ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Актуални възможности за финансиране на проекти
чрез ЕСИФ и други фондове и програми
информационна среща
гр. Пловдив, 17.05.2019г.
Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019- 2021г“ се
осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“
www.eufunds.bg


Формулярът за кандидатстване е модел за представяне на
проектното предложение, който включва:
1.Име на проекта.
2.Обща цел и специфични цели.
3.Обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите
на програмата.
4.План-график на дейностите.
5.Описание на очакваните резултати и ефекти върху крайните
потребители, обосновка на устойчивостта на резултатите.
6.Индикатори за напредъка.
7.Съответствие на дейностите с хоризонталните политики на ЕС.
8.Бюджет на проекта.
9.Набор от декларации и придружителни документи. Електронен
подпис.

Рамка за изпълнение на ваучерна схема за подобряване
използването на информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) по проект на ИАНМСП

Стойност на ваучерите е: 5 000 лв. до 20 000 лева без ДДС
Допустими кандидати: МСП които развиват своята основна
икономическа дейност в една от групите дейности, определени в
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като
високотехнологични, средно високотехнологични,
нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства или интензивни на знание услуги.
Дейностите по проекта са с максимална продължителност
9 месеца след датата на издаване на ваучера.

Допустими дейности: разработване и въвеждане на решения и
платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес
решения, разработване и въвеждане на уеб дизайн,
разработване и въвеждане на опростени мобилни/таблет
приложения, разработване или интегриране на приложения и
системи за бизнес софтуер, консултантски услуги за формиране
на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ и други,
които са предложени от избраните доставчици.
ИАНМСП извършва оценка за допустимост на получените
формуляри в срок от максимум 20 работни дни след датата на
постъпване.
Оценката се извършва по реда на постъпване на формулярите за
участие съгласно принципа „първи по ред, първи по право“.
Съставя се списък на първите максимум 500 фирми, които
отговарят на критериите за допустимост според времето на
постъпване на формуляра.

Микрокредити по ОП РЧР чрез
СиС Кредит АД и Микрофонд АД
Основни параметри: Размер на кредита – от 5000 лв. до 48 895 лв., срок на
погасяване до 10 години и гратисен период по главницата до 2 години
Какво се финансира: Придобиване на ДМА, ДНА и краткотрайни активи за
развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице
или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност,
работен капитал за развитие или разширяване на дейността, специфично и
професионално обучение на служителите/работниците .
Ползватели: Стартиращи предприятия, стартиращи предприятия на лица от
уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до
29г.), социални предприятия (стартиращи и съществуващи)
Предимства: Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните
получатели – 2,9 – 7,2 %, занижени условия за покритие с обезпечение,
дългосрочност до 10 години, достъп до финансиране на потребители, които
досега не са имали достъп до банков кредит

Подкрепа за устойчив бизнес
Максимален размер на БФП: до 5 000 лв.
Прием: до 30 септември 2019г.
Очакван брой бенефициенти: 1170 микропредприятия/самонаети
С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез
достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл.
самонаети лица). Тя ще подпомогне крайните получатели на
предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и ще осигури
последваща подкрепа за стартирани предприятия по операции на
ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с
цел укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване
на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие.

Допустими дейности:
1. Услуги в областта на бизнес стратегиите;
2. Услуги в областта на продажбите;
3. Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на
предприятието;
4. Правни (юридически) услуги;
5. Услуги в сферата на финансовото управление и контрол;
6. Мениджмънт услуги;
7. Услуги по управление на човешки ресурси;
8. Услуги в сферата на информационните технологии;
9. Посещения и/или участие в търговски изложения/панаири.
Продължителност на проектите - до 12 месеца

Допустими кандидати:
Предприятията, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020
или по мерки по ЗНЗ:
Предприятия, създадени от участници в проекти по операция
„Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и
самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в
проекти по същата операция;
- Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия,
получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 –
2020;
- Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и
разширяване на дейността по операция „Развитие на социалното
предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020;

Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и
разширяване на дейността по мерки от Стратегиите за Водено от
общностите местно развитие на местни инициативни групи с
финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;
- Микро-предприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез
проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за
ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР
2014 – 2020.
- Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска
дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили
еднократна парична сума вместо парично обезщетение за
безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;
- Микро-предприятия, създадени от безработни лица и стартирали
стопанска дейност по одобрен бизнес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ.

Програма «Еразъм за млади предприемачи»
Програмата e съфинансирана от ЕК (пр. в Италия – 900 евро/месец) и
предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се
учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в
страни, главно в ЕС. Това помага на новия предприемач в
придобиването на умения, необходими за управлението на малка
фирма, установяване на търговски партньорски взаимоотношения и
опознаване на международни пазари.

Допустими кандидати: Стартиращи  предприемачи или със фирми до
три години
Отворен целогодишен прием и 4 контактни офиса за България.

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Допустими кандидати: физически лица, земеделски стопани, ЕООД
/под СПО 8000 евро и минимум 33% от приходи от земеделие/
Критерии за подбор:
- Имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и
дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- Производствата им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за
етерично-маслени култури;
- Земеделското стопанство е разположено в планински район
- Стопанства преминали към биологично производство на

земеделски продукти и храни
Финансиране: левова равностойност на 15 000 евро
Очакван прием на проектите: май – юни 2019г.

Цели на програмата:
А.1.Увеличаване на обработваемата площ в земеделското
стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и/или
А.2.Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от
тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на
кандидатстване и/или
А.3. увеличаване на икономическия размер на стопанството с
минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
Б. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по
отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания,
хуманното отношение към животните, опазването на околната среда,
хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
Допълнително: производствена програма, финасов план и участие в
обучителен курс по мярка 1.

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
МИГ Асеновград – Куклен – до 31.05.2019г /първи прием/
МИГ Община Марица – май-юни 2019г.
BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на
предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от
територията на МИГ“
Подмярка 6.2 – „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Фиксирано плащане: не надвишаващо 25 000 евро
Критерии за подбор: Развитие на занаяти, социални и здравни
услуги; Развитие на селски, еко и културен туризъм и др.; Проекти в
секторите: Компютри, оптика и електроника; Автомобили и други
превозни средства; Метални изделия; Машиностроене; Печатарска
промишленост и записани носители; Текстил; Информационни
технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис;
Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна

BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Ген. Тошево
„ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “
Прием до 31.052019г.
Допустими кандидати:
1.Стартиращи и съществуващи предприятия с по-малко от три
приключили финансови години;
2. Постоянен адрес (в случай на ET), седалище и адрес на управление
на територията на МИГ-а и дейности по проекта на територията на
МИГ Балчик-Генерал Тошево
7. Подкрепят се само МСП, които оперират в секторите на
икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност,
изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
(НСНМСП), както и секторите, свързани с преодоляване на европейски
и регионални предизвикателства:

Максимален интензитет на помощта – 90%
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за
проект: 52 807,41 лева
- - Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 352
049,40 лева
Финансират се МСП в следните сектори със приложени списъци:
- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени
производства
- Интензивни на знание услуги: издателска дейност, производство на
филми и тв. предавания, звукозаписи, ИКТ дейности, информационни
услуги, научно-изследователска и развойна дейност и др.
- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални
предизвикателства:
С21 Производство на лекарствени вещества и продукти; С25.50
Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия; С25.62
Механично обработване на метал; С25.71 Производство на кухненски
прибори и ножарски изделия; С32.20 Производство на музикални
инструменти; С32.50 Производство на медицински и зъболекарски
инструменти и средства; J60.10 Създаване и излъчване на
радиопрограми; J60.20 Създаване и излъчване на телевизионни
програми; M71.11 Архитектурни дейности; М71.12 Инженерни
дейности и технически консултации; M74.10 Дейности в областта на
дизайна; M74.20 Дейности в областта на фотографията; Q86 Хуманно
здравеопазване; Q87 Медико-социални грижи с настаняване; Q88
Социална работа без настаняване

Най-добър млад предприемач на град Пловдив
Допустимост: може да участва всеки български гражданин, на
възраст между 18 и 33 навършени години, с адресна регистрация на
територията на Община Пловдив
Първа награда: 7 000 лева
Втора награда: 4 000 лева
Две трети награди: всяка по 2 000
Критерии за оценка: реализъм на целите/бизнес начинанието/,
ползи за Община Пловдив (нови работни места, покриване на
свободна пазарна ниша, предимство на продукта/услугата,пазарен
дял, иновативност, стратегия на продажбите - дистрибуторска мрежа
и реклама, ценова политика, използване на нови и интернет
технологии, съфинансиране, степен на възвръщаемост на
инвестицията, реалистичност на приходите и разходите, оценка на
рисковете, и т.н.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ цели да съдейства за
ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и
социални предприемачи на територията на Столична община като
ги подпомогне при разработване и представяне на добре
обосновани предложения към потенциални инвеститори и
финансиращи организации, като повиши техния капацитет за
пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи
към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с
висока добавена стойност. Предоставя се подкрепа за проекти,
които водят до демонстриране, разработване и/или
усъвършенстване на иновативен продукт (стока или услуга) или
процес, попадащи в обхвата на основните тематични приоритети на
ИСИС на София.
На сесията 4 февруари - 28 февруари 2019 г. са постъпили 46
проекта и ще бъдат финансирани 13.

Грантова схема «Инструмент за малки и средни предприятия»

Инструментът за МСП към Хоризонт 2020 има три фази.
ФАЗА 1, наричана още идейна фаза, е за предпроектни проучвания.
Тя предлага съфинансиране 70% /50 000 Евро/ за обосновка и
проверка на технологичната, практическата и икономическа
осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция,
която представлява новост за индустриалния сектор - нов
иновативен продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови
пазарни приложения на съществуващи технологии.

ФАЗА 2 е за изпълнение на дейности, вкл. демонстрация, тестване,
създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране,
миниатюризация, проектиране, подготовка за пускане на пазара,
закупуване на оборудване за бъдещо серийно производство и др.
Целта е чрез проекта да се приведе иновационната идея
(продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и
зрялост, като се подготви за бъдещо ефективно въвеждане на
пазара.
По ФАЗА 1 се получава безвъзмездно съфинансиране от 50 000
евро, а по ФАЗА 2 – от 0,5 млн. евро до 2,5 млн.евро.
Срокът за изпълнение на проект по ФАЗА 1 е до 6 месеца, а за ФАЗА
2 е от 12 до 24 месеца.

Благодаря за вниманието!
Областен информационен център – Пловдив
гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20,
Тел. 032 262 000
oic@plovdiv.bg
Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода
2019 – 2021г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна
програма „Добро управление“ www.eufunds.bg

