идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.2.03 Насърчаване стартирането
самостоятелна стопанска дейност, Компонент 2

на

проекти

за

развиване

на

Краен срок:
31 май 2013 г., 16.30 ч.
Цел:
•
•
•

Насърчаване
създаването
на
нови
бизнес-модели
в
областта
на
предприемачеството.
Предоставяне подкрепа на безработни лица за стартиране на собствен бизнес
Създаване на работни места в подкрепените новостартирали предприятия.

Какви проекти/дейности се финансират?
1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото
предприятие – не е задължителна за кандидатите;
2. Обучение на наетия персонал – не е задължителна дейност;
3. Първоначално закупуване на материали – задължителна дейност;
4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието –
не е задължителна дейност;
5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша
дейността на предприятието – не е задължителна дейност;
6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия
персонал за не повече от 3 месеца – задължителна дейност.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
1. Кандидатът е предприятие, което е регистрирано и се представлява от лицето,
успешно преминало обучение и/или получило услуга консултиране по Компонент
I.
2. Кандидатът е предприятие, създадено след приключване предоставянето на
обучение и/или консултиране по Компонент І и има право да осъществява
дейност на територията на Република България в съответствие с действащото
законодателство;
3. Кандидатът е предприятие, регистрирано като ЕТ, ЕАД или ЕООД, еднолична
собственост на лицето, успешо преминало обучение и/или получило услуга
консултиране по Компонент I.
4. Кандидатът е предприятие, регистрирано като ООД или АД, като самонаетото
лице притежава най-малко 51% от дяловете или акциите.
5. Кандидатът не е дружество съгласно определеното в чл. 357 от Закона за
задълженията и договорите.
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6. Кандидатът отговаря на изискванията за публично финансиране, в
съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ. Кандидати не могат
да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в
случай че тяхната дейност или дейността, за която кандидатстват попада в
забранителните режими на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г.
7. Кандидатът трябва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението
на дейностите по проекта, а не да изпълнява ролята на посредник.

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
до 12 месеца, но не по-късно от 31.10.2014

Бюджет:
50 000 000 лева

Безвъзмездно финансиране:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: Не е приложимо.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II – не може
да надхвърля 20 000 лева

Интензитет на помощта
По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква
собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

Плащания:
Авансово плащане в размер до 20%. Общата сума на авансовото и междинните
плащания не трябва да надвишава 80 % от стойността на безвъзмездната финансова
помощ.

Източник на информация:
http://ophrd.government.bg/
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