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Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на 
иновативния и интелигентен икономически преход

Общо финансиране:
1 093 446 112 евро

(2 138 594 709 лева)

ЕФРР: 885 510 000 евро (1 731 907 023 лева)
Национално съ-финансиране: 207 936 112 евро (406 687 686 лева)

Специфични цели на Програмата, (Регламент (ЕС) 2021/1058, ЕФРР)

(i) развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на
внедряването на модерни технологии (Приоритет 1);

(ii) усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата,
изследователските организации и публичните органи (Приоритет 2);

(iv) развитие на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и
предприемачество (Приоритет 1).
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Приоритет 1: Устойчиво развитие на българската научно-
изследователска и иновационна екосистема

 Общ бюджет на приоритета: 743 млн. евро, 4 приоритетни 
направления + 1 специфична цел:

 Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания
и иновации;

 Стимулиране на международното научно сътрудничество и участие в
рамковите програми на ЕС;

 Трансфер на технологии и знания;

 Осигуряване на синергия с програми «Хоризонт Европа» и «Дигитална
Европа».

 Специфична цел (iv) развитие на умения за интелигентна
специализация, индустриален преход и предприемачество
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Приоритет 2: Цифрова трансформация на 

публичния сектор

Общ бюджет : 325 млн. евро

2 приоритетни направления:

 Данните като ключов капитал 

 Киберсигурност
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Съвместни схеми

150 млн. евро
• малки/фиксирани грантове

• достъп до разнообразие от услуги, основно пре-дефинирани;

• Възможност за комплекс от различни услуги за определен период от 
време

Ваучерна схема

• Надграждане след ползване на ваучери;

• Решаване на по-специфични за бизнеса проблеми, извън 
стандартизирания комплекс от услуги;

• в отговор на предизвикателства, например технологии на бъдещето в 
отговор на Fit for 55;

Бърза писта за 
иновации/Фокусни или в 

отговор на предизвикателства

• по инициатива и координирани от индустрията;

• Акцент върху приоритетните за европейските вериги на доставка сектори  
като микроелектроника, водород, батерии; високопроизводителни 
изчисления и т.н.

• Демонстрират принос към регионалната икономика

Колаборативни/технологични 
иновационни програми
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Специфични схеми

200 млн. евро

ЕЦИХ

• Регионално-ориентирани

• В различни сектори

• Услуги за МСП по сектори
– pro bono или below 
market prices

Регионални иновационни 
клъстери

• Само съществуващи;

• Нови 
функции/партньорства/ 
разширяване на дейности

• ИТИ подход

SoE

• Приложим към много и 
различни схеми и 
програми;

• Активност в европейски 
програми и партньорства;

• Финансиране с висок 
интензитет по 
национална програма
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Меки мерки

31 млн. евро

Интерсекторна
мобилност

Съвместни програми

Краткосрочни обмени

Специфични умения за работа 

Развитие на умения на 
заети в МСП

Специфични и силно специализирани 
обучителни програми в областите на 
интелигентна специализация; 

развитие на акселераторски програми в 
регионите;

Подход на „предприемаческо 
откривателство“/хакатони
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Фонд за технологичен трансфер 

 Инвестиции в спин-оф компании, стартиращи високотехнологични
предприятия и предприятия, базирани на знанието като част от
индустриални старт-ъп системи, превръщане на научни разработки в
пазарно приложими продукти и технологии, комерсиализация и
управление на интелектуална собственост.

 Разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити
индустрии и клъстери, за високоефективно споделяне на ползите в
областта на научните изследвания и иновациите и в полза на
икономическото развитие на дадения сектор и регионите в страната.

 Грант+финансов инструмент

 60 млн. евро
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ПНИИДИТ: Стратегически интервенции

1-во и 4-то тримесечие на 2023

Изграждане на 

национална мрежа 

от 12 цифрови и 

иновационни

хъбове

135.49 млн. лева

Целева група 

Предприятия, в 

т.ч. МСП

Развитие на 

Центровете за 

върхови

постижения и 

Центровете за 

компетентност

277.33 млн. лева

Целева група 

ЦВП, ЦК и 

ключови обекти от 

НПКНИ 

Ваучерна 

схема за МСП

49 млн. лева 

Целева група 

МСП, 

университети, 

научни 

организации и 

обектите от 

НПКНИ 





ПКИП: ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА 

ПКИП
2.93 млрд. 

лева

5

1

2

3

4

НИРД и иновации в 

предприятията 

(30,31 %)

Дигитализация в 

предприятията 

(13,95 %)

Енергийна 

ефективност в 

предприятията 

(6,97 %)

Растеж и 

конкурентоспособност

(17,54 %) 

Преход към кръгова 

икономика (31,21 %)

www.free-ppt-templates-download.com



Първи процедури по ПКИП

2-ро тримесечие 

2023

1-во 

тримесечие 

2023

3-то тримесечие 

2023

Подобряване на 

производствения 

капацитет на МСП 

117,5 млн. лв.

Целева група: 

МСП – семейни 

предприятия, 

предприятия от 

творческите 

индустрии и занаятите

Внедряване на 

иновации в 

предприятията 

съгласно тематичните 

области на ИСИС 2021-

2027

293.37 млн.лв.

Целева група: 

МСП и small mid-caps

Разработване на 

иновации в 

предприятията

съгласно тематичните

области на ИСИС 2021-

2027

127 млн. лв. 

Целева група:

МСП и small mid-caps,

вкл. в сътрудничество 

с голямо предприятие 



Процедури за предоставяне на БФП по ПКИП
Очакван обхват на подкрепата

Подобряване на 

производствения капацитет 

на семейни предприятия, 

предприятия от 

творческите индустрии и 

занаятите 

Придобиване на машини, 

съоръжения, оборудване и 

софтуер, свързани с 

подобряване на 

производствените процеси

Разработване на 

иновации в 

предприятията съгласно 

тематичните области на 

ИСИС 2021-2027

Подкрепа за вътрешна за 

предприятието (in-house) 

развойна 

дейност/иновации, вкл. в 

областта чисти 

технологии, кръгова и 

ресурсоефективна

икономика

Внедряване на иновации в 

предприятията съгласно 

тематичните области на 

ИСИС 

2021-2027

Подкрепа за въвеждане на 

продуктови иновации или 

иновации в бизнес процеси, 

вкл. маркетингови и 

организационни иновации, 

както и в областта чисти 

технологии, кръгова и 

ресурсоефективна 

икономика



Подкрепа с финансови инструменти по 
ПКИП

СЦ (ii) Усвояване на ползите 

от цифровизация на 

гражданите, дружествата, 

изследователските 

организации и публични 

органи

Целева група: МСП от всички 

сектори

Дялови инструменти комбинирани 

с БФП

Гаранционни финансови 

инструменти комбинирани с БФП (в 

две операции 52 млн. лв)

Наличен ресурс: 

379.8 млн. лв.

СЦ (i) Развитие и 

засилване на капацитета 

за научни изследвания и 

иновации и на 

въвеждането на 

модерни технологии

Целева група: МСП от 

всички сектори

Дялов инструмент 

„Иновации в 

предприятията“

Дългов ФИ за рисково 

финансиране за иновации

Наличен ресурс: 

132 млн. лв.

СЦ (iv) Насърчаване на 

устойчивия растеж и 

конкурентоспособността на 

МСП и създаване на работни 

места, включително чрез про 

изводствени инвестиции

Целева група: МСП от всички 

сектори

Дялови инструменти

Дългов финансов инструмент 

Наличен ресурс: 

287 млн. лв.



Благодаря за 

вниманието
l.yosifova@mig.gov.bg

https://www.mig.government.bg/
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