Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Потенциални кандидати







Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите,
които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие
Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.)
Преди датата на обявяване на процедурата
Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.), както следва
Тип на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятия

≥ 175 000 лева

Малки предприятия

≥ 750 000 лева

Средни предприятия

≥ 3 000 000 лева

да развиват своята основна икономическа дейност в, както следва
o 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“
o 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“
o 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“.
* Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват

Приоритетен избор

С предимство ще се ползват предприятията, които:
имат ръст на приходите и печалбата спрямо последните години;
осъществяват износ;
изпълняват проекти в СЗР*;
изпълняват проекти с иновационна стойност в областта на ИКТ,
мехатроника и чисти технологии, индустрии за здравословен живот и
биотехнологии, нови технологии в креативни (творчески) и
рекреативни индустрии;
не са изпълнявали проекти по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ 2007-2013.
*СЗР - Северозападен район на развитие, включващ областите Видин, Враца, Ловеч,
Монтана и Плевен.

Финансиране

Процент на финансиране
съгласно
мястото
на
изпълнение на проекта

Тип на предприятието

Минимална сума на
помощта

Максимална сума на
помощта

Микро предприятия

100 000

500 000

Малки предприятия

200 000

750 000

Средни предприятия

300 000

1 000 000

Тип на предприятието

Дейности извън ЮЗР

Дейности в ЮЗР

Микро предприятия

70 %

45 %

Малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

*ЮЗР – Югозападен регион за развитие, включващ областите Благоевград, Кюстендил,
Перник, Софийска и София
Максимален срок за
изпълнение на проекта



18 месеца

Авансово плащане



до 40% от стойността на одобрената финансова помощ при предоставяне на
банкова гаранция в размер на стойността на авансовото плащане
авансовото (и междинните) плащане ще бъде сконтирано, при използване
на референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните
помощи



Допустими разходи





разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими
за изпълнението на дейностите по проекта
Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със
средства по проекта, следва:
да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който
получава помощта;
да бъдат амортизируеми;
да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни,
несвързани с купувача;
да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо
помощта;
да останат свързани с проекта, за който е предоставена
помощта, за срок от минимум три години

Недопустими разходи
(разграничение от
допустимите)












разходи за дълготрайни активи втора употреба;
разходи за подобряване на функционалните характеристики на
съществуващи сгради и производствени помещения чрез строителномонтажни работи (СМР);
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);
разходи за застраховки на закупеното оборудване;
разходи за банкови такси и комисионни;
разходи за закупуване на земя и сгради;
разходи за закупуване или наемане на транспортни средства;
разходи за консултантски услуги за разработване на проектното
предложение;












Ограничения за
подпомагане





Крайни срокове за
кандидатстване





принос в натура;
загуби от обмяна на валута;
разходи за възстановим ДДС;
разходи за човешки ресурси;
разходи за реклама;
разходи за обучения;
административни разходи;
разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти,
консумативи за производството, резервни части;
разходи за транспортна и енергийна инфраструктура;
разходи за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на
парникови газове от дейности;
разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди
подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ
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 (период 2008-2015)
в случаите, когато в рамките на период от три приключили финансови
години, следващи годината на приключване на проекта, не бъдат
постигнати най-малко 75 % от средната претеглената стойност на
индикаторите за изпълнение (вътрешна норма на възвръщаемост,
нарастване на производителността, изменение на средните генерирани
приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, повишаване на
ефективността на производствените разходи), Управляващият орган ще
изиска възстановяване на от 5% до 25 % от реално платения размер на
безвъзмездната финансова помощ.
нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства (08.07.2015)
високотехнологични и средно високотехнологични промишлени
производства (08.09.2015)
интензивни на знание услуги (09.11.2015)

Проектно предложение може да подаде само едно предприятие от:
няколко свързани предприятия, съгласно Закона за малките и средните
предприятия,
осъществяващи сходна дейност, съгласно Класификация на
икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение С).
Разпределение на бюджета
по процедурата

Тип на предприятието

Микро
предприятия

Малки
предприятия

Средни
предприятия

Общо

Високотехнологични и
средно
високотехнологични
промишлени
производства

14.68 млн.лв.

51.34 млн.лв.

80.67 млн.лв.

146.68 млн.лв.

Интензивни на знание
услуги

2.93 млн.лв.

10.26 млн.лв.

16.13 млн.лв.

29.38 млн.лв.

Нискотехнологични и
средно
нискотехнологични
промишлени
производства

11.73 млн.лв.

41.07млн.лв.

64.54 млн.лв.

117 .35 млн.лв.

Общо

29.34 млн.лв.

102.67 млн.лв.

161.34 млн.лв.

293 млн.лв.

График

обявяване

прием
2 месеца

оценка

подписване

изпълнение

3-4 месеца

1 месец

до 18
месеца

