идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013
Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.06 “Технологична
модернизация в малки и средни предприятия” се отнася към Приоритетна ос
2 на ОП „Конкурентоспособност”, област на въздействие 2.1: „Подобряване
на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.1:
„Технологично обновление в предприятията”.

Цели:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и
средни предприятия 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.
§ Специфична цел на елемент „Инвестиции” е да стимулира малките и средни
предприятия да инвестират в модернизиране и обновление на производственото
оборудване като фактор за оптимизиране на тяхната производителност и
конкурентноспособност.
§ Специфична цел на елемент „Услуги” е да предостави достъп на МСП до
професионални съвети и консултации, свързани с въвеждането на нови технологии,
процеси, продукти, услуги и изпълнението на успешни стратегии за бизнес и
пазарно развитие.

Краен срок:
10/08/2010

Какви проекти/дейности се финансират?
Проекти:
o Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл,
допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
o Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
o Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез
добавяне на нови допълнителни продукти;
o Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо
предприятие.
Дейности:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят
проектни предложения, включващи:
1. Дейности по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”, или
2. Дейности само по Елемент „Инвестиции”.
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Включването САМО на дейности по Елемент „Услуги” е недопустимо.
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:
o 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 производствения процес и неговото управление;
o Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални
активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес
и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване
на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани
технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален
актив.
По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:
o 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;
o Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по
настоящата процедура до 5% от общите допустими разходи по проекта, но
не повече от 10 000 лева;
o Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
o Одит на проекта - не повече от 20 000 лева.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
-

-

-

-

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да имат седалище в Република България, 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 са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.)
преди датата на обявяване началото на процедурата за подбор на
проекти.
Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена
финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 80 000 (осемдесет
хиляди) лева.
Развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/кодове
съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. –
Приложение Т към Насоките за кандидатстване, както следва:
o Сектор C - Преработвателна промишленост (с изключение на
дейностите, попадащи в забранителните режими по Регламент №
800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006, посочени по-долу в т.
2.1.4 от Насоките);
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o
o

Сектор J – само код 62 „Дейности в областта на информационните
технологии” и код 63 „Информационни дейности”;
Сектор Е – само код 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци,
рециклиране на материали”.

Изисквания към проектите:
-

-

-

Допустимо е финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи под формата на краткосрочен
финансов лизинг, където бенефициентът се явява лизингополучател,
съгласно условията, посочени в чл. 10, ал. 3 от Постановление
236/27.09.2007 г. на МС за приемане на детайлни правила за допустимост
на
разходите
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
Лизинговата процедура следва да приключи в рамките на изпълнение на
проекта. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден
актив или чрез договор за краткосрочен финансов лизинг или чрез
договор за покупка.
С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за
закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към формуляра за
кандидатстване поне две оферти за активи (дълготрайни материални
активи и дълготрайни нематериални активи). Представянето на една
оферта се допуска само в случаите, когато предвиденият за закупуване
актив/и може да бъде доставен само от един доставчик
Бенефициентите следва да прилагат задължително процедурите за
определяне на изпълнител съгласно условията и реда, предвидени в ПМС
№ 55/12.03.2007 г., независимо от размера и интензитета на договорената
безвъзмездна финансова помощ.

Продължителност на проектите:
18 /осемнадесет/ месеца

Бюджет:
97 791 500 лева
Общ размер на
звъзмездната финансова
помощ за
микро предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
малки предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
средни предприятия

4 000 000 лева

40 000 000 лева

53 791 500 лева
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Безвъзмездно финансиране:
Категория
предприяти
е

Микро
предприятия

Малки
предприятия

Средни
предприятия

50 000 лв.

200 000 лв.

200 000 лв.

200 000 лв.

1 000 000 лв.

2 000 000 лв.

Микро
предприятия

Малки
предприятия

Средни
предприятия

Югозападен район за планиране

60%

55%

50%

Южен централен и Североизточен
район за планиране

65%

60%

55%

Югоизточен, Северен централен и
Северозападен район за
планиране

70%

65%

60%

Размер на
помощта

Минимален размер на помощта
Максимален размер на
помощта

Интензитет на помощта

Район за
планиране

Категория
предприяти
е

Режим на държавните помощи:
1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” съгласно
Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008
от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за
съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора
(Общ регламент за груповоосвобождаване, публикуван в Официален вестник
на Общността OB L 214/09.08.2008), по отношение на безвъзмездната
финансова помощ по Елемент „Инвестиции”.
2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на
Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis
(публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), по
отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги”.
Допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по
Елемент „Услуги” от настоящата процедура за подбор на проекти следва да
отговаря на правилата за минимална помощ, определени в Регламент No
1998/2006. Допустимият размер се определя на база натрупване с други
минимални помощи, получени от кандидата за последните три финансови
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години, като помощта с натрупване не трябва да надвишава левовата
равностойност на 200 000 евро, определени по официалния курс лев-евро.

Плащания:
авансово плащане, междинни и окончателно плащане
Авансовото плащане може да бъде в размер до 20% от общия размер на
безвъзмездната финансова помощ срещу банкова гаранция
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 80%
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Източник на информация:
http://www.opcompetitiveness.bg/
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