идеите в действие

Програма: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013.

Процедура:
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Цел:
Да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно
признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното
конкурентноспособно развитие.

Краен срок за кандидатстване:
16.00 часа на 5 януари 2009г.

Какво се финансира?
Консултантски услуги
Инвестиционна подкрепа.
Услуги за сертифициране на СУ или за изпитване за удостоверяване
на съответствието.
Задължителен резултат от реализацията на всички проекти, независимо от
избраната комбинация от елементи, е придобиването на сертификат или
еквивалентен документ за съответствие.
Допустими стандарти:
•

БДС EN ISO 9001:2000

•

БДС EN ISO 14001:2004 (EMAS)

•

БДС EN ISO 22000:2005

•

БДС EN ISO 27001

•

ISO 20 000-1:2005

•

Модели и стандарти за качество на ИТ и софтуерни продукти и услуги

•

Системи за управление, базирани на информационни технологии

Допустими дейности, свързани с постигане на съответствие на продуктите
•

CE маркировки

•

Оценка на съответствието
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идеите в действие

•

Контролни системи – оборудване за оценка на съответствието (дълготрайни

материални активи) – еталонно оборудване, средства за калибриране и средства за
измерване, различни от еталонните, подкрепа за въвеждане на взаимодействащи или
взаимодопълващи

се

елементи

необходими

за

постигане

на

метрологично

съответствие.
Допустими дейности, свързани с постигане на добри производствени
практики
Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти са и
дейности за въвеждане на добри производствени практики (Good Manufacturing
Practices - GMPs).

Кой може да кандидатства?
• За да бъдат допустими, кандидатите по тази процедура трябва да отговарят на
следните условия:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите;
• Да имат минимум 1 приключена финансова година преди датата на обявяване
началото на процедурата за подбор на проекти;
• Да имат седалище в България;
• Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща
годината на кандидатстване (2007 г.), равен на или надвишаващ 100 000 лева;

Финансови условия:
Допустимата безвъзмездна помощ е в размер на 50 % от допустимите разходи.
Минималният размер на безвъзмездната помощ е в размер на 10 000 лева (десет
хиляди лева), а максималният размер – 100 000 лева.

Плащания:
Плащанията по договор могат да се извършват чрез авансово, междинни плащания
и/или балансово (окончателно) плащане.

Източник на информация:
www.opcompetitiveness.bg
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