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Програма
"Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора"

Основна цел:
Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и
дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен
бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година
чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за
всеки одобрен бизнес план.

Краен срок:

15.09.2014

Какви проекти/дейности се финансират?
Проект

"Техностарт"

финансира

стартиращи

фирми

само

в

сферата

на

промишлеността, информационните услуги и научната и развойна дейност.
Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност
и

да

я

декларират

в

бизнес

плана

си,

в

следните

допустими

сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности
2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:
Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за
които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук
изключените - Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).
Сектор J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61
"Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии",
J63 "Информационни услуги".
Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от
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раздел М72 "Научноизследователска и развойна дейност".

Кой може да кандидатства? Изисквания?
1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти
през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили
акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето
образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната
2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната
страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с
образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през
2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация
и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователноквалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г.
във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
5. Физически

лица

-

български

и

чуждестранни

граждани,

които

са

докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен
през 2013 г. или 2014 г. в България.

Изисквания към проектите:
За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес
плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в
Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от
размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или
материални активи.

Партньорство:
/

Бюджет:
400 000 лв.
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Безвъзмездно финансиране:
До 20 000 лв.

Интензитет на помощта:
90%

Източник на информация:
http://www.mi.government.bg/
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