идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма
икономика” 2007-2013

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

Oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати
стандарти”

Цел:
Да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за
управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни
стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за
подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане
на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги
с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Процедурата цели да допринесе и за подобряване на управленските и работни
процеси в българските научно-изследователски организации, чиито продукти и
услуги се ползват от предприятията за развитие на дейността им и повишване на
тяхната конкурентоспособност.

Краен срок:
30 септември 2010 г., 16:00 ч
Какви проекти/дейности се финансират?
Проекти:
Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации
за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за
управление, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на
съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или
консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново
оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на дадена
система за управление/добра производствена практика, и/или постигане на
съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление и/или с
изискванията
на
европейски/международни
стандарти,
и/или
добри
производствени практики;
Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица
по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на
съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или
акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или
производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/,
и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
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Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи комбинация от посочените три елемента/допустими
дейности, като услугите за сертифициране и/или удостоверяване на
съответствието на продукти, и/или удостоверяване въвеждането на добри
производствени практики са задължителна дейност при изпълнението на всеки
индивидуален проект.
Проекти:
Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за
предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи
за управление, както следва:
- БДС EN ISO 9001:2008
- БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS)
- БДС EN ISO 22000:2006
- БДС EN ISO 27001:2007
- ISO/IEC 20000-1:2005
- СД ISO/TS 16949:2010
- БДС EN ISO 13485
- БДС EN 15038:2006
- SA 8000:2008 (Social accountability 8000) и др.
Дейности за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, които
допринасят за въвеждане и/или постигане на съответствие с
изискванията на изградената/ите система/и за управление:
- закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) – оборудване,
машини, съоръжения, включително компютърно оборудване, необходимо за
работа на специализирания софтуер, посочен по-долу, допринасящи за
въвеждането, и/или постигане на съответствие с изискванията на
съответната/ите система/и за управление;
- закупуване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран
софтуер, допринасящ за въвеждането, и/или постигане на съответствие с
изискванията на съответната/ите система/и за управление.
Дейности за сертифициране на системи за управление от акредитирани
органи по сертификация на система за управление
Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации,
пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с
европейски/международни стандарти в следните области:
- CE маркировки
- Продуктови стандарти IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail
Consortium)
- Оценка на съответствието – подкрепа на предприятията за доказване на
съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, определящи
изисквания към тях.
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Дейности за инвестиции в ново оборудване и технологии, допринасящи
за постигане на съответствие на продукти с европейски/международни
стандарти:
- контролни системи – подкрепа на предприятията за закупуване на
оборудване за оценка на съответствието (дълготрайни материални активи) –
еталонно оборудване, технически средства за измерване и изпитване,
подкрепа за въвеждане на взаимосвързани или взаимодопълващи се елементи
от оборудване, необходими за демонстриране на съответствие с наблюдавани
и/или контролни параметри (характеристики), както и компютърно
оборудване, необходимо за работа на специализирания софтуер, посочен подолу.
- закупуване на дълготрайни нематериални активи – подкрепа на
предприятията за закупуване на специализиран софтуер, допринасящ за
постигане на съответствие на продукти с европейски/международни
стандарти.
Дейности за удостоверяване на съответствието
европейски/международни стандарти

на

продукти

с

Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации,
пряко свързани с въвеждането на добри производствени практики, като:
анализ на състоянието на предприятието и организацията на процесите;
разработване на процедури, насоки, правила за въвеждане и прилагане на
добри производствени практики; стратегии и планове за действие за
преодоляване на пропуските/проблемите, установени при анализа на
състоянието и др. пряко свързани с въвеждането на ДПП.
Дейности за инвестиции в ново оборудване и технологии, допринасящи
за въвеждане, и/или постигане на съответствие с изискванията на добри
производствени практики:
- закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) – ново оборудване,
машини, съоръжения, включително компютърно оборудване, необходимо за
работа на специализирания софтуер, посочен по-долу, допринасящи за
въвеждането на добри производствени практики;
- закупуване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран
софтуер, допринасящ за въвеждането на добри производствени практики.
Дейности за удостоверяване въвеждането на добри производствени
практики
одит на състоянието - първоначален одит за установяване на
съответствието на действащата система/продукт с изискванията на
конкретния стандарт и анализ на настоящото състояние;
разработване на документация - процедури, оперативни документи,
наръчник по качеството, техническо/и досие/та, насоки, правила и др.;
поетапно внедряване на разработените документи и процедури;
провеждане на обучения, инструктажи, извършване на одити на
елементите от съответния стандарт/добра производствена практика,
подготовка на продукта/ите за изпитвания;
извършване на корективни действия като резултат от проведен
сертификационен одит и/или извършена оценка и удостоверяване на
съответствието на продукти;
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-

други в зависимост от спецификата на съответния стандарт, както и
конкретните изисквания на бенефициента.

Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на
проектите по процедурата:
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;
Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
Одит на проекта - не повече от 1 500 лева.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
o

o

o
o

Имат минимум 1 приключена финансова година (2009 г.) преди датата
на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни
предложения.
Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината,
предхождаща годината на кандидатстване (2009 г.) равен на или
надвишаващ 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, или
Да са научно-изследователски организации, както следва:
 Български висши училища, получили последна валидна оценка
при институционална акредитация не по-ниска от “добра”
съгласно Глава десета от Закона за висшето образование (обн.
ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009
г.), или
 Българска академия на науките и нейни институти и звена, или
 Селкостопанска академия и институти към нея, или
 Експериментални лаборатории, изследователски институти по
смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията6 (обн. ДВ,
бр.130 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.),
или
 Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от
Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на
научните изследвания7 (обн. ДВ, бр.92 от 17.10.2003 г., посл.
изм. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.), или
 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81
от 06.10.2000 г., посл. изм и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.),
които
разходват
имуществото
си
за
развитието
и
утвърждаването на науката, техниката и технологиите, 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.
 Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат
да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата
на самостоятелна правосубектност.
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Продължителност на проектите:
12 /дванадесет/ месеца

Бюджет:
19 558 300 лева
Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
микро
и
малки
предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
средни предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
големи предприятия

7 500 000 лева

10 558 300 лева

1 500 000 лева

Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект по настоящата процедура е 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.

Интензитет на помощта
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не
трябва да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.
Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 25 %) трябва да бъде
финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които
изключват всякаква публична подкрепа.

Режим на държавните помощи:
Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна
финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Помощта
по настоящата процедура се предоставя в 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).

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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