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1. Наименование на програмата 

„Цифрова Европа“ 2021-2027 

2. Наименование на процедурата 

Национален подбор за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) 

3. Цели на процедурата и очаквани резултати 

С оглед подкрепа на цифровата трансформация, Европейската комисия (ЕК) предложи програма 

„Цифрова Европа“ 2021-2027 г. Ключов момент в нея е изграждането на мрежа от Европейски 

цифрови иновационни хъбове – ЕЦИХ (European Digital Innovation Hubs – EDIH), които да ускорят 

широкото използване на новите технологии (изкуствен интелект, високопроизводителни 

изчисления, блокчейн и др.), благоприятстващи разработването и въвеждането на иновациите. 

Ролята на Европейските цифрови иновационни хъбове е да предоставят на бизнеса и местната 

администрация иновативни цифрови решения и да ги интегрират в ежедневната им дейност. 

Европейските цифрови иновационни хъбове ще служат като точки, в които ще се предоставя най-

новият цифров капацитет и трябва да предлагат възможността за експериментиране и тестване на 

нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в 

публичния сектор. 

Основната цел е да се подкрепят съществуващите местни инициативи и да се създаде единна 

точка (едно гише) за услуги за бизнеса и местните власти, като същевременно се насърчава 

трансграничното сътрудничество, чрез изграждането и укрепването на мрежа от Европейски 

цифрови иновационни хъбове.  

Финансирането на Европейските цифрови иновационни хъбове е под формата на безвъзмездни 

средства в размер на 50%, предоставяни чрез програма „Цифрова Европа“ 2021-2027. 

Необходимото допълващо съфинансиране ще бъде осигурено чрез средства от Европейския фонд 

за регионално развитие, което ще бъде включено в Програмата за научни изследвания, иновации 

и дигитализация за икономическа трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ). За проектните 

предложения, преминали националния етап на селекция, получили от ЕК „Печат за 

съвършенство“, но неодобрени за финансиране от ЕК, реализацията на проктните предложения 

ще бъде чрез Националния план за възстановяване и устойчивост и собствени средства – заемни 

средства, финансови инструменти и др. 

Европейските цифрови иновационни хъбове трябва да подпомагат бизнеса, индустрията и 

публичните институции, които търсят цифрови решения, като ги свързват с компаниите, особено 

МСП (в т.ч. стартиращи предприятия), които имат готови решения за пазара, както и да води до 

разкриването на нови работни места. Хъбовете следва да извършват редовен преглед и анализ на 

компаниите и организациите на мрежата от Европейски цифрови иновационни хъбове, за да 

подкрепят местните компании да си сътрудничат с подходящи партньори от други държави- 

членки на ЕС. Тази посредническа функция трябва да бъде подкрепена от установени 

взаимоотношения с местните власти, научноизследователските организации, работодателските 

организации, браншовите организации, асоциации на МСП, клъстери, бизнес инкубаторите и 

акселераторите, Европейската мрежа на предприятията (European Enterprise Network – EEN) както 

и с други Европейски цифрови иновационни хъбове.  
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4. Бюджет и процент на съфинансиране 

Бюджетът по процедура за участие в националния подбор за избор на европейски цифрови 

иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа“ 2021-2027 е както следва: 

Общ бюджет: Финансирането от Европейския съюз (ЕС) за България е в размер на 18 013 000 евро, 

разпределени по 2 573 000 за всички хъбове общо за година1 (50% от общия бюджет за хъбовете). 

Останалите 50% от средствата се осигуряват от България със средства от оперативните програми. 

ЕК предвижда общият брой хъбове в страната ни да бъде между 3 и 5. 

Минимален размер на индивидуален проект – 3.6 млн. евро. 

Максимален размер на индивидуален проект – 7.2 млн. евро. 

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ: 

I. Елемент А – приложим режим „Инвестиционни помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 

27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои 

категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 

Договора (OB L 187/26.06.2014) (Регламент (ЕС) № 651/2014, ОРГО) като максималният интензитет 

на помощта е 65%2. 

II. Елемент Б – приложим режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз 

(Регламент (ЕС) № 1407/2013), като максималният интензитет на помощта е 90%. 

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим на 

държавна/минимална помощ по Елемент А и Елемент Б на процедурата, трябва да бъде 

съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, 

които средства изключват всякаква публична подкрепа. 

 

5. Критерии за допустимост на кандидатите 
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 

обединения под формата на3 сдружения (в частна или в обществена полза) по смисъла на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството 

на държава-членка на Европейското икономическо пространство. 

ВАЖНО: Допустимо е кандидатите към момента на кандидатстване да НЕ са регистрирани като 

обединения под формата на сдружения, вкл. клъстери по смисъла на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, но е задължително това изискване да е изпълнено в рамките на 7-дневен 

срок от одобрение на проектите. В този случай кандидатът прилага договор/споразумение между 

всички участници в ЕЦИХ, в което е упоменато името на лицето, упълномощено да подаде 

проектното предложение и да попълни всичките декларации. 

                                                           
1 Средногодишния бюджет на схемата няма да превишава 150 млн. евро. 
2 Интензитетът на помощта на инвестиционните помощи за иновационни клъстери не надхвърля 50 % от 
допустимите разходи. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 15 процентни пункта за 
иновационни клъстери, разположени в подпомагани региони, които отговарят на условията по член 107, 
параграф 3, буква а) от Договора, и с 5 процентни пункта за иновационни клъстери, разположени в 
подпомагани региони, които отговарят на условията по член 107, параграф 3, буква в) от Договора. 
3 Участници в обединението-кандидат не могат да бъдат физически лица. 
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ВАЖНО: В случай че юридическите лица (членове на ЕЦИХ) са регистрирани по Търговския закон, 

то те не трябва да са свързани предприятия помежду си по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средни предприятия (ЗМСП), което се удостоверява с Декларацията за запознаване с 

насоките за кандидатстване (Приложение Б). 

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати-обединения, 

които включват минимум 1 (едно) висше училище/научноизследователска организация или 

техни звена/институти4, посочени в букви а/ до г/ по-долу, които могат да са от всеки район на 

ниво NUTS 2 в страната, но следва да поемат ангажимент да развиват дейност в дадения район на 

ЕЦИХ5: 

а) акредитирани български висши училища6 и основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона 

за висшето образование към акредитираните български висши училища;  

б) Българска академия на науките и нейни академични институти и академични звена; 

в) Селскостопанска академия и научните институти към нея; 

г) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за 

администрацията7; 

д) Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност и всички останали организации 

към Националната пътна карта за научни изследвания. 

4) Допустими по настоящата процедура са само кандидати с доказан опит като цифров 

иновационен хъб. 

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят 

на определението за иновационен клъстер, посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014. 

ВАЖНО: „Иновационни клъстери“ означава структури или организирани групи от независими 

страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи  

предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, 

организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да 

стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на  съоръжения 

и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, 

разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в 

клъстера. 

6 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати (клъстери), които са 

посочили юридическото лице, ръководещо дейността на иновационния клъстер (клъстерна 

организация). Това е лицето, което ще получи държавната помощ. 

                                                           
4 Посочените звена/институти могат да участват в обединението-кандидат единствено в случай че имат 
самостоятелна правосубектност. В случай че я нямат, могат да участват чрез организацията, към която 
принадлежат. 
5 Обстоятелството се удостоверява с попълването на Декларация за дейността. 
6 Висшето училище следва да е посочено в Регистъра на акредитираните висши училища към 
Министерството на образованието и науката - http://rvu.mon.bg  
7 Съгласно чл. 60 от Закона за администрацията „...Министерският съвет може да създава с постановление 
на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, изследователски институти...”.   

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167
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Не са допустими кандидати, които осъществяват дейност: 

 в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета; 

 в областта на първичното производство на селскостопански продукти; 

 сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти; 

Не са допустими кандидати, които са в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 18 във 

връзка с чл. 1, пар. 4, буква в) от ОРГО. 

Не са допустими и кандидати, срещу които съществува неизпълнено разпореждане за 

възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което получена от тях помощ е 

обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар. 

 

6. Дейности, допустими за финансиране: 

I. Допустими проекти: 

1) Проектите трябва да водят до постигане целта на процедурата. 

2) Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече започнали 

и реализирани дейности. Не са допустими за подкрепа дейности, финансирани по друг проект, 

програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, 

бюджета на Общността или друга донорска програма. 

3) Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в приоритетните 

тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като 

ключов момент е регионалната специализация (NUTS2). 

 

Приоритетните тематични области в ИСИС 

СЗР СЦР СИР 

Мехатроника и чисти 

технологии 
Мехатроника и чисти 

технологии 
Мехатроника и чисти 

технологии 

Здравословен начин на живот и 

биотехнологии 
Здравословен начин на живот и 

биотехнологии 
Здравословен начин на живот и 

биотехнологии 

Нови технологии в креативните 

и рекреативните индустрии 
Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните 

и рекреативните индустрии 

ЮЗР ЮЦР ЮИР 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните 

и рекреативните индустрии 

Нови технологии в креативните 

и рекреативните индустрии 
Мехатроника и чисти 

технологии 
Мехатроника и чисти 

технологии 

Здравословен начин на живот и 

биотехнологии 
Здравословен начин на живот и 

биотехнологии 
Здравословен начин на живот и 

биотехнологии 

 

4) Използвайки наличните ресурси, отчитайки нуждите на местната индустрия и публичния сектор 

в региона, всеки Европейски цифров иновационен хъб трябва да определи водеща област на 
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експертиза, основана на подходящ технологичен подход и секторна ориентация. Хъбът трябва да 

включва поне една от ключовите цифрови технологии от програмата „Цифрова Европа“ 2021-

2027: 

- изкуствен интелект; 

- високопроизводителни изчисления; 

- киберсигурност; 

- ключови базови технологии. 

5) За да се възползват от финансирането по програма „Цифрова Европа“ 2021-2027, проектите за 

Европейски цифрови иновационни хъбове трябва да допринасят за изпълнението на 

приоритетите на програмата чрез: 

- Предоставяне на услуги за цифрова трансформация, включително съоръжения за тестване и 

експериментиране; 

- Трансфер на опит и ноу-хау между регионите, укрепване на връзките между иновационните 

хъбове и компаниите от различни региони; 

- Предоставяне на тематични услуги на МСП и организациите от публичния сектор – по-специално 

услуги, свързани с изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления и киберсигурност; 

- Предоставяне на финансова подкрепа за развитието на усъвършенствани цифрови умения. 

6) Допустими за подкрепа по режим „Инвестиционни помощи за иновационни клъстери“ съгласно 

чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (Елемент А) са проектни предложения, при които: 

− достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера е отворен за ползватели и се 

предоставя на прозрачна и недискриминационна основа; За целта в бизнес стратегията следва да 

бъде посочен механизъм, който ще гарантира изпълнението на това условие. 

− таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за участие в неговите дейности, се заплащат 

абсолютно от всички ползватели, в т.ч. и от получателя на помощта. Те трябва да съответстват на 

пазарната цена, или да отразяват разходите за тези дейности; За целта в бизнес стратегията 

следва да бъде посочен механизъм, по който ще се изчисляват таксите, така че да бъде изпълнено 

това условие. 

− предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните разходи на иновационния 

клъстер, могат да получат преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде избегната 

свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието към 

инвестиционните разходи и условията се оповестяват публично. За целта в бизнес стратегията 

следва да бъде посочен механизъм, по който ще се осигурява преференциалния достъп, в 

съответствие с това условие. 

 

Предоставянето на помощ не е обвързано с условието за използване на местни за сметка на 

вносни стоки, като не са допустими дейности свързани с износ.  

II. Допустими дейности: 

Елемент А 

1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване, необходимо 

за тестване преди инвестиране (иницииране на разработването на нови продукти и услуги, 

внедряване на прототипи и тестване на продукти, осигуряване на качеството, стандартизация, 

сертифициране); 

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, 

„ноу хау” и др., необходими за работата на ЕЦИХ. 
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Елемент Б 

1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за 

нуждите на изследователското, изпитателно и друго съпътстващо оборудване в съответствие със 

Закона за устройство на територията (ЗУТ);  

2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация 

на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта; 

3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на ЕЦИХ; 

4. Обучение и подкрепа за придобиване на усъвършенствани цифрови умения – популяризиране, 

организиране и провеждане на обучителни курсове и стажове; 

5. Подкрепа за намиране на инвестиции – разбиране на бизнес възможностите, подкрепа при 

подготовката на бизнес модели и финансови договорености, улесняване на връзките с финансови 

институции и инвеститори; 

6. Интернационализация и помощ за създаване на полезни модели и защита на интелектуалната 

собственост, вкл. ползване на необходимата за това експертна помощ; 

7. Подкрепа за управление на проекти за цифрови иновации, за участие в национални и 

европейски програми и проекти. 

7. Допустими за финансиране разходи 

Допустими по процедурата са следните видове разходи: 

Елемент А8 

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, 

изпитателно и друго съпътстващо оборудване, необходимо за тестване преди инвестиране.  

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер 

(вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на 

ЕЦИХ. 

ВАЖНО: При разработване на специализиран софтуер за работата на ЕЦИХ следва да бъдат 

спазени всички авторски права и приложими лицензи. 

Елемент Б9 

1. Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за 

нуждите на научната инфраструктура. 

2. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и 

експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта. 

3. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на 

ЕЦИХ. 

                                                           
8 Приложим режим „Инвестиционни помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 
651/2014. 
9 Приложим режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 
и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 
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4. Разходи за популяризиране, организиране и провеждане на обучителни курсове и стажове, вкл. 

разходи за такси и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на 

зали, наем на оборудване, разходи за лектори. 

5. Разходи за защита на индустриалната собственост, която е в резултат от дейността на ЕЦИХ на 

национално и международно равнище, и ползване на необходимата за това експертна помощ: 

- разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на 

разработената иновация и/или търговска марка; 

- разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, 

„изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или 

полезен модел и/или дизайн и/или търговска марка на национално и/или международно ниво на 

разработената иновация. 

6. Разходи за персонал. 

8. Приложим режим на минимални/държавни помощи 

По Елемент А 

Помощи за иновационни клъстери съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 

17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). 

Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „к“ от Регламент на Комисията 

(ЕС) № 651/2014 e 7,5 млн. евро за иновационен клъстер. 

Всеки договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при приложим режим 

„помощи за иновационни клъстери“ по настоящата процедура (схема за помощи за иновационни 

клъстери) представлява индивидуална помощ по смисъла на чл. 2, пар. 14, ii) от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014. 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата може да се натрупва с всякаква друга 

държавна помощ, ако установимите разходи са различни съгласно чл. 8, ал. 3, б. а) от Регламент 

на Комисията (ЕС) № 651/2014. Освен това, по процедурата не е допустимо финансирането на 

проекти, за които е ползвана друга държавна помощ за същите допустими разходи (които се 

припокриват частично или напълно). Посочените тази точка от настоящите условия прагове, по чл. 

4, пар. 1, буква „к“ от ОРГО и по чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 не могат да бъдат 

заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. 

 

Елемент Б 

Приложимият режим е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията 

от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране 

на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

Съгласно чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, максималният размер на помощта за едно и 

също предприятие10, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля 

                                                           
10 По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. 
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левовата равностойност на 200 000 евро11 за период от три бюджетни години (две предходни 

плюс текущата година). 

Интензитетът на помощта е до 90% от допустимите разходи по елемента, като допустими са 

основно разходи за т.нар. „меки“ дейности (създаването на капацитет на научноизследователския 

и развоен екип, изграждане на административното тяло, проучвания, анализи и т.н.) и текущ 

ремонт в съответствие със ЗУТ. 

Съгласно чл. 38 от Закона за държавните помощи възстановяването на неправомерна и 

несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна помощ се извършва въз 

основа на решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила 

акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо. Съгласно чл. 37 от Закона за 

държавните помощи неправомерно получената минимална помощ представлява публично 

вземане, което се установява от администратора на помощ чрез издаване на акт за установяване 

на публичното вземане по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК). Вземанията 

подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите 

на Националната агенция за приходите. 

Възстановяването на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно 

получените или неправомерно усвоени средства,  ще се извършва в съответствие с установения 

ред, съгласно действащите нормативни актове за плащане, верификация и сертификация на 

разходите към момента на изпълнение на административните договори за безвъзмездна 

финансова помощ. 

9. Избор на проекти за Европейски цифрови иновационни хъбове 

За създаването на мрежа от Европейски цифрови иновационни хъбове ще бъде организирана 

открита и състезателна процедура за подбор на два етапа. Първата фаза е провеждане на 

национален подбор. 

След националният етап ще бъде организиран подбор от ЕК. Успешно преминалите и двата етапа 

Европейски цифрови иновационни хъбове ще станат част от европейската мрежа от хъбове и ще 

бъдат финансирани. 

9.1. Оценка на  административното съответствие и допустимостта 

В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните 

предложения по процедурата, ще бъде проверявано дали: 

 - проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти;   

- налице са всички документи, представени и попълнени съгласно изискванията, посочени в 

настоящите Насоки за кандидатстване; 

 - въз основа на Заявлението за участие и представените документи е налице съответствие на 

кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост, посочени в Насоките за 

кандидатстване.  

Заявлението за участие, следва да бъде подадено преди работата по проекта или дейността да е 

започнала12, по смисъла на чл. 2, т. 23 от ОРГО. 

                                                           
11 Посоченият таван се прилага независимо от формата на помощта de minimis или от преследваната цел и 
без значение дали предоставената от държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със 
средства, произхождащи от Съюза. 
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Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административното съответствие и 

допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.  

 

Критерии Оценка Бележки/ Мотиви 

Заявлението за участие е попълнено в съответствие с Насоките за 
кандидатстване (Приложение А) 

ДА/НЕ  

Пълномощно за подаване на проектното предложение (ако е 
приложимо) - попълнено, датирано и подписано на хартиен носител от 
лице с право да представлява кандидата 

ДА/НЕ  

Декларация, че кандидатът е запознат с насоките за кандидатстване - 
попълнена, датирана и подписана на хартиен носител от лице с право 
да представлява кандидата (Приложение Б) 

ДА/НЕ  

Декларация за ангажимент за осъществяване на научно-
изследователска дейност на висшето училище/ 
научноизследователската организация или техните звена/институти в 
района, в който ще се осъществява проекта – попълнена по образец, 
датирана и подписана на хартиен носител от лице с право да 
представлява члена на кандидата  

ДА/НЕ  

Справка за предприятието и/или Справка за местните единици на 
фирмите членове на обединението-кандидат за 2018 и 2019 години 

ДА/НЕ  

Бизнес стратегия, разработена по образец (Приложение В) ДА/НЕ  

Наличие на споразумение за сътрудничество на 
основателите/членовете на цифровия иновационен хъб, уточняващ 
формата на управление, както и субекта с ролята на 
координатор/администратор.  

ДА/НЕ Учредителен акт или Устав 

Кандидатът включва минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани 
по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на 
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 
пространство, които развиват икономическата си дейност на 
територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2018 и 2019 г. 

ДА/НЕ Справка за предприятието 
или Справка за местните 
единици на фирмите 
членове на обединението-
кандидат за 2018 и 2019 
години 

Юридическите лица - членове на ЕЦИХ не са свързани предприятия 
помежду си по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни 
предприятия. 

ДА/НЕ Декларация, че кандидатът 
е запознат с насоките за 
кандидатстване 
(Приложение Б) 

Кандидатът включва минимум 1 (едно) висше 
училище/научноизследователска организация или техни 
звена/институти, които могат да са от всеки район на ниво NUTS 2 в 
страната, но следва да поемат ангажимент да развиват дейност в 
дадения район на ЕЦИХ 

ДА/НЕ Учредителен акт или Устав 
Декларация за ангажимент 
за осъществяване на 
научно-изследователска 
дейност в района на 
проекта  

Доказателство за опит като цифров иновационен хъб, което може да 
бъде доказано както от опита на обединението като цяло, така и на 
отделните членове, като е изпълнено поне едно от изброените по-
долу условия: 

ДА/НЕ Договор за финансиране, 
сайт за представяне на 
проекти и/или 
споразумение за 
партньорство 

- доказателство за участие в европейски проекти (H2020 и др.); 
- доказателство за участие в програмите за техническа помощ за 

  

                                                                                                                                                                                           
12 „започване на работите по проекта“ означава първото от следните събития: започване на строителните 
работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на 
оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и 
подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на 
осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта. 
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цифрови иновационни центрове на Европейската комисия (Smart 
Factories в новите държави-членки на ЕС, DIHelp, AI DIH Network); 
- доказателство за изпълнение на поне 2 проекта с регионално или 
национално финансиране, които включват дейности по иновации 
или итална трансформация от членовете на цифровия иновационен 
хъб; 
- проекти за цифрови иновации, осъществени със собствено и/или 
частно финансиране, свързани с икономическия или социалния 
сектор. 

 

9.2. Техническа и финансова оценка 

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения включва и проверка и оценка на 

реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи. В 

случай, че в процеса на техническа и финансова оценка Оценителната комисия установи 

наличието на:  

- недопустими дейности и/или разходи; 

- несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 

- дублиране на разходи; 

-несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи или друг вид 

несъответствие, това може да доведе до корекции в бюджета на проектното предложение. 

Следва да се има предвид, че корекциите в бюджета не могат да доведат до увеличаване на 

размера на безвъзмездната финансова помощ. Поради това, в интерес на кандидата е да планира 

дейности и да представи бюджет, реалистични и ефективни от гледна точка на целта на проекта и 

планираните разходи. 

 

 

Критерии Оценка Бележки/ Мотиви 

1. Предишен опит:  25 т.  

Цифровият иновационен хъб (или неговите членове) участва в 
програмите за техническа помощ за цифрови иновационни хъбове 
на Европейската комисия (Smart Factories в новите държави-членки 
на ЕС, DIHelp, AI DIH Network); 

5 т.  Заявление за участие 
Договор за финансиране, сайт 
за представяне на проекти 
и/или споразумение за 
партньорство 

Цифровият иновационен хъб (или неговите членове) са участвали в 
регионални/национални проекти през последните 3 години (2018, 
2019 и 2020), свързани с научноизследователска и развойна 
дейност или цифровизация/технология в партньорство с други 
субекти в регионалната екосистема;  

5 т. 
 

Заявление за участие 
Договор за финансиране, сайт 
за представяне на проекти 
и/или споразумение за 
партньорство 

Цифровият иновационен хъб (или неговите членове) са участвали в 
регионални/национални проекти през последните 3 години, 
свързани с дейности за развитие на капацитета и уменията на 
работната сила или цифровия капацитет на МСП в партньорство с 
други субекти в регионалната екосистема; 

5 т. Заявление за участие 
Договор за финансиране, сайт 
за представяне на проекти 
и/или споразумение за 
партньорство 

Цифровият иновационен хъб (или неговите членове) са участвали в 
международни проекти през последните 3 години, свързани с 
научноизследователска и развойна дейност или 
цифровизация/технологии (включително проекти H2020); 

5 т. Заявление за участие 
Договор за финансиране, сайт 
за представяне на проекти 
и/или споразумение за 
партньорство 

Цифровият иновационен хъб (или неговите членове) са участвали в 
международни проекти през последните 3 години, свързани с 
дейности за развитие на капацитета и уменията на работната сила 
или цифровия капацитет на МСП (включително проекти H2020). 

5 т. Заявление за участие 
Договор за финансиране, сайт 
за представяне на проекти 
и/или споразумение за 
партньорство 
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2. Предложена бизнес стратегия:  30 т.  

Наличие на анализ на нуждите на бенефициентите на цифровия 
иновационен хъб; 

7 т. Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

Стратегия и план за развитие, с визия за обществени услуги на 
цифровия иновационен хъб; 

15 т. Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

Стратегията има приложен бюджет с мерки, както и минимален 
период на устойчивост за дейностите и принос за развитието на 
региона на цифровия иновационен хъб. 

8 т. Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

3. Представителност за региона и предложената област на 
действие: 

20 т.  

Структурата на управление е описана подробно с цялата 
информация, която е необходима, за да се разбере как работи 
цифровия иновационен хъб и обяснява как бъдещите партньори ще 
могат да се присъединят както и тяхната потенциална роля; 

5 т. Заявление за участие 
Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 
Учредителен акт или Устав 

Висшето училище/ изследователската организация е с признат опит 
в предложената/ите област/и; 

10 т. Заявление за участие 
Учредителен акт или Устав 

Съгласуваност на мерките в плана за развитие на цифровия 
иновационен хъб с приоритетните тематични области от 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация и 
регионалната специализация (ниво NUTS2). Съгласуваност на 
приоритетните области с четирите функции на ЕЦИХ съгласно 
програмата „Цифрова Европа“ (подкрепа за идентифициране на 
инвестиции, обучение и подкрепа при придобиване на цифрови 
умения, прединвестиционно тестване, създаване на екосистема за 
иновации и мрежи). 

5 т. Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

4. Ресурси и екосистема: 25 т.  

Цифровият иновационен хъб, към момента на кандидатстване, 
работи с разпределени материални и финансови ресурси; 

5 т. Заявление за участие 

Предвижда се създаването на мрежа от регионални партньори, 
чиито области на дейност обхващат 4-те функции на цифровия 
иновационен хъб (подкрепа за идентифициране на инвестиции, 
обучение и подкрепа при придобиване на цифрови умения, 
прединвестиционно тестване, създаване на екосистема за 
иновации и работа в мрежа); 

10 т. Заявление за участие 
Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

Партньорството между членовете на цифровия иновационен хъб е 
разнообразно като области на експертиза/компетенции. В 
допълнение към изследователски център/ висшето училище и 
компании за цифрови технологии могат да бъдат обхванати 
области: банкиране, финансово посредничество, администрация на 
недвижими имоти, правни консултации, компании за анализ на 
пазара и/или права на интелектуална собственост, бизнес 
консултации, местни публични власти (кметство или окръг), 
счетоводна експертиза/ одит, набиране и преобразуване/ 
професионална преориентация, кооперативни, работодателски, 
професионални структури и др.; 

5 т. Заявление за участие 
Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

Екипът, предложен от цифровия иновационен хъб има опит в 
областта на управлението, както и четирите функции (подкрепа за 
идентифициране на инвестиции, обучение и подкрепа при 
придобиване на цифрови умения, тестване преди инвестиции, 
създаване на екосистема за иновации и работа в мрежа). 

5 т. Заявление за участие 
Бизнес стратегия, разработена 
по образец (Приложение В) 

Всичко: 100 точки   

 

Проектните предложения, получили минимум 65 точки на етап „Техническа и финансова оценка” 

се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за 

класиране в зависимост от местоположението на обединението-кандидат/ района на ниво NUTS2. 
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Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение ще бъде взимано на следните 

основания: 

 - Предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените условия за 

административно съответствие. 

 - Кандидатът не отговаря на условията за допустимост. 

 - Проектът не отговаря на условията за допустимост. 

 - Проектът не покрива критериите за качество (не покрива минималния брой точки). 

- Кандидатите умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на 

безвъзмездна помощ по настоящата процедура или не са представили изискваната задължителна 

според Насоките за кандидатстване информация. 

 

10. Начин на подаване на проектните предложения 

Всички документи по настоящата процедура следва да бъдат представени в 1 оригинал на 

електронен носител на адрес e-docs@mi.government.bg, подписан с КЕП от представителя на ЕДИХ 

или упълномощеното лице. Придружителните документи следва да бъдат подредени в 

последователността, указана в част 11 на Насоките за кандидатстване и да бъдат подписани с КЕП 

от представителя на ЕДИХ или упълномощеното лице. 

11. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване 

Кандидатите по процедурата за участие в националния подбор за избор на Европейски цифрови 

иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа“ 2021-2027 следва да представят към 

Заявлението за участие (Приложение А) следните документи: 

1. Пълномощно за подаване на проектното предложение (ако е приложимо). 

Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да 

представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. 

2. Декларация, че кандидатът е запознат с насоките за кандидатстване – попълнена по образец 

(Приложение Б). 

3. Декларация за ангажимент за осъществяване на научно-изследователска дейност на висшето 

училище/ научноизследователската организация или техните звена/институти в района, в който 

ще се осъществява проекта. 

4. Справка за предприятието и/или Справка за местните единици на фирмите, членове на 

обединението-кандидат за 2018 и 2019 години. 

Справка за предприятието се изисква за фирмите, които развиват дейността си само на едно 

място, т.е. в поле „Място на извършване на дейността“ от Справката за предприятието на въпрос 

„На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?“ са 

попълнили стойност „1“. 

Справка за предприятието се изисква и за фирмите, които са развивали дейността си на повече от 

едно място и в поле „Място на извършване на дейността“ на въпрос „На колко места (адрес, 

населено място) Вашето предприятие извършва дейност?“ са попълнили стойност различна от 

„1“, но от поле „Населено място, в което предприятието извършва преобладващата си дейност“ е 
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видно, че фирмата е развивала икономическа дейност през 2018 и 2019 г. на територията, на 

която е регистриран ЕЦИХ. 

Справка за местните единици се изисква за фирмите, които развиват своята дейност на повече от 

едно място, т.е. в поле „Място на извършване на дейността“ от Справката за предприятието  на 

въпрос „На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?“ са 

попълнили стойност, различна от „1“. 

5. Учредителни документи на обединението-кандидат, вкл. протоколи/решения от заседания на 

ОС/УС, на които са приети нови членове или изключени стари членове. 

ВАЖНО: Учредителните документи следва да съдържат информация относно разпределението на 

правата и задълженията на членовете, финансовия принос на членовете по проекта, мястото на 

разположение на придобитото оборудване, отворения достъп за използването му и реда за 

уреждане на имуществените отношения при възникване на сдружението/дружеството, при 

прекратяване на членство, както и при постъпване на нови членове на ЕЦИХ. 

6. Бизнес стратегия – разработена по образец (Приложение В), която трябва да съдържа: 

- анализ на нуждите на бенефициентите на ЕЦИХ; 

- стратегия и план за развитие; 

- принос за развитието на района на ниво NUTS 2; 

- финансова стратегия и устойчивост на поректа; 

- структура и управление на ЕЦИХ. 

 

Кандидатите по настоящата процедура следва да имат предвид, че с подаването на Заявлението 

за участие по настоящата процедура същите се съгласяват личните данни на физическите лица, 

посочени  в проектните предложения, да се ползват съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО. 

12. Краен срок и адрес за подаване на проектните предложения 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен срок за кандидатстване. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 18 февруари 2021 г. 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават на адрес:  

e-docs@mi.government.bg 
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