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Рамкова програма 
“Конкурентоспособност и иновации”  
(CIP) 

Програмата Competitiveness and Innovation Framework 
Programme (CIP) има за основна цел подкрепа на МСП 
(директно и индиректно) в областта на иновациите, 
включително и екоиновации), подкрепа за по-добър 
достъп до финансиране и предоставяне на услуги в 
подкрепа на бизнеса. 



Период на действие и бюджет 

•  Период на действие: 2007-2013 
•  Бюджет: € 3.621 млн 



Структура 

•  Разделена е на три подпрограми – всяка със 
своя собствена работна програма и бюджет: 
  Entrepreneurship and Innovation Programme 
  ICT Policy Support Programme 
  Intelligent Energy Europe 



Entrepreneurship and Innovation 
Programme 

•  Разделена е на четири част: 
•  Достъп до финансиране; 
•  Бизнес услуги; 
•  Подкреп за подобряване на иновационната политика; 

•  Еко-иновации. 



Entrepreneurship and Innovation 
Programme 

•  Достъп до финансиранe - http://www.access2finance.eu  
•  Средства за дялово финансиране – Growth Investment 

Fund; 
•  Гаранции: SME guarantee facility. 



Entrepreneurship and Innovation 
Programme 

•  Бизнес услуги: 
•  Мрежата за предоставяне на бизнес и технологични услуги 

Enterprise Europe Network: 
•  http://enterprise-europe-network.bg  



Entrepreneurship and Innovation 
Programme 

•  Подкрепа за подобряване на иновационната 
политика: 

•  Подпомага международното сътрудничество между 
различни заинтересовани страни: 

•  PRO INNO Europe ® initiative – коопериране за изграждане 
на иновационни политики; 

•  Europe INNOVA – кооперационни платформи между 
професионалисти в областта на иновациите. 



Entrepreneurship and Innovation 
Programme 

•  Еко-иновации: 
•  Програма за подкрепа на комерсиализацията на нови 

продукти и технологии с висок екологичен ефект в 5 
приоритетни области: 
  Рециклиране на материали и процеси за рециклиране; 
  Продукти за устойчиво строителство; 
  ХВП; 
  Преработка и доставка на вода; 
  Зелен бизнес. 

  Финансирането е под формата на грантове до 50%; 
  300 проектни предложения за конкурса за 2012 г. 



ICT Policy Support Programme 

•  Финансират се главно пилотни инициативи, 
включващи правителствени и частни 
организации, за изпитване и прилагане на 
иновативни ИКТ услуги в областите: 

•  ИКТ за здраве, застаряващо население и 
приобщаване; 

•  Цифрови библиотеки; 
•  ИКТ за подобряване на публичните услуги; 
•  ИКТ за енергийна ефективност и интелигентна 

мобилност; 
•  Многоезичен Интернет. 

  Темите за 2012: SSL, електромобили; енергийна 
ефективност в сгради и др. 



Intelligent Energy Europe 

•  Програмата финансира проекти и инициативи в 
областта на Енергийната ефективност – сгради, 
енергийно-ефективни продукти; Възстановяема 
енергия/енергийни източници – електричество, 
био-горива, отопление и охлаждане, малки 
проекти в строителството; Мобилност – 
алтернативни горива и чисти превозни 
средства, енергиийно-ефективен транспорт, 
изграждане на капацитет на агенциите. 



Бюджети по подпрограми и приоритети на CIP 

Facilitate access to finance for SMEs € 1129 million  

Support services for enterprises (especially 
SMEs) 

€ 338 million 

Promotion of innovation  and particularly eco-
innovation € 585 million  

ICT interoperability and up-take € 728 million  

Energy issues (e.g. efficiency, renewable) € 727 million  



Кой може да участва 

•  Широк кръг от бизнес организации и частни лица; 
•  Всички държави от ЕК; 
•  Определени държави извън ЕК, на база на договори с 
комисията. 

Внимание! 
•  Критериите за легитимност за участие варират – да се 
проверяват за всеки един отделен конкурс! 



Как се кандидатства за проект? 

•  Грантове (безвъзмездни средства) за изпълнение 
на проекти 
  Чрез конкурси за проекти, обявявани регулярно от 
Комисията (обикновено 1 път годишно); 

•  Договори за изследвания и други 
  Чрез търгове, обявявани от Комисията; 

•  Финансови инструменти за МСП 
  Изпълняват се от EIF чрез финансови посредници 

(например банки или специализирани фондове); 



 http://ec.europa.eu/cip 
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