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ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“
ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
ЦЕЛИ:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел
повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.
КРАЕН СРОК:
16:30 ЧАСА НА 21.05.2019 Г.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

1. Създаване на нов стопански обект
Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна
производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се
определи като стопански обект производствената единица трябва да е
пространствено, функционално и организационно отделена единица, която
се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за
определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване
на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали предприятието
вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да
бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически
ресурси със съществуващия стопански обект.
2. Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато
вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при
условие че базисният производствен процес не се променя из основи.
3. Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект.
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за
разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от
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производствения процес не попада в посочения вид първоначална
инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се
модернизира цялостния производствен процес.
Допустими дейности:
1. подобряване на производствените процеси;
2. намаляване на производствените разходи,
3. подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими по процедурата са следните видове разходи:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи1 (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото
разработване),

представляващи

дълготрайни

нематериални

активи

(ДНА),

необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство;
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

1

Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на
оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните
активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са
посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Относно
дефиницията за материални активи се прилага чл. 2, пар. 29 от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014 и Приложение Н.
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2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
3) Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди
датата на обявяване на процедурата.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени
финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятиетокандидат, както следва:
Категория на предприятието

Микро предприятие

Нетни приходи от продажби2

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП)
2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична
интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

2

Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от
продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017
години.
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С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на
музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без
косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене“3
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

3

Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с
изключение на пелети, получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на
дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е
недопустимо по настоящата процедура.
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6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.
Кандидатите не може да заявяват подкрепа за повече от един код на икономическа
дейност.
Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на
проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:


микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
селски район



предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или
маркетинг на горски продукти



микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг
на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I
от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук,
в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони



малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и
средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или
маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън
Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност или с
производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в
случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони



предприятия, 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”, както следва:
-

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”;

-

10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
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-

10.91. „Производство на готови храни за животни”;

-

11.02. „Производство на вина от грозде”;

-

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

-

11.06. „Производство на малц”.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта,
следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да
бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани
с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта,
съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за
който е предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане.
Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен
финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след
изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на
проекта.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:

12 /дванадесет/ месеца.

БЮДЖЕТ:
75 000 000 евро

Високотехнологични

Нискотехнологични

и

средно

Интензивни

високотехнологични

услуги

на
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средно
нискотехнологични
промишлени

промишлени производства

73 343 625 лева

знание

производства
14 668 725 лева

58 674 900 лева
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37 500 000 евро

7 500 000 евро

30 000 000 евро

Микро

Малки

Средни

предприятия

предприятия

предприятия

11 580 958.39 лева

38 600 749.84 лева

23 161 916.77 лева

5 921 250 евро

19 736 250 евро

11 842 500 евро

6 845 893.96 лева

5 541 844.30 лева

2 280 986.74 лева

3 500 250 евро

2 833 500 евро

1 166 250 евро

11 441 605.50 лева

28 457 326.50 лева

18 775 968 лева

5 850 000 евро

14 550 000 евро

9 600 000 евро

Високотехнологични
и

средно

високотехнологични
промишлени
производства
Интензивни

на

знание услуги
Нискотехнологични
и

средно

нискотехнологични
промишлени
производства

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минимален
размер
на
заявената
безвъзмездна
финансова
помощ
за
индивидуален проект

Максимален
размер
на
заявената
безвъзмездна
финансова
помощ
за
индивидуален проект в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат
Микро предприятия: 500 000 лева

100 000 лева
Mалки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

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

Категория

на

предприятието

Максимален интензитет на
помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)4

Максимален
интензитет

помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

ПЛАЩАНИЯ:
…
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://opik.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniyakapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya

4

Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България
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Критерии и методика за оценка на проектните предложения:
Критерии за техническа и финансова оценка
I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

40

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността
на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016
г. и 2017 г.)

5

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)

6

III. Ефект от изпълнението на проекта5

29

1. Вътрешна норма на възвръщаемост6 (N, N+1, N+2)

5

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявената обща стойност на проекта

8

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

8

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта
(N+1, N+2)

8

IV. Приоритизиране на проекти

13

1. Регионална приоритизация на проекти

6

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

5

При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че 2017 г. е последната
приключила година, N, N+1, N+2 са прогнозни години, при които N е годината на приключване
изпълнението на договора/проекта.
6

Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).
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3. Съответствие с ИСИС

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки

93

Проектните предложения, получили минимум 55,8 точки на етап „Техническа и финансова
оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят
отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
(1.микро предприятия; 2. малки предприятия; 3. средни предприятия). За финансиране се
предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на
бюджета за съответната категория предприятия, определен в т. 8 от Условията за
кандидатстване.
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