Министерство на
икономиката и енергетиката

Програма BG04
„Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”

Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема
енергия”
Програмен оператор: Министерство на икономиката и
енергетиката
Програмен партньор на донора: Дирекция за водни
ресурси и енергия (NVE) към Министерството на петрола
и енергетиката, Кралство Норвегия
Цел на програмата: Намаляване на емисиите на
парникови газове и замърсители на въздуха. Програмата
ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2
Средства по програмата: 15 600 288 евро, от които 13
260 245 евро (85 %), безвъзмездна финансова помощ
(БФП), държавно съфинансиране - 2 340 043 евро (15%)

Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема
енергия”
Оползотворяване на хидроенергийния потенциал
Насърчаване на мерки за повишаване на ЕЕ и
оползотворяване на ВИ в общински и държавни
сгради и местни топлофикационни централи
Производство на горива от биомаса
Обучение за повишаване на административния
капацитет по отношение на мерки за енергийна
ефективност и възобновяеми енергия
Фонд за двустранни отношения

Предварително определен проект „Приложение
на Европейския пазар на електроенергия в
България – II фаза”

Покана за подаване на проектни предложения BG04-02-03 Мерки за
повишаване на ЕЕ и използване на ВЕ в общински и държавни сгради
и локални отоплителни системи
Компонент 1: “Мерки за енергийна ефективност”

Повишаване на енергийната ефективност – замяна на горива/котли,
подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации

Бенефициенти - държава и общини
Бюджет на процедурата, включително
национално съфинансиране - 2 941 176 евро
Минимална стойност на БФП: 170 000
евро
Максимална стойност на БФП – 500 000
евро
Максимален процент на БФП – 100 %

Допустими дейности за финансиране
BG04-02-03 Компонент 1
•
Смяна на котли и/или реконструкция на котли за повишаване на
ефективността им и/или за смяна на гориво;
•
Смяна и реконструкция на абонатни станции и/или вътрешни
отоплителни инсталации в сгради с цел намаляване на крайното потребление
на енергия;

•

Изработване на Работен проект;

•

Независим строителен надзор;

•

Авторски, технически и инвеститорски контрол;

•
Консултантски услуги от страна на партньора от страна-донор – обмен на
опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво;
•
Посещения в България на партньорите от страна-донор или посещение
на кандидата/партньора (партньорите) в страна-донор;
•

Управление на проекта;

•

Визуализация и публичност;

•

Изготвяне на тръжна документация;

•

Преводачески услуги;

•
Други дейности, за които е доказано, че са задължителни и неделими
при въвеждането в експлоатация на оборудването/системата.

Покана за подаване на проектни предложения BG04-02-03
Компонент 2: “Мерки за използване на ВЕ”

Използване на енергия за отопление от възобновяеми източници –
използване на биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална и
геотермална енергия за производство на топлинна енергия:

Бенефициенти - държава и общини
Бюджет, включително национално
съ-финансиране - 4 705 882 евро
Минимална стойност на БФП:

170 000 евро
Максимална стойност на БФП:
500 000 евро
Максимален процент
до100 %

на

БФП

–

Допустими дейности за финансиране
BG04-02-03 Компонент 2
•

Изграждане и монтаж на инсталации за използване на биомаса,

слънчева,

аеротермална,

хидротермална

и

геотермална

енергия

за

производство на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане;
•

Консултантски услуги от страна на партньора – обмен на опит,

знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво;
•

Изработване на Работен проект;

•

Независим строителен надзор;

•

Посещения

в

България

на

партньорите

от

страна-донор

или

посещение на кандидата/партньора (партньорите) в страна-донор;
•

Управление на проекта;

•

Визуализация и публичност;

•

Изготвяне на тръжна документация;

•

Преводачески услуги;

•

Други дейности, за които е доказано, че са задължителни и неделими

при въвеждането в експлоатация на оборудването/системата.

Специфични критерии за допустимост
BG04-02-03
За да бъдат допустими сградите по тази покана за подаване на проектни

предложения, трябва да e изпълнено следното:
•

мерките за енергийна ефективност и възобновяеми източници, които

са включени в проектното предложение, да са препоръчани с доклад за

енергийно обследване;
•

да

са

изпълнени

основните

мерки

за

енергийна

ефективност

(топлоизолация, смяна на дограма, изолация на покрива и т.н.) или да се
представят доказателства, че тези мерки ще бъдат изпълнени преди или
по време на изпълнението на проекта;
•

да е представен технически проект в съответствие със Закона за

устройство на територията.
Предимство ще се дава на проекти за сгради със социално
значение – болници, детски градини, училища, старчески домове и
др.

Покана за подаване на проектни предложения
BG04-03-04 “Производство на горива от биомаса”

Бенефициенти – малки и средни предприятия

Бюджет на процедурата, включително национално
съфинансиране - 1 764 706 евро
Минимална стойност на БФП: 50 000 евро
Максимална стойност на БФП: 200 000 евро
Максимален процент на БФП – до 60 %.

Допустими кандидати по покана
BG04-03-04
•
да са юридически лица, регистрирани в съответствие с Търговския
закон или Закона за кооперациите;
•
да се намират в Република България;
•
да имат финансов капацитет за изпълнение на дейностите по
проекта;
•
да декларират наличието на сумата за съфинансиране и нейния
произход;
•
да представят документ за собственост на сградата, земята, където
ще бъде инсталирана системата/съоръжението, или разрешение от
собственика, ако е необходимо;
•
да представят предварителни договори с потенциални клиенти (ако е
приложимо);
•
да представят бизнес план/финансов анализ/оценка, план за
намаляване на риска, рентабилност на проекта и пазарен потенциал;
•
да представят доказателства за наличност на суровина;
•
да бъдат пряко отговорни за управлението и изпълнението на
дейностите по проекта, а не да действат като посредници.
•
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да
подават проектни предложения поради липса на самостоятелна
правосубектност.

Специфични критерии за допустимост по
покана BG04-03-04
Безвъзмездната

финансова

помощ

по

тази

програма,

изразходвана както от страна на бенефициента, така и от
неговите партньори, се разглежда като минимална помощ
(de minimis). Общият размер на безвъзмездните финансови
средства, предоставени на едно и също предприятие във
връзка с процедури или индивидуални помощи, обявени в
режим „de minimis“, не може да надвишава левовата
равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за който и

да било период от три последователни фискални години.

Допустими дейности за финансиране по
покана BG04-03-04
•
Доставка на ново оборудване за производство на твърди, течни и
газообразни биогорива;
•
Строително-монтажни работи;
•
Изготвяне на работен проект;
•
Независим строителен надзор;
•
Авторски, инвеститорски и технически надзор;
•
Консултантски услуги от партньора от страна-донор – обмяна на
опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво,
обучения;
•
Подготовка на тръжни процедури;
•
Посещения в България на партньорите или посещения в странадонор;
•
Управление на проекта;
•
Визуализация и публичност;
•
Преводачески услуги;
•
Одит;
•
Други дейности, за които е доказано, че са задължителни и неделими
при въвеждането в експлоатация на оборудването/системата.

Партньорства
По двете процедури кандидатите

Няма ограничение за броя на

могат да участват самостоятелно

партньорите, но при оценката

или в партньорство.

на предложенията точки носи
само участието на партньор от

За партньорството с партньор от

страна-донор /Кралство Норвегия,
Княжество Лихтенщайн и
Исландия/ се получават

допълнителни точки при
оценката.

страна-донор.

Фонд за двустранни отношения
Покана за подаване на Искания за подкрепа
BG04-00-02
Цел: подпомогне на потенциалните
бенефициенти в търсенето на
партньори по проектите, съдействие за
разработване на проектното
предложение или покриване на
разходи, свързани с посещения на
изложения, конференции и др.
мероприятия, представящи иновативни
технологии в областите и които биха
подпомогнали подготовката на
съответните проектни предложения.
Бюджет: 251 228 евро
Допустими кандидати: юридически
лица от България, Кралство Норвегия,
Исландия и Княжество Лихтенщайн.

Допустими разходи по покана BG04-00-02
Фондът предоставя до 100% безвъзмездна финансова помощ, но не повече
от 4000 евро, не се изисква съфинансиране. Искания за подкрепа стават
допустими с обявяването на всяка покана по Програмата.
Средствата ще бъдат възстановявани след извършване на дейностите в лева
или в евро до размера на одобреното искане. Средствата ще се
възстановяват до 1 месец от представянето на Искане за възстановяване на
средства.
Фондът ще финансира 2 схеми
ВАЖНО!
И при Двустранния фонд важат правилата за държавната помощ!
Допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на
„едно и също предприятие” се определя на база натрупване с други
минимални помощи, получени от кандидата за последните три данъчни
години, като помощта с натрупване не трябва да надвишава левовата
равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), определени по официалния
курс лев-евро (1 евро = 1.95583 лева), а в случай, че кандидатът
осъществява дейност в отрасъл „Шосейни товарни превози”, този размер е
100 000 евро (195 583 лева).

BG04-00-02 „Схема за подкрепа за
разработване на проектни предложения”
Цел: търсене на партньори за донорски партньорски проекти по време на
подготовката на кандидатура по конкретна покана за подбор на проекти,
развитието на такива партньорства и за подготовка на проектно
предложение.
Допустими дейности:
 Консултантски услуги от организация на страна-донор за разработване
на проектно предложение за участие по поканите за подаване на
проектни предложения по Програма BG04;
 Пътувания на кандидата и/или партньор в страна-донор или в България;
 Организация на срещи в България (преводачески услуги, наем на зала и

оборудване, кафе паузи);
 Участие в конференции, семинари, курсове, срещи.
Дейностите, финансирани по тази схема, трябва да бъдат извършени
до датата на подаване на проектното предложение от кандидата по
съответната покана за подаване на проектни предложения по
Програма BG04.

BG04-00-02
„Схема за подкрепа за пътуване”
Цел: създаване на мрежа от експерти, обмен, споделяне и предаване на
знания, технологии, опит и най-добри практики между организаторите на
проекти и субектите в страните-донори, популяризиране на постигнати
резултати от изпълнението на проектите.
Допустими дейности:
 Посещения

и

работни

срещи

с

цел

споделяне

на

ноу-хау

и

професионален опит;
 Посещения и участие в семинари и конференции в областта на
Програма BG04.
Дейностите по тази схема трябва да бъдат извършени не по-късно
от крайната дата на изпълнение на конкретния проект и не покъсно от 30 април 2016 г.

Допълнителна информация

www.energygrantsbg.org
Въпроси могат да бъдат задавани на български или английски
език на електронен адрес
eerebg04@mee.government.bg
Писмени отговори ще бъдат давани на двата езика в рамките на
10 работни дни след получаването на въпросите, но не по-късно
от 11 дни преди крайния срок за получаване на предложенията.

Министерство на
икономиката и енергетиката

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

