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Описание

От 20.07.2009 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – 
Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите да представят 
проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и 
иновационните дейности", област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната 
инфраструктура", операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-
иновативна инфраструктура", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 
„Подкрепа за създаване на технологични паркове".
 
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна 
инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да 
функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на 
предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания. 
Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите 
предварителни (предпроектни) проучвания и изработването на инвестиционни проекти за 
изграждане на технологични паркове на територията на страната, като стимулира инициативите в 
тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия, местни власти, 
висши училища, Българска академия на науките, експериментални лаборатории и 
изследователски институти, научни организации, неправителствени организации, които работят 
за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.
 
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на 
Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 933 
745 лева (1 500 000 евро).

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 – 
Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в 
градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и 
Велико Търново.
 
Настоящата процедура е открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, като за финансиране се 
одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 80% от максималния 
брой точки. Одобрените проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до 
изчерпване на предвидените средства по настоящата процедура за подбор на проекти.
 
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените 
по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: rdi@sme.government.bg , Факс:(02) 80 75 308
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