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Програма/схема:
Оперативна програма
икономика” 2007-2013

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

Предварителна
информация:
BG161PO003-2.1.12
„Покриване
на
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в
предприятията”

Краен срок:
Поканата още не е обявена!!!

Какви проекти/дейности се финансират?
а) Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и
консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на
системи за управление, и/или внедряване на системи за управление на ресурсите
в предприятията (ERP системи), и/или внедряване на системи за управление на
работата с клиенти (CRM системи), и/или друг вид системи за управление на
ресурси, 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;
б) Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново
оборудване и нови технологии, които допринасят за 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,
както и насърчаване на инвестициите в системи за управление на ресурсите (ERP
системи), системи за управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или
друг вид системи за управление на ресурси.
в) 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.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
а) Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
б) Да имат седалище в Република България, и
в) 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.
Специфични критерии за допустимост на кандидатите
В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за
финансиране по настоящата процедура са кандидати, които:
а) Имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на
обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения, и
б) Имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена
финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 200 000 (двеста
хиляди) лева.
Потенциалните 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 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишни членове
87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност) към минималната
помощ, а именно:
а) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл
рибарство и аквакултури съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000;
б) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично
производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I „Списък по чл.
38 от Договора за функционирането на Европейския съюз 1 (Приложение О към
Насоките за кандидатстване);
в) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по преработка 2
и търговия 3 на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или
количествата
на
продуктите,
които
биват
изкупувани
от
производителите или предлагани на пазара от съответните
предприятия, или

1

„селскостопански продукти” означава продукти, посочени в Приложение I „Списък по чл. 38 от Договора
за функционирането на ЕС” (Приложение О към Насоките за кандидатстване), с изключение на рибните
продукти.
2

„преработка на селскостопански продукти” означава всяка една операция върху селскостопански
продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани
на място в земеделското стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен продукт
за първата му продажба.
3

„търговия със селскостопански продукти” означава съхранение или излагане с цел продажба,
предлагане за продажба, доставка или всеки друг начин на пласиране на пазара, с изключение на първата
продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка една дейност по
подготовка на продукта за първа продажба; продажба от първичен производител на краен потребител се
счита за търгувия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.
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когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде
прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
г) помощите за дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки, поконкретно - помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и
функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по
експортната дейност;
д) помощите, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни
стоки;
е) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл
въгледобив съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002;
ж) помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия,
които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу
възнаграждение;
з) помощи за предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване
вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява
за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;
и) помощи за предприятия в затруднение 4 .
-

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОП
„Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г., подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат
да получават:
а) Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
община, посочена в Приложение № 2 към Наредба № 29/2008 г., издадена от
министъра на земеделието и храните, и/или са заявили за подпомагане дейности по
проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в
Република България - Приложение № 2 към Наредба № 29/2008 г. (Приложение П
към Насоките за кандидатстване).
б) Микропредприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
в)
Предприятия,
извършващи
основната
си
икономическа
дейност
или
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008
(Приложение Р към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11
„Производство на напитки”:

4

„предприятие в затруднение” е това предприятие, при което: а) първоначално регистрираният капитал
е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през
предходните дванадесет месеца; б) предприятието е дружество с неограничена отговорност, чийто
капитал, както е записан в баланса на предприятието, е намалял с повече от половината и повече от една
четвърт от този капитал е бил загубен през предходните дванадесет месеца; в) отговаря на критериите по
националното законодателство, за да бъде обект на процедури по обявяване в несъстоятелност. В
случаите, когато кандидатът е микро, малко или средно предприятие, което е регистрирано от по-малко
от три години, не се счита за предприятие в затруднение за този период, освен ако не отговаря на
условията, определени в буква в).
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-

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни
продукти, без готови ястия”;
10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без
готови ястия”;
10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови
ястия”;
10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени
продукти”;
10.81. „Производство на захар”;
10.83 „Преработка на кафе и чай”;
10.9 „Производство на готови храни за животни”;
11.01. „Производство на спиртни напитки”;
11.02. „Производство на вина от грозде”;
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
11.05. „Производство на пиво”;
11.06. „Производство на малц”.

Изисквания към проектите:
-

-

-

да се изпълняват само на територията на Република България;
да включват задължително дейности за сертифициране на системи за
управление и/или удостоверяване на съответствието на продукти,
и/или въвеждането на добри производствени практики (посоченото
условие не се отнася до дейностите, свързани с внедряване на системи
за управление на ресурсите в предприятията – ERP системи, и/или
внедряване на системи за управление на работата с клиенти – CRM
системи, и/или друг вид система за управление на ресурси);
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 производставени практики са задължителна
дейност при изпълнението на всеки индивидуален проект, с
изключение на случаите, при които проектът се отнася/включва
дейности за внедряване на системи за управление на ресурсите в
предприятията – ERP системи, и/или внедряване на системи за
управление на работата с клиенти – CRM системи, и/или друг вид
система за управление на ресурси, които не подлежат на
сертифициране и/или удостоверяване на съответствието.
Задължителен краен резултат от изпълнението на всеки проект,
отнасящ се до въвеждането на системи за управление, и/или постигане
на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти,
и/или въвеждане на добри производствени практики е придобиването
на сертификат за въведена/и система/и за управление, и/или
постигнато съответствие на продукти с европейски/международни
стандарти, и/или документ, удостоверяващ въведена/и добра/и
производствена/и практика/и. Посоченото условие не се отнася за
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-

дейностите, свързани с внедряване на системи за управление на
ресурсите в предприятията (ERP системи), и/или внедряване на
системи за управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или
друг вид системи за управление на ресурси, които не подлежат на
сертифициране и/или удостоверяване на съответствието.
По настоящата процедура не са допустими дейности за въвеждане на
OHSAS 18001 - системи за здравословни и безопасни условия на труд.
Общият размер на разходите за услуги по проекта (без да се вземат
предвид разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното
предложение по процедурата, разходите за визуализация и одит на
проекта) може да бъде 100% от общите допустими разходи по проекта,
но не повече от 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Партньорство:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално,
а не съвместно с партньорски или други организации

Продължителност на проектите:
до 12 месеца

Бюджет:
Общ размер на
безвъзмездната

Средства от Европейския
фонд за регионално
развитие

съфинансиране

29 337 450 лева

24 936 832,50 лева

4 400 617,50 лева

(15 000 000 евро)

(12 750 000 евро)

(2 250 000 евро)

финансова помощ по
процедурата

Национално

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е
предвидено следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост
от категорията на предприятието-кандидат:
Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
микро
предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
малки
предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
средни
предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
големи
предприятия

2 933 745 лева

10 268 107,50
лева

13 201 852,50 лева

2 933 745 лева
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Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки
индивидуален проект по настоящата процедура е 391 166 лв. (триста деветдесет
и една хиляди сто шейсет и шест лева).

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.

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.sme.government.bg/
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