
 

Консултантска къща „Стратегии“ 
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Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 
 
 

ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения 

капацитет в малките и средни предприятия“ 
 

Основна цел на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните 
предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им 
потенциал. 
 

Минимален размер на финансиране Максимален размер на финансиране 

 
 

100 000 лева  

Микро предприятия: 500 000 лева 

Mалки предприятия: 750 000 лева 

Средни предприятия: 1 000 000 лева 

 
 

Категория на предприятието 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности 

извън Югозападен регион  

Максимален интензитет на 

помощта за дейности 

в Югозападен регион 

Микро и малки предприятия 70 % 45 % 

Средни предприятия 60 %                       35 % 

 

Допустими кандидати:  
Микро малки и средни предприятия, които осъществяват дейност по следните кодове:  
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“ 

 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  
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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“  

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“ 

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни 

материални активи (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. 

 

Краен срок за подаване на документи в ИСУН: 21 май 2019 г.  
 
 
 

ПРОЦЕДУРА: Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия 

 
Основна цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприяия за 
внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.  

 
 

Минимален размер на финансиране Максимален размер на финансиране 

 
 

100 000 лева  

Микро и малки предприятия: 500 000 лева 

Средни предприятия: 750 000 лева 

Големи предприятия: 1 000 000 лева 
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Интензитет на финансирането:  
25% - 90% в зависимост от категорията предпритие и вида финансирана дейност 
 
 
Допустими кандидати:  
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите 
 
Допустими разходи:  

1) Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията  

2) Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията  

3) Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите 
 
 
Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: август 2019 г.  
 
 
 
 

ПРОЦЕДУРА: Дигитализация на МСП 
 
 
Основна цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне 

на специализирани ИКТ услуги.  
 
Допустими кандидати:  
Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон 

или Закона за кооперациите.  
 
 

Минимален размер на финансиране Максимален размер на финансиране 

50 000 лева  391 166 лв.  

 
Интензитет на финансирането:  
70% (30% от общата сума на проекта се съфинансира от кандидата)  
 
Примерни допустими дейности:  
Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.  
 
 
Допустими разходи:  

1) Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

2) Разходи за услуги 
 
Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: януари 2020 г.  
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020  
 

BG05M9OP001-1.057 „Умения“ 

 

Основна цел  

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки 

професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни 

форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на 

икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и 

неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.  

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ  

Минимален размер на финансиране Максимален размер на финансиране 

15 000 лева  391 166 лв.  

 

Интензитет на финансирането  

Категория на предприятието 
Максимален интензитет на помощта за дейности 

извън Югозападен регион  

Микро и малки предприятия 70 % 

Средни предприятия 60 % 

Големи предприятия 50 % 

 

 

Допустими кандидати:  

Работодатели („Работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска 

дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.) 

 

Допустими дейности:  

1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен 

процес; 
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2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но 

не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните 

характеристики на лицето и спецификата на работното място; 

3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, 

съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място; 

4. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно 

завършване на обучение/я; 

5. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация 

на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за 

заети лица при работодател, за периода на обучение. 

 

Краен срок за представяне на предложенията: 03.05.2019г., 17:30 часа 

 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА 

 

Основна цел:  

Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, 

партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения 

за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните 

възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет 

в тях. 

 

Допустими кандидати:  

Всички допустими кандидати по ПО 1, 2 и 3 на ОПРЧР (работодатели, неправителствени организации, 

малки и средни предприятия и т.н. )  

 
Минимален размер на финансиране Максимален размер на финансиране 

50 000 лева  150 000 лв.  

 
Интензитет на финансирането:  
100% от допустимите разходи  
 
Задължителни дейности:  

 Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, 
информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите 
заинтересованите страни; 
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 Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение 
разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни 
подходи; 

 Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други 
държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели; 

 Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите 
иновативни елементи; 

 Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни). 
 
Допълнителни дейности: 

 Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки; 

 Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване). 
 
 
Допустими разходи:  

 Разходи за персонал; 

 Разходи за материални/нематериални активи; 

 Разходи за услуги; 

 Непреки разходи. 

 

 

Индикативен краен срок за представяне на предложенията: ноември 2019 г.  

 

 

 

При интерес към някоя от програмите и необходимост от повече информация, можете да се свържете с 

нас на телефон 02/ 927 73 28 или 0896 569 656 – Сребрина Ефремова 
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