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УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за 

обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на 

предприемачеството“.  

Цел на процедурата 

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични 

сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.  

  

Допустими кандидати 

 Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за кооперациите или; 

 Само кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на 

процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към 

крайната дата за подаване на проектни предложения или; 

 Микро, малко или средно предприятие или; 

 Са само кандидати, които към датата на кандидатстване  са независими 

предприятия  съгласно Закона за малките и средни предприятия или; 

 Са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% 

от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач или;  

 Са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и 

дейността, за която кандидатстват в следните сектори: Сектори от НСНМСП, 

изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия.  

Важно!  

По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват 

индивидуално, а не в партньорство.  

Проекти, които ще се подкрепят  

 



Основно проекти, включващи дейности за реализиране на пазара на предприемачески 

идеи (продукти – стоки или услуги), попадащи в секторите от НСНМСП, изведени като 

приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и сектори, свързани с 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. 

Приоритет ще бъде даден на: 

 проекти на жени предприемачи; 

 проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени); 

 проекти на социални предприятия; 

 проекти, които се изпълняват  на територията на Северозападен регион за 

планиране  

 

Допустими дейности 

 Създаване и укрепване на административното тяло на кандидата; 

 Реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги); 

 Визуализация на проекта. 

 

Допустими разходи 

1. Разходи за възнаграждения - до 50% от общо допустимите разходи по проекта за 

квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал. 

 

ВАЖНО!  Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за 

целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна 

месечна заетост. 

 

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на 

продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева. 

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 

разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти 

(стоки или услуги) – до 30 000 лева. 

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на   

продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева. 

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, 

телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи. 

6. Разходи за външни услуги за: 

 структуриране на бизнес модела на кандидата; 

 изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа 

оценка на продукти (стоки или услуги); 

 разработване на технологии за производство на продукти (стоки); 

 изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за 

пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);  

 създаване на интернет страница на кандидата. 

7. 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 – разходи за такси за участие, разходи за 



командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на 

кандидата – до 20 000 лева. 

8. Разходи за визуализация – до 2000 лева. 

 

Размер на финансирането 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 67 227 768.06 лева 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000 лева 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 391 166 лева 

 

Процентът на съфинансиране   

Максимален интензитет на помощта – 90%  

 

Продължителност на проектите 

Не повече от 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила договора за 

БФП.  

 

Начин на кандидатстване 

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, 

подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Всеки кандидат по настоящата 

процедура има право да участва с едно проектно предложение. 

За повече информация по процедурата, може да се свържете с нас на office@idein.eu  или 

чрез формата ни за контакт. 

УО на програмата:  http://www.opic.bg/  
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