ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020
Процедура
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“

Индикативно начало на процедурата:
месец октомври

По настоящата процедура можете да получите
финансиране за
• Осигуряването на оперативен капитал за българските
малки предприятия, реализирали оборот над 500 000
лв. за 2019 г., за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.

Бюджет на процедурата
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата за подбор на проекти е както следва:
Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ

Финансиране от
Европейския фонд за
регионално развитие

Национално
съфинансиране

78 233 200 лева

66 498 220 лева

11 734 980 лева

40 000 000 евро

34 000 000 евро

6 000 000 евро

Размер на помощта, която
можете да заявите
Максимален размер на заявената безвъзмездна
финансова помощ за индивидуален проект
50 000 лева

Максимален интензитет на
съфинансиране
Максимален интензитет на помощта
100%

Вие можете да
кандидатствате, ако:
√ сте юридическо лице или едноличен търговец, регистрирано съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите.
√ имате минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди
датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да сте извършвали
стопанска дейност.
√ сте реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
√ сте малко предприятие, съгласно ЗМСП.
√ сте регистрирали средноаритметичен спад поне 20% в оборота за избрани от
кандидата три месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване спрямо средноаритметичния оборот за същите месеци на
2019 г.
√ към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено
положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от
епидемията от COVID-19.

Недопустими кандидати:
1. предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за
преработка и/или маркетинг на горски продукти.
2. предприятия,
кандидатстващи
за
финансиране
на
икономическа дейност, попадаща в сектор К „Финансови и
застрахователни дейности“, както и предприятия от раздел 92
„Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
3. предприятия,
кандидатстващи
за
финансиране
на
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в
следните кодове от сектор С:
•

От код на икономическа дейност C10 „Производство на
хранителни продукти” кодове 10.1, 10.2.,10.3, 10.4., 10.5.,
10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.;

•

От код на икономическа дейност C11
напитки” кодове 11.02., 11.03. и 11.06.

„Производство

на

Допустими разходи
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани
за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на
разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се
калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:
 Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи,
предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на
продукция или услуги;
 Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и
разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя)
по трудови договори, които са сключени преди обявяване на
процедурата

Недопустими дейности
Недопустими по настоящата процедура са проекти, включващи
следните дейности:
• Дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло
осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани
плащания са извършени.

Класирането на проектните предложения ще се извърши на
база методология съгласно следните критерии:
I.
II.
III.

Средна стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.: + 10 точки
Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за
2018 и 2019 г.: + 10 точки
Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота
на предприятието-кандидат: + 10 точки

Краен срок за кандидатстване:

Минималният срок за подаване на
проектни предложения е 90 дни от
датата на обявяване на процедурата
за подбор на проекти.

