в бюджета на партньор, който е
организация за научни изследвания и разпространения на знания
може да бъде до 90% при условие, че по отношение на общия
бюджет на целия проект се спазва изискването, допустимия дял
на разходите за персонал да бъде до 70% от общата стойност на
проекта;

 Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума,
по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде
до 25%, спрямо основните разходи за персонал.

Допустими разходи
 Разходи за инструменти/оборудване;
 Включват само разходите за амортизационни
закупени

нови

инструменти,

оборудване

и

отчисления за
дълготрайни

нематериални активи в рамките на проекта;
 Максимално допустимият дял на планираните разходи за
амортизационни отчисления в перо „Разходи за инструменти и

оборудване" в бюджета на всеки участник поотделно е до 50%
спрямо общите планирани разходи.

Допустими разходи


Разходи за материали и консумативи;

 В това перо могат да се планират

единствено разходи за нови

и неупотребявани материали и консумативи, предназначени
само за изпълнението на проекта и планирани в бюджета на
проекта;

 Разходи

за вода, електроенергия и/или топлинна енергия –

допустими

само

за

проекти,

за

чието

изпълнение

те

представляват поне 50% от общите разходи за материали и
консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор
или партньор/ри.

Допустими разходи
 Разходи за външни услуги;


Допустимият относителен дял за разходи за външни услуги
може да бъде до 10% от общата стойност на разходите в
бюджета на всеки участник;



Това са разходи, направени при възлагане на отделни дейности
за външен на бенефициера (координатора или партньора/ите);



Допустими са
изследвания;



Не се признават за допустими разходи за външни услуги по
договори за изработка, чиито резултат е придобиване на
материални активи;

само

разходи

за

възлагане

на

научни

Допустими разходи
 Разходи за командировки в чужбина;
 Допуска

се да се планират разходи за командировки в

чужбина, само когато в проекта участва партньор,
регистриран в друга държава – членка на ЕС;

Размер на Безвъзмездната финансова
помощ и интензитет на помощта


Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ,
която фондът предоставя е до 500 000 лв. за проект;



Максимален интензитет на БФП е до 80% от допустимите
разходи за всеки участник в проекта;



Интензитетът на помощ, изчислен на основата на допустимите
разходи по проекта за всеки бенефициер/участник, не може да
надхвърля:

- 50% интензитет за подпомагане на индустриални научни
изследвания /ИНИ/;

- 25% интензитет за подпомагане на експериментално развитие
/ЕР/;

Размер на Безвъзмездната финансова
помощ и интензитет на помощта


Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и
експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат до 80% от
допустимите разходи, както следва:
(а) с 10% за средни предприятия;
(б) с 20% за малки предприятия;
(в) с до 15%, ако е изпълнено едно от следните условия:

 проектът

включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието
на поне едно МСП



се осъществява в поне две държави членки или в държава членка и
договаряща страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от
допустимите разходи



Проектът се изпълнява между едно предприятие и една или повече
организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема
най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува
резултатите от собствените си научни изследвания.

Важни положения в правилата за
кандидатстване и изпълнението на проекта.


Въвеждане на изискване за минимална продължителност от 3 месеца на всеки етап от
изпълнение на проектите;



Не се изисква подаване на заверен междинен баланс от предприятията като изискуем
документ при извършване на оценката административно съответствие и допустимост и
финансов капацитет;



Максимално допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в
перо „Разходи за инструменти и оборудване" в бюджета на всеки участник поотделно е
до 50% спрямо общите разходи.



Стеснен остава обхватът на разходите за външни услуги – за допустими разходи се
считат разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на
сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта;



Разходите за външни услуги се планират до 10% от разходите в бюджета на всеки
участник по проекта.

КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
КОНКУРСНА
СЕСИЯ

ОЦЕНКА

ДОГОВАРЯНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТЧИТАНЕ

МОНИТОРИНГ
И
ВЕРИФИКАЦИЯ

ПЛАЩАНЕ

• КОНКУРСНА СЕСИЯ
• ОЦЕНКА
• ДОГОВАРЯНЕ
• ИЗПЪЛНЕНИЕ
• ОТЧИТАНЕ
• МОНИТОРИНГ И ВЕРИФИКАЦИЯ
• ПЛАЩАНЕ

Изпълнение, последващо отчитане,
мониторинг и изплащане на помощта


След

изтичане

на

всеки

отделен

етап

на

проекта,

бенефициерът

задължително отчита пред Агенцията постигнатите резултати;

 Оценява се техническото и финансово изпълнение на проекта;
 Техническият мониторинг се извършва от външни независими експерти, като
за

всеки

етап

се

определят

различни

експерти,

съобразно

тяхната

професионална квалификация и в съответствие с тематиката на проекта.
Проектите в изпълнение се разпределят на независимите експерти по същия
начин, както и проектите за оценка;

 Финансовият мониторинг се извършва от експерти финансисти от Агенцията;
 След успешно отчитане на съответния етап се изплаща БФП на бенефициера.

Анализ на конкурсните сесии
Сесия

Брой
договори

Изплатена БФП

І (2005)

43

4 254 634

ІІ (2005)

67

4 143 267

ІІІ (2006)

108

8 128 018

ІV (2007)

91

8 754 447

V (2008)

60

7 243 842

VІ (2012)

36

7 045 252

VІІ (2014)

50

8 109 815

към
31.05.2019

15

1 380 267

IX (2018)

23

0

Всичко

493

49 059 542

VІІІ (2017)












Информационната кампания по обявената
десета сесия на НИФ ще се проведе и в
следните градове:
Монтана
Габрово

Велико Търново
Пловдив
Стара Загора
Бургас
Варна
Търговище
Русе

София

•

•

•
•
•

•

•

•
•

Благодаря за вниманието!
Срокът за подаване на Проектни предложения е
От 01.07.2019 г. до 17:30 часа на 09.08.2019 г.

Документите за кандидатстване можете да намерите на сайта на ИАНМСП
на адрес:
https://www.sme.government.bg/?p=46308
Вашите въпроси във връзка кандидатстването може да изпращате на
адрес:
nif10@sme.government.bg

