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Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане
на системи за управление в предприятията”

Цел:
Да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за
управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти,
производствените ресурси, 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.

Краен срок:
28.09.2011
Какви проекти/дейности се финансират?
Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации
за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на
стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети
и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на
софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP
системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси
(MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; 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 постигане на съответствие с
изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за
постигане
на
съответствие
на
продукти
с
изискванията
на
европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на
съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за
насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1)
ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи);
3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление
на предприятията.
Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по
сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на
съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за
удостоверяване въвеждането на добри производствени практики
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Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на следните общи критерии:
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.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
Както и:
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 150
000 (сто и петдесет хиляди) лева.
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 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”:
- 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”;
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-

11.02.
11.03.
11.04.
11.05.
11.06.

„Производство
„Производство
„Производство
„Производство
„Производство

на
на
на
на
на

вина от грозде”;
други ферментирали напитки”;
други недестилирани алкохолни напитки”;
пиво”;
малц”.

Изисквания към проектите:
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни
предложения за посочените три елемента/допустими дейности или включващи
комбинация от посочените три елемента/допустими дейности като услугите за
сертифициране на стандартизирани системи за управление и/или удостоверяване
въвеждането на добри производставени практики и/или удостоверяването на
съответствие на продукти са задължителна дейност при изпълнението на всеки
индивидуален проект. Изключение от това изискване представляват проектите,
свързани с дейности за внедряване на софтуерни системи за управление на: 1)
ресурсите на предприятията – ERP системи; 2) работата с клиенти – CRM системи; 3)
производствените ресурси - MOM системи; 4) друг вид системи за управление на
предприятията, които не подлежат на сертифициране и/или удостоверяване на
съответствието. При изпълнението на проекти/дейности, свързани с въвеждането на
софтуерни системи за управление на ресурсите, на работата с клиенти, на
производствените ресурси или друг вид системи за управление на предприятията,
изпълнението им се удостоверява с издаването на лиценз/протокол/ръководство за
функциониране на софтуерната система от съответния доставчик/производител.
Задължителен краен резултат от изпълнението на всеки проект, отнасящ се
довъвеждането на стандартизирани 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.
Включването само на дейности за инвестиционна подкрепа при реализиране на
проекти в областта на въвеждането на стандартизирани системи за управление
и/или удостоверяването на съответствие на продукти, и/или въвеждането на добри
производствени практики, е НЕДОПУСТИМО.
Посоченото условие не се отнася до случаите, в които проектът се отнася/включва
дейности за разработване/внедряване на системи за управление на ресурсите в
предприятията – ERP системи, системи за управление на работата с клиенти – CRM
системи, системи за управление на производствените ресурси – MOM системи, и/или
друг вид системи за управление на предприятията.
По настоящата процедура не са допустими дейности за въвеждане на OHSAS 18001 системи за здравословни и безопасни условия на труд.

Партньорство:
/
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12 /дванадесет/ месеца

Бюджет:
48 895 750 лева

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
микро
предприятия

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
малки
предприятия

2 444 787,50 лева

17 113512,50 лева

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
средни
предприятия
19 558 300 лева

Общ размер на
безвъзмездната
финансова
помощ за
големи
предприятия
9 779 150 лева

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:
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.opcompetitiveness.bg/
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