ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ

Наименование на
процедурата

BG16RFOP002-2.00..
„Насърчаване на предприемачеството“

Управляващ орган Министерство на икономиката
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори
на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
Цел на процедурата
предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с
преодоляването на европейски и регионални предизвикателства
Общ размер на
безвъзмездната 67 277 786,06 лева
финансова помощ
Минимален размер
на безвъзмездната
50 000 лева
финансова помощ за
един проект:
Максимален размер
на безвъзмездната
391 166 лева
финансова помощ за
един проект:
Процент на
90%
съфинансиране
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, които са юридически лица или еднолични
търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване
на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови
години 1 към крайната дата за подаване на проектни предложения.
Допустими
кандидати 3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на
изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия.
4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, които към датата на кандидатстване
са
2
независими предприятия съгласно Закона за малките и средни
предприятия.
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Кандидатите следва да са регистрирани в Търговския регистър след 31.12.2015 г.
Съгласно дефиницията в Приложение Л.

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата
над 50% от предприятието се притежават от едно физическо
лице-предприемач.
6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, които развиват своята основна икономическа
дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:
Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване
и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни
звукозаписване и издаване на музика“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

предавания,

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални
предизвикателства
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и
сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал;
производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ 3;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова
Производството на други изделия от дървен материал (което е част от код С16.29) е допустимо по настоящата
процедура, с изключение на производството на дърва за горене или пелети, получени от пресована дървесина
или заместители. Производството на изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код
С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
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металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти
и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията
7) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти
и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не
попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г.
8) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти
и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са
недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
1/ Дейности за създаване и укрепване на административното тяло
на кандидата.

Допустими за
финансиране 2/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи
дейности (продукти – стоки или услуги) – задължителна дейност;

3/ Дейности за визуализация на проекта.
1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски
за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим
за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на
административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи
Допустими разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за
административен персонал.
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи 4, необходими за
реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000
Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на
оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи,
посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни
редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Дефиницията за материални активи е
посочена в Приложение Л.
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лева.
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи 5
(вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за
реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000
лева.
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране
на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.
5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток,
вода, отопление, телефон и
интернет) и разходи за офис
консумативи.
6/ Разходи за външни услуги за:
• структуриране на бизнес модела на кандидата;
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и
техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови
планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата.
7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари,
конференции, изложения) за представяне на кандидата и на
неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на
дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в
мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки
(пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на
кандидата – до 20 000 лева.
8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева
Приоритет ще бъде даден на:
- проекти на жени предприемачи 6;

Допустими целеви
групи - проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г.
(навършени) 7;
- проекти на социални предприятия 8;

Съгласно дефиницията в Приложение Л.
Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на обявяване на
процедурата.
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Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на обявяване на процедурата.
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- проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен
регион за планиране 9 в съответствие с предвиденото в
Споразумението за партньорство прилагане на териториален
подход за целенасочена подкрепа на този регион
Начин на
кандидатстване
Срок за подаване на
проектни
предложения
Линк към
процедурата

По електронен път чрез модула за електронно кандидатстване
http://eumis2020.government.bg/
Към момента процедурата не е официално обявена.
http://opic.bg/protseduri-opik/nasrchavane-na-predpriemachestvoto

Съгласно дефиницията в Приложение Л. В т. 11 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да
посочат информация относно наетите (преди подаване на проектното предложение) или планираните за
наемане (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания.
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Областите, които попадат в Северозападен район за планиране са посочени в Приложение К към настоящите
Условия.
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