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Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. 

Осъществяването на проекти по енергийна ефективност по тази 
програма попадат в инвестиционен приоритет 3.1 "Енергийни технологии и 
енергийна ефективност" в рамките на приоритетна ос 3: „Енергийна и 

ресурсна ефективност“ в съответствие с тематична цел 4 „Подкрепа за 
преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори“. 

Специфична цел на тази приоритетната ос е намаляване на енергийната 
интензивност на икономиката. Подкрепата в рамките на инвестиционния 

приоритет ще бъде съсредоточена, до индикативна група дейности за 
повишаване на енергийната ефективност в предприятията. 

Бенефициенти са съществуващите предприятия на територията на 

страната, извън секторите на търговия и услуги. 

Подкрепата за повишаване на енергийната ефективност в 

предприятията включва, както следва: 
 изготвяне на обследвания за енергийна ефективност в предприятията; 
 последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки; 

 инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за 
енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на 

енергийната ефективност; 
 повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността 

и подпомагане на високоефективни микро и малки когенерации и 

модернизация на мрежи и др.; 
 съпътстващи дейности и такива, свързани с използване на енергия от 

възобновяеми източници за собствено потребление (електрическа и 
топлинна енергия и енергия за охлаждане); 

 допълваща подкрепа за СМР за подобряване на енергийните и топлинни 

характеристики на сградния фонд на производствените сгради на 
предприятията също ще бъде предоставена, при доказване на ефекта и 

обвързаността на тези дейности; 
 проекти в сферата на „синия“ растеж, ако се докаже търсенето и 

потенциалът за разработването на „синя“ енергия1. 

 
В момента отворена за кандидатстване е процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малките и средни предприятия“, водеща до изпълнението на 
инвестиционния приоритет. 
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1
 „синя“ енергия = енергия от вълни, течения, приливи и отливи, ползване разликата между 

концентрацията на сол във водите и др. 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/itemlist/category/3304-operativna-programa-inovatzii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=139
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/774_160530_OPIC_IGRP_2016_izmenenie_odobrena_ot_KN.pdf

