ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Наименование на
процедурата

BG16RFOP002-2.088
„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на
COVID-19“

Управляващ орган Министерство на икономиката
Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и
адаптиране на работните места и/или промени в бизнес
Цел на процедурата
процесите и моделите с цел създаване на здравословни и
безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.
Общ размер на
безвъзмездната финансова 78 233 200,00 лева
помощ
Минимален размер на Микро предприятия: 3.000,00 лв.
безвъзмездната финансова Малки предприятия: 10.000,00 лв.
помощ за един проект: Средни предприятия: 25.000,00 лв.
Микро предприятия: 15.000,00 лв., но не повече от 10%
от нетните приходи от продажби за 2019 г.
Максимален размер на
Малки предприятия: 30.000,00 лв., но не повече от 5%
безвъзмездната финансова
от нетните приходи от продажби за 2019 г.
помощ за един проект:
Средни предприятия: 75.000,00 лв., но не повече от 2,5%
от нетните приходи от продажби за 2019 г.

Процент на собствено
30%
финансиране

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица
или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Допустими са само кандидати, които имат минимум eдна
приключена финансова година (2019 г.) преди датата на
обявяване на процедурата, в рамките на която да са
извършвали стопанска дейност;
3) Допустими са само кандидати, които отговарят на
изискванията за микро, малко или средно предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно
определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ
Допустими кандидати L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);
4) Допустими са само кандидати, които са реализирали
нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Микро предприятия: ≥ 30.000,00 лв.
Малки предприятия: ≥ 200.000,00 лв.
Средни предприятия: ≥ 1.000.000,00 лв.
5) Кандидати могат да участват в процедурата за
проекти и да получат безвъзмездна финансова
случай че не са недопустими кандидати
демаркационната линия с други планове и
финансирани със средства на ЕС.

подбор на
помощ, в
съобразно
програми,

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи,
свързани с:
1) Осигуряване на колективни средства за защита средства, които се ползват за повече от един служител и
имат за цел превенция/предпазване от разпространението на
COVID-19 като термометри, термокамери, пречистватели
Допустими разходи
за въздух и др. подобни;
2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл.
поставяне на автоматични диспенсери;
3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси
чрез:

• Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на
работното
място
поставяне
на
прегради,
препозициониране на производствените машини и
оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние
между работниците, опериращи с тях и др. подобни;
• Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови
вход/ изход и осигуряване на безконтактно преминаване
между отделните помещения чрез монтиране на
автоматични
врати/
осигуряване
на
автоматично
осветление;
• Климатизация и вентилация, която да минимизира риска
от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за
вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на
нови или допълнителни филтри на съществуващи системи
за вентилация и климатизация; въвеждане на система за
наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез
безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др.
подобни;
• Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за
отчитане на дистанционна работа.

6 месеца, считано от датата на влизане в сила на
Срок за изпълнение на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна
проекта
финансова помощ

Начин на кандидатстване

По електронен път чрез модула за електронно
кандидатстване http://eumis2020.government.bg/

Срок за подаване на Към момента процедурата не е официално обявена.
проектни предложения Очаквана дата на обявяване – ........2020 г.
https://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-za-obshchestvenoЛинк към процедурата obszhdane-protsedura-za-podbor-na-proekti-adaptirane-nadeynostta-na-msp-v-konteksta-na-covid-19

