идеите в действие

Програма: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013.
Процедура: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”
Цел: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки
и средни предприятия 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 за кандидатстване: 16.00 часа на 12 януари 2009г.
Какво се финансира?
Допустими по настоящата процедура са проекти, които са насочени към една или
повече от следните цели:

 Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл,
допустим по настоящата процедура;

 Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 Диверсификация

на

продукцията

на

съществуващо

предприятие

чрез

добавяне на нови допълнителни продукти/услуги;

 Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо
предприятие.
Допустими са разходите за закупуване на:



Машини, съоръжения и оборудване (вкл. компютърно оборудване);



Строително-монтажни работи - не повече от 20% от общо допустимите
разходи по проекта.



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 не патентовани технически познания и др.



Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси,
продукти/услуги

в

предприятието

(в

т.ч.

разработване

на

маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.
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бизнес

и

идеите в действие

Кой може да кандидатства? (основни изисквания, не изчерпателно)


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



да имат минимум 3 приключени финансови години - 2005, 2006 и 2007 г



да са реализирали нетни приходи от продажби за 2007 г.- равни на или
надвишаващи 80 000 (осемдесет хиляди) лева, и



развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата
промишленост и/или в областта на услугите - в Сектор С (с изключение на
хранително-вкусова промишленост), Сектор J или Сектор М.

Финансови условия:
Категория предприятие

Интензитет на безвъзмездната финансова
помощ

Микро и малки предприятия

65 %

Средни предприятия

60 %

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на
настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева (петдесет
хиляди лева).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
милион лева).

1 000 000 лева (един

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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