ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
Наименование на процедурата BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки
и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване
на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.
Допустими дейности:
1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите
продукти и услуги, и/или
3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията
и/или
4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност
и ефикасност в производствения процес.
Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на
уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване" на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се
подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган - Министерство на
икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": София
1000, ул. „6-ти септември" № 21.
Срок на кандидатстване:
Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на
нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
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“
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“.
2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите
на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства,
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“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на
интензивните на знание услуги.
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“

Информационни дни

В периода 11-19 май 2015 г. Министерството на икономиката организира
информационни дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедурата
със следния график:
• Варна - 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в
Зала хотел „Черно море"
• Бургас - 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в
Бизнес инкубатор Бургас, ул. „Ал. Батенберг" № 28
• Пловдив - 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00
ч.), в залата на Общински съвет
• София - 19 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в
Зала „Сердика", хотел „Балкан" (Шератон)

ІІ. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
Минимален размер /Максимален размер
Микро предприятия

Малки предприятия

100 000 лева - 500 000 лева

200 000 лева7 - 50 000 лева

Средни предприятия

300 000 лева - 1 000 000 лева

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за
последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към
съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2
500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.
Периодът от седем години обхваща:
- за Първия краен срок: 08.07.2008 г. – 08.07.2015 г.
- за Втория краен срок: 08.09.2008 г. – 08.09.2015 г.
- за Третия краен срок: 09.11.2008 г. – 09.11.2015 г.

Процент на съфинансиране
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на
предприятието

Максимален интензитет
на помощта за дейности
извън ЮЗР

Максимален интензитет на
помощта за дейности
в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Допустими кандидати
1/ Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство;
2/ Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
Кандидатите са длъжни да удостоверят, че са микро, малко или средно предприятие като
попълнят и представят към проектните предложения Декларация за тези обстоятелства по
чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец);
3/ Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди
датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени
финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятиетокандидат, както следва:
Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 175 000 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 20142020 групи сектори на икономическа дейност (посочени по-горе) съгласно тяхната
технологична интензивност;

6/ Да развиват дейността, за която кандидатстват в определените в Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори,
посочени по-горе;
7/ Всеки кандидат представя актуално Удостоверение за код на основната
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на
данни за 2014 г.).
ВАЖНО!
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
ВАЖНО: В рамките на един краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване
на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност по
Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените групи
сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност. Във
формулара посоченият код на основна икономическа дейност следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
да съответства на посочения в Удостоверение за код на основната икономическа дейност,
издадено от Националния статистически институт код.
Недопустими кандидати
1/ Недопустими са кандидатите, които са в несъстоятелност, ликвидация, конфликт на интереси,
осъдени с влязла в сила присъда и други.
2/ Кандидати, които чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася
до:
• сектора на рибарството и аквакултурите;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези
продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от
съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на
първичните производители;
• сектор стоманодобив;
• сектор въгледобив;
• сектор корабостроене;
• сектора за производство на синтетични влакна;
• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.
3/ Са предприятия, които:
• са закрили същата или подобна дейност в през двете години, предхождащи подаването на
проектното предложение, или които към момента на подаване на проектното предложение имат
конкретни планове да закрият такава дейност в срок до две години след приключването на
първоначалната инвестиция, за която се кандидатства за помощта, в съответния регион;

• са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на
Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с
общия пазар.
• са предприятия в затруднено положение.
4/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони
2014-2020, подкрепа не могат да получават:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които
имат седалище или клон със седалище на територията на селска община и са заявили за
подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските
райони в Република България.
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за
финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• 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”(от 10.1 до 10.6, 10.81, 10.83 и 10.9) и код 11
„Производство на напитки” (от 11.01 до 11.04 и 11.06):
Допустими разходи
1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта; 2/ Разходи за
придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по
проекта.

Разходите за информация и комуникация (вкл. визуализация) и за одит са недопустими за
финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да
финансират със собствени средства разходите за информация и комуникация с оглед
изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и
информация.
Недопустими разходи
1/ разходи за дълготрайни активи втора употреба;
2/ разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и
производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
3/ разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни
активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
4/ разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди
на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни
системи и модули към тях);
5/ разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения;
6/ разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – публикуване на
обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и
телевизионни), изработване на рекламни материали.
7/ разходи за застраховки на закупеното оборудване;

8/ разходи за банкови такси и комисионни;
9/ непредвидени разходи;
10/ непреки разходи (административни разходи, режийни и др.);
11/ разходи за закупуване на земя и сгради;
12/ разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
13/ разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
14/ принос в натура;
15/ загуби от обмяна на валута;
16/ разходи за възстановим ДДС;
17/ разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за
производството, резервни части;
18/ разходи за човешки ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на
проекта);
19/ разходи за командировки на персонала на бенефициента;
20/ разходи за закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;
21/ разходи за транспортна и енергийна инфраструктура;
22/ разходи за
електроцентрали;

извеждането

от

експлоатация

или

изграждането

на

атомни

23/ разходи за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове;
24/ разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
25/ разходи за инвестиции в летищна инфраструктура;
26/ разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди подписването
на договора за безвъзмездна финансова помощ;
27/ всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по процедурата.
Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18
/осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.

