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Национален
иновационен фонд
Националният иновационен фонд е създаден през 2005 г. в изпълнение на мярка 1
от Иновационната стратегия на Република България.
Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на
пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане
на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие
с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.
Цялостната дейност по администриране на Националния иновационен фонд се изпълнява от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Типовете проекти, които се финасират са два:




Научноизследователски развойни проекти – насочени към технологичното
развитие на нови или съществено усъвършенствани продукти, процеси или услуги.
Проекти за техническа осъществимост – изследват възможността за бъдеща
реализация на даден научноизследователски развоен проект.

Приоритетни сектори (икономически дейности съгласно КИД 2008): Машиностроене (С28,
С29), Електроника и електротехника (C26, C27), Фармация (C21), Химични продукти (C20.4),
Производство на мебели (C31), Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12), ИКТ в
сферата на предприятията (J62, J63), Творчески индустрии (J58, J59, J60)
При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на
субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца.
НИРД проектите се състоят от следните категории задачи – индустриални научни
изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата
на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:
 50% - за индустриални научни изследвания;
 25% - за експериментално развитие.

Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до
готов пазарен продукт, процес или услуга.

Максималната стойност на субсидията при проектите за техническа
осъществимост е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1
година.
И при двата вида проекти установените тавани на помощта за
индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да
бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и
наличието на действително сътрудничество с изследователска
организация и/или друго предприятие.

www.sme.government.bg

Национален
иновационен фонд
Кой може да участва:
За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на
Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или
съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни
организации или колективи.
В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни
проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

Оценка на предложенията:
Оценката на конкурсната документация се осъществява от Оценяващ комитет,
който се състои от 9 члена - представители на бизнеса и науката с доказана професионална
репутация, както и служители на ИАНМСП. В своята дейност ОК се подпомага от независими
експерти с квалификация в съответната научна област.

Етапи на научно-изследователската
и развойна дейност
Кои дейности се финансират от
Националния иновационен фонд?
Индустриални изследвания
и предпазарно развитие
Фундаментални научни
изследвания

Индустриални
изследвания

Пазар
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развитие

Конкурентно
развитие

По-голяма пазарна ориентация

Проектите се оценяват по два критерия:



иновативност
икономическа перспективност

Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите и проектите са:
 Капацитет на екипа да реализира проекта и ресурсна обезпеченост;
 Релевантност на поставения проблем и иновативност на предложеното решение;
 Адекватност и реалистичност на работния план;
 Икономическа перспективност.
Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернетстраницата на ИАНМСП: www.sme.government.bg
Въпроси могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif7@sme.government.bg

