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ПРОЦЕНТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО СХЕМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ”

По Елемент А
В зависимост от вида на провежданите в рамките на проекта изследвания, вида на предприятието и
дали проектът за изпълнява самостоятелно от кандидата или в партньорство с научна организация,
процентът на безвъзмездната финансова помощ е както следва:

Вид изследвания

Експериментално
развитие
Индустриални научни
изследвания

Самостоятелно
или в
партньорство се
изпълнява
проектът
самостоятелно

Микро и малки
предприятия

Средни
предприятия

Големи
предприятия

45%

35%

25%

с партньор

60%

50%

40%

самостоятелно

70%

60%

50%

с партньор

80%

75%

65%

„Експериментално развитие” означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на
съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване
на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, например,
дейности, които имат за цел концептуалното определение, планирането и документирането на
нови продукти, процеси или услуги.
Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация,
разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани
продукти, процеси и услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния
живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или
услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски
използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и
чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране.
Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в
съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други
операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения могат да представляват подобрения.
„Индустриални научни изследвания“ означава планирани научни изследвания или проучвания от
изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за
разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за постигане на съществени подобрения
на съществуващи продукти, процеси или услуги. Те включват създаването на компоненти от сложни
системи и могат да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или в среда със
симулирани интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато
това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на
технологии с широко приложение.
По Елемент Б
Процентът на безвъзмездната финансова помощ за дейности и разходи по елемент Б, независимо
от вида на предприятието – микро, малко, средно или голямо, е 70% .

