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Oперативна програма „Конкурентоспособност” е съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Осъществяването на проекти по енергийна ефективност по тази
програма попадат в Приоритетна ос 2 “Повишаване на ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”. Специфичните
цели на тази приоритетната ос са намаляване на енергийната интензивност и
диверсификация на енергийните източници. Бенефициенти са малки и
средни предприятия и големи предприятия от производствения сектор и
сектора на услугите.
Тази приоритетна ос допринася за постигането на основната цел на
интервенциите на оперативната програма – преструктуриране на
българската икономика и устойчив икономически растеж. Постигането на
тази цел е базирано на инвестиционна подкрепа за развитие на
конкурентноспособни предприятия, както и на подобряване на бизнес
средата, чрез предоставяне на предприятията на лесно достъпни,
висококачествени информационни и консултантски услуги. Ще бъде
насърчавано въвеждането на екологично чисти, ниско емисионни,
енергоспестяващи производствени технологии и ВЕИ с цел намаляване на
енергийната интензивност и негативните екологични въздействия.
В тази приоритетната ос е предвидена област на въздействие 2.3.
„Ефективно използване на енергийните ресурси и подобряване на
енергийната инфраструктура” с индикативна операция 2.3.1. “Въвеждане
на енергоспестяващи технологии в предприятията и подкрепа за
инвестиции в зелена индустрия”. Ще бъдат подкрепяни дейности, целящи
въвеждането на енергоспестяващи технологии, както и за оползотворяване
от предприятията на енергия от възобновяеми източници.
Процедурите за безвъзмездна финансова
изпълнението на индикативната операция са две:

помощ,

водещи

до

1) BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия“, обявена
през 2011 г. и понастоящем сключените по нея договори са в процес на
изпълнение.
Основна цел на процедурата е оказването на инвестиционна
подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на
негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване
изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти,
подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно
използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта,

като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и
устойчиво развитие на големите предприятия в страната.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 78 233 200 лв. (в т.ч. 85% от Европейския фонд за
регионално развитие и 15% - национално съфинансиране).
подробна информация
2) BG161PO003-2.3.02
„Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика“, обявена в средата на 2012 г., като същата е отворена за
кандидатстване до 31.10.2013 г.
Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана
инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните
предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена
икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани
с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на
възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за
намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния
мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично
развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната
среда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 293 374 500 лв. (в т.ч. 85% от Европейския фонд за
регионално развитие и 15% - национално съфинансиране).
(подробна информация)
Респективно ефектите от изпълнението на проектите
процедури ще се проявят до края на програмния период.
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