идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА
ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”

Цел:
да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните
предприятия и кооперации на хора с увреждания в България 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:
14.03.2011 г., 16:00 ч.
Какви проекти/дейности се финансират?
•
•
•
•

Стартиране на нов бизнес от съществуващо предприятие в допустим сектор по
настоящата процедура;
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.

По Компонент 1 „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 производствения
процес и неговото управление;
• 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 непатентовани технически познания и
др., представляващо дълготраен нематериален актив.
По Компонент 2 „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?

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

•
Да са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по
смисъла на чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
•
Да са предприятия, вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с
увреждания съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания,
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които
отговарят на следните условия:
1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
2. произвеждат стоки или извършват услуги;
3. имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва:
а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;
б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не помалко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;
в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания - не
по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;
4. вписани са в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с
увреждания.
Съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в регистър в
Агенцията за хората с увреждания, като условията и реда за вписване в регистъра
се определят в правилника за прилагане на закона.

Изисквания към проектите:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения, включващи комбинация от двата посочени компонента, като
Компонент 1 „Инвестиции” е задължителен.
Включването САМО на Компоеннт 2 „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата
процедура.

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
до 18 месеца

Бюджет:
19 558 300 лева

Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект е до 600 000 (шестотин хиляди) лева.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален
проект е 50 000 (петдесет хиляди) лева.
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Интензитет на помощта
Максималният

интензитет

на

безвъзмездната

финансова

помощ

по

допустимите компоненти на процедурата в зависимост от избрания режим на
държавни помощи е както следва:
Компонент 1 „Инвестиции”:
Ö 95 % от стойността на общо допустимите разходи по Компонент 1
„Инвестиции”, в случаите когато избрания режим по този компонент е режим „de
minimis” (минимална помощ), или
Ö В случаите когато избрания режим по Компонент 1 „Инвестиции” е регионална
инвестиционна

помощ

–

режим

„групово

освобождаване”,

максималния

интензитет на безвъзмездната финансова помощ по този компонент в
зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:
Категория на предприятието-

Максимален интензитет на

кандидат

безвъзмездната финансова помощ
по Компонент 1 „Инвестиции”

Микро и малки предприятия

Ö 70 % от общите допустими разходи по
Компонент 1

Средни предприятия

Ö 60 % от общите допустими разходи по
Компонент 1

Големи предприятия

Ö 50 % от общите допустими разходи по
Компонент 1

В случаите когато избрания режим по Компонент 1 „Инвестиции” е регионална
инвестиционна
интензитет

помощ

на

предоставяна

–

режим

безвъзмездната
на

предприятия

„групово
финансова
от

освобождаване”,
помощ

транспортния

по

максималния

този

сектор

не

компонент,
може

да

надвишава 50 % от общите допустими по Компонент 1 независимо от
категорията на предприятието-кандидат.

Компонент 2 „Услуги”:
Ö 95 % от стойността на общо допустимите разходи по Компонент 2 „Услуги”
независимо от категорията на предприятието-кандидат.
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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/
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