идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособост” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Цел:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и
средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори,
определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и
предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите
технологии, процеси, продукти и услуги.

Краен срок:
01.04.2011
Какви проекти/дейности се финансират?
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:
Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно
за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на
проекта;
Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи
- софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или
предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн
и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др.,
представляващи дълготрайни нематериални активи.
По Елемент „Услуги” допустимите дейности включват:
Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси,
продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови
стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•
•

•
•

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с
дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008, и
Да имат седалище в Република България, и
Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
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Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за
финансиране по настоящата процедура са кандидатите, които:
•
•

Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.)
преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
Са реализирали нетни приходи от продажби през последната
приключена финансова година (2009 г.) в зависмост от категорията на
предприятието-кандидат, както следва:

Категория предприятие

Нетни
приходи
от
продажби
за
последната приключена финансова
година (2009 г.)

Микро предприятия

≥ 300 000 лева.

Малки предприятия

≥ 600 000 лева.

Средни предприятия

≥ 1 500 000 лева.

•

-

Развиват основната си икономическа дейност в следните допустими
сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите
дейности 2008 г. (Приложение С към Насоките за кандидатстване):
Ö Сектор C „Преработваща промишленост” – кодове на основна
икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като
високотехнологични и средновисокотехнологични производства, както
следва:
- C20 „Производство на химични продукти”;
- C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;
- C26 „Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти”;
- C27 „Производство на електрически съоръжения”;
- C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение”;
- C29
„Производство
на
автомобили,
ремаркета
и
полуремаркета”;
- C30
„Производство
на
превозни
средства,
без
автомобили”.
Ö Сектор J „Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения” - кодове на основна
икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като
високотехнологични услуги и други услуги, интензивно базирани на
знанието, както следва:
J58 „Издателска дейност”;
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-

J59 „Производство на филми и телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване на музика”;
J60 „Радио- и телевизионна дейност”;
J61 „Далекосъобщения”;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
J63 „Информационни услуги”.
Ö Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72
„Научноизследователска и развойна дейност”.

Изисквания към проектите:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции”
е задължителен.
Включването САМО на Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.
Да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към
една или повече от следните цели:
Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез
добавяне на нови допълнителни продукти;
Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо предприятие.

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/
месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.

Бюджет:
97 791 500 лв

Безвъзмездно финансиране:
Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по
индивидуалните проекти в зависимост от категорията на предприятиетокандидат:
Категория
предприятие

Микро
предприятия

Малки
предприятия

Размер на помощта
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Минимален
помощта

размер

на

Максимален
помощта

размер

на

150 000 лв.

300 000 лв.

500 000 лв.

500 000 лв.

1 000 000 лв.

2 500 000 лв.

Общ
размер
на
безвъзмездната
финансова помощ за
микро предприятия

Общ
размер
на
безвъзмездната
финансова помощ за
малки предприятия

Общ
размер
безвъзмездната
финансова помощ за
Средни предприятия

4 000 000 лева

40 000 000 лева

53 791 500 лева

Интензитет на помощта
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта
(Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”) в зависимост от категорията на
предприятието-кандидат е както следва:
Категория
кандидат

на

предприятието-

Максимален
интензитет
на
безвъзмездната финансова помощ по
проекта

Микро и малки предприятия

Ö 70 % от общите допустими разходи
по проекта

Средни предприятия

Ö 60 % от общите допустими разходи
по проекта

Плащания:
Авансовото плащане е до 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 80%
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Източник на информация:
http://www.ibsme.org/story.aspx?id=865
http://www.opcompetitiveness.bg/
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