идеите в действие

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ

НА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

НА

БЪЛГАРСКАТА

ИКОНОМИКА”

2007- 2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Основна цел:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и
средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната
икономика,

чрез

насърчаване

на

инвестициите

в

съвременни

технологии

и

оборудване.

Краен срок:

23 декември 2013 г.

Какви проекти/дейности се финансират?
Проектите по настоящата процедура трябва да имат за свой основен предмет
осъществяването на инвестиции, свързани с поне една от следните цели:


Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл,
допустим

по

настоящата

процедура,

в

допълнение

към

досегашната

дейност;


Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;



Диверсификация

на

продукцията

на

съществуващо

предприятие

чрез

добавяне на нови допълнителни продукти;


Фундаментална

промяна

на

цялостния

производствен

съществуващо предприятие.
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По Елемент „Инвестиции“ допустими са следните дейности:

 Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив
(ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;

 Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с
постигане на целите на проекта.
По Елемент „Услуги“ допустими са следните дейности:

 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура;

 Визуализация на проекта;


Одит

на

проекта

(допустима

дейност

само

за

проекти

с

размер

на

безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.)

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на следните общи критерии:


Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, 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 имат седалище в Република България, и



Да са пряко отговорни за изпълнението на

дейностите по проекта, а не да

действат в качеството на посредник.


Да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012
г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;



Да

са

реализирали

нетни

приходи

от

продажби

през

последната

приключила финансова година (2012 г.) в зависимост от категорията на
предприятието-кандидат, както следва:
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Категория

на

предприятието

кандидат

Нетни приходи от продажби през
последната приключила финансова
година (2012 г.)

Микро предприятия

≥ 150 000 лева

Малки предприятия

≥ 300 000 лева

Средни предприятия

≥ 750 000 лева



Да развиват основната си икономическа дейност в следните допустими
сектори/раздели/кодове

съгласно

Класификацията

на

икономическите

дейности 2008 г. (Приложение С към Насоките за кандидатстване):


Сектор С „Преработваща промишленост“;



Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески

продукти; далекосъобщения”


Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само

кодове

на

основна

икономическа

дейност

от

раздел

М72

„Научноизследователска и развойна дейност“.
ВАЖНО: По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат
допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа
дейност

в

секторите/раздели/групи/класове,

посочени

по-долу,

съгласно

Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:
- Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели
с код C20, C21, С22, C26, C27, C28, C29 и С30;
- Предприятия от подсектор „Научно-изследователска и развойна дейност”
с код М72.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата

за

подбор

на

проекти

поради

липсата

на

самостоятелна

правосубектност.
Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят, че са микро,
малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП) и по смисъла на Приложение І към Регламент на Комисията
(ЕО) № 800/2008, като попълнят и представят към проектните предложения
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Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към
Насоките за кандидатстване).
За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в
горепосочените

допустими

сектори/раздели/кодове,

кандидатите

следва

да

представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на
основната

икономическа

дейност

от

Националния

статистически

институт

(издадено до 6 месеца преди датата на кандидатстване).
За определяне на допустимостта съгласно посочения критерий се използва
класификация КИД-2008 – Приложение С към Насоките за кандидатстване (приета
със Заповед № РД 07-317/29.11.2007 г. на Председателя на Националния
статистически институт).
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.
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 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”;

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

факс:
моб.:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

- 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:

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
12 месеца

Бюджет:
Общ

размер

на

безвъзмездната
финансова

помощ

процедурата
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97 791 500 лева

83 122 775 лева

14 668 725 лева

(50 000 000 евро)

( 42 500 000 евро)

(7 500 000 евро)

Общ

размер

на

Общ

размер

на

Общ

размер

безвъзмездната

безвъзмездната финансова

безвъзмездната

финансова помощ за

помощ за

помощ за

микро предприятия

малки предприятия

средни предприятия

5 500 000 лева

35 000 000 лева

57 291 500 лева

на

финансова

Безвъзмездно финансиране:
Категория
предприятие
Размер на помощта
Минимален размер на помощта
при кандидатстване
Максимален размер на помощта

Микро

Малки

Средни

предприятия

предприятия

предприятия

100 000 лева

200 000 лева

300 000 лева

500 000 лева

1 000 000 лева

2 000 000 лева

Интензитет на помощта:
Максимален
Категория на предприятието кандидат

интензитет

на

безвъзмездната финансова помощ по
проекта

Микро и малки предприятия

Средни предприятия
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Плащания:
Авансовото плащане може да бъде в размер до 65% от общия размер на безвъзмездната
финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на
бенефициента на банкова гаранция (Приложение Л) покриваща пълния размер на исканата
авансова сума и Финансова идентификационна форма (съгласно образеца, приложен към
Оперативното ръководство за изпълнение на договорите по процедурата).
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 95
% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

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