НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

НАСЪРЧАВАНЕ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

НА

Дата на обявяване: октомври/ноември 2017
Бюджет: 67 227 768,06 лева
Кой може да кандидатства:

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНИ И
ПРЕДСТОЯЩИ
ПОКАНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ

® СХЕМА
ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
ПО ОПИК
® СХЕМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНИ
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ
ЛИЦА ПО ОПРЧР

1) юридически лица (ЕООД, ООД, АД) или еднолични търговци
(ЕТ), регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите;

® ПОКАНИ
КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА
ПО

НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
2) регистрирани след 31.12.2015 г. и преди датата на обявяване на
процедурата;
3) кандидати, които към датата на кандидатстване са независими
предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
4) кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над
50% от предприятието се притежават от едно физическо лицепредприемач;
ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението
или да бъде съдружник или акционер в друго юридическо лице или
едноличен търговец.
5) Допустими са проекти само на кандидати, които развиват своята
основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват
в следните сектори:
® С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
® С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и
сарашки изделия“;
® С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал;
производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
® С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
® С20 „Производство на химични продукти“;
® С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
® С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
® С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
® 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“;
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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНИ И
ПРЕДСТОЯЩИ
ПОКАНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
ПРОГРАМА
CREATIVE
EUROPE/
ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ
В
ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ
® НОВА ПЛАТФОРМА ЗА
ПУБЛИКУВАНЕ
НА
НАУЧНИ ТЕКСТОВЕ И
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
HTTPS://WWW.KNOWTR.
COM/
® ДЕН НА ПРОЕКТНИЯ
МЕНИДЖМЪНТ
В
БЪЛГАРИЯ – ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ
НА
HTTP://PMDAY.PMI.BG/
® ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ФОНДА ЗА РАЗРАБОТКА
НА ПРОЕКТИ (ФРП) (SEED
MONEY FACILITY - SMF)
ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ
4.2 НА ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ДУНАВ“ 2014-2020

НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
® С26 „Производство 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“;
® С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
® С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти
и средства“;
® J58 „Издателска дейност“;
® J59 „Производство на филми, телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване на музика“;
® J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
® J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
® M71.11 „Архитектурни дейности“;
® M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
® M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
® M74.20 „Дейности в областта на фотографията“
Какви разходи се финансират:
® Програмата покрива на 90%, извършени по проекта инвестиционни
и

оперативни

разходи,

както

следва:

За възнаграждения на квалифицирания и административен персонал
– до 2600 лв. /мес на лице наето на 8 часов трудов договор плюс
осигуровки за сметка на работодател. Разходите за квалифициран
персонал не трябва да надхвърлят 50% от общите разходи. За
административен персонал са до 30 хил. лева;
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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНИ И
ПРЕДСТОЯЩИ
ПОКАНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ

 Покана
за
проектни
предложения по Фонда за
разработка на проекти (ФРП)
(Seed Money Facility - SMF) по
Специфична цел 4.2 по
програма за транснационално
сътрудничество
„Дунав“
2014-2020 стартира на 02
октомври 2017 г. с краен срок
07 декември 2017 г. (15:00
CET).
 Подкрепата от ФРП e
насочена към подготовка на
комплексни, стратегически,
транснационални проектни
предложения, съответстващи
на предварително дефинирани
теми
в
рамките
на
Приоритетните области на
Стратегията
на
ЕС
за
Дунавския регион, които да
бъдат
представени
за
кандидатстване
за
финансиране от различни
източници – европейски,
национални, публични и
частни
финансови
инструменти,
публичночастно партньорство и др.
 Етапът на подготовка на
предложенията, финансиран
от ФРП, ще включва анализ на

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ


НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

ОТВОРЕНИ И
ПРЕДСТОЯЩИ
ПОКАНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ

® Разходи за машини, съоръжения и оборудване (ДМА) – до 200 хил.
лева;
® Разходи за нематериални активи (ДНА), вкл. софтуер – до 30 хил.
лева;
® Разходи за материали и консумативи – до 20 хил. лева;
® Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи и офис
консумативи;
® Разходи за външни услуги в това число: структуриране на бизнес
модел; изработка на икономическа, техническа и финансова оценка;
разработване на технология за производство; изработване на
пазарни анализи и проучвания, маркетинг план; създаване на
интернет страница;
® Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари,
конференции, изложения) за представяне на кандидата и на
неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на
дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в
мрежи– 20 хил. лева.
Минималният размер на безвъзмедната финансова помощ е 50 хил.
лева, а максималният – 391 166 лева.
® Приоритет

при

оценката

ще

бъде

даден

на:

проекти на предприемачи, които имат образование и/или поне 2
години професионален опит в областта на разработваната иновация и
чиито екипи са съставени от лица, притежаващи образование и/или
професионален опит в областта на разработваната иновация;
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нуждите
и
предизвикателствата,
адресирани
от
проекта,
подготовка на план за
действие
по
проекта,
организация
на
партньорството,
както
и
анализ на потенциалните
финансови инструменти, за
финансиране на проекта.
 Задължително условие за
кандидатстване по ФРП е
представяне от кандидатите
на
„Декларация
за
съответствие“ (Declaration of
alignment),
издадена
от
Координаторите
на
приоритетни области по
Стратегията на ЕС за
Дунавския
регион
по
съответната
тематична
област. Съгласно правилата
на програмата липсата на
декларация ще означава, че
темата
на
проектното
предложение не съответства
на фокуса на поканата, което
ще доведе до отхвърляне на
проектното предложение.
 С цел навременно издаване на
декларация от приоритетните
координатори преди крайния
срок на поканата, програмата

НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
® проекти на жени предприемачи – за целта тя трябва да притежава
повече от 50% от предприятието преди обявяване на приема по
схемата;
® проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г.
(навършени) – за целта лицето трябва да притежава повече от 50% от
предприятието преди обявяване ан приема по схемата;
® проекти на социални предприятия – които, вече са наели или в
рамките на изпълнението на проекта ще наемат лице/лица с трайни
увреждания (50 или над 50%);
® проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен
регион за планиране – за целта фирмата кандидат трябва да има
регистрирано седалище на територията на СЗР преди обявяване на
схемата, а така също поне 70% от разходите по проекта да се
реализират в този район.

СПЕЦИФИЧНИ
ЗАЕТИ ЛИЦА

ОБУЧЕНИЯ

ЗА

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17.30 часа
Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и
адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за
устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични
за предприятията и работните места обучения извън публичния
сектор.
Допустими кандидати: работодатели
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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНИ И
ПРЕДСТОЯЩИ
ПОКАНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
препоръчва на кандидатите да
се свържат с координаторите
и им изпратят разработените
предложения (във формат pdf)
не по-късно от 08.11.2017 г.
Това
ще
позволи
на
координаторите да прегледат
исканията за издаване на
декларация,
да
направят
проверка за съответствие на
предложенията и да издадат
декларациите преди крайния
срок на поканата.
 Разполагаемият бюджет по
поканата е 1 530 000 евро. В
предложенията по ФРП ще
могат да участват от 2 до 5
партньори от поне две
държави от територията на
програмата.
Водещият
партньор в проекта следва да
бъде от държава, член на ЕС.
Максималната
продължителност
на
проектите е 12 месеца.
Максималният бюджет на
проект по ФРП е 50 000 евро,
от които финансиране от
ЕФРР до 85% (42 500 евро).
МРРБ може да предостави
национално съфинансиране
от републиканския бюджет в
размер на 15% от бюджета на

НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
Допустими дейности
® Обучение за придобиване на професионална квалификация;
® Обучение за придобиване на ключови компетенции;
® Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
® Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия
живот.
Финансиране

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНИ И
ПРЕДСТОЯЩИ
ПОКАНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
всеки български партньор,
участващ в проекта, чрез
сключване на договор за
предоставяне на национално
съфинансиране между МРРБ
и
партньора.
ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ
НА
АДРЕС: http://www.interregdanube.eu/calls/calls-forproposals/seed-money-facilitycall

1) в зависимост от категорията на предприето % на безвъзмездната
финансова помощ (БФП) е както следва:
– 70 % от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
– 60 % от допустимите разходи за средни предприятия;
– 50 % от допустимите разходи за големи предприятия;
– БФП може да бъде увеличена с още 10 % (но не повече от общо
70%), ако обучението се предлага на работещи с увреждания или
работещи в неравностойно положение;
2) Максимален размер на БФП за проект: 3 911 660 лева
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информацията е подготвена от д-р
Наталия
Венелинова,
координатор
„ЕППФ“, стая 2.208, GSM:0888558782,
nvenelinova@uni-ruse.bg

