Областен информационен
център - Варна

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА
МСП В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ НА
ОБЛАСТ ВАРНА
19.11.2020 г.

„Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021г.“ по договор BG05SFOP001-4.004-0010-С01, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА:
МИГ “АВРЕН – БЕЛОСЛАВ”
МИГ “ДЕВНЯ – АКСАКОВО”
МИГ “ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”

МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“
ОПИК 2014-2020

1.

BG16RFOP002-2.087 - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

2.

BG16RFOP002-2.085
предприемачеството“

3.

BG16RFOP002-1.031 - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

4.

BG16RFOP002-2.086 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

–

„Достъп

до

финансиране

в

подкрепа

на

ОПРЧР 2014-2020
1.

Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи
за заетост“

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“
ОПИК 2014-2020
Краен срок - 31. 12. 2020г., 17:00 часа
Минималният размер за един проект е 88 012, 35 лв.
Максималният размер за един проект е 166 671, 46 лв.
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова
помощ за режим „de minimis” за малки и средни
предприятия е до 90% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“
ОПИК 2014-2020
Допустими кандидати - малки и средни предприятия на територията на МИГ “Аврен
– Белослав”, да имат минимум три приключени финансови години (2017 г., 2018 г. и
2019 г.) и нетни приходи от продажби за малки ≥ 750 000 лв, а за средни ≥ 3 000 000 лв.
Допуска се и участие в партньорство.
Допустими за финансиране дейности: общи производствени инвестиции за
подобряване на производствения капацитет чрез:

- закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи;
- въвеждане на водещи технологични решения;
- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или
подобряване на съществуващите продукти и услуги и др.

„Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството“ ОПИК 2014-2020

Краен срок - 31.12.2020 г., 17:00 часа
Минималният размер за един проект е 52 807, 41 лв.
Максималният размер за един проект е 238 629, 00 лв.

„Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството“ ОПИК 2014-2020
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de
minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
Допустими кандидати - малки и средни предприятия на територията на МИГ
“Аврен – Белослав”, които имат минимум три приключени финансови години
(2017 г., 2018 г. и 2019 г.) и нетни приходи от продажби за малки ≥ 750 000 лв, а
за средни ≥ 3 000 000 лв.

„Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството“ ОПИК 2014-2020
Допустими дейности:
1. Насърчаване на предприемаческите идеи в
области, свързани с европейски и регионални
предизвикателства.
2. Разработване на дейности в специфични
сфери, например творчески и културни индустрии.
3. Разработване на нови продукти и услуги,
свързани –
със застаряване на населението;
с полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч.
социално предприемачество.

„Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ ОПИК 2014-2020

Краен срок - 31.12.2020 г., 17:00 часа

Минималният размер за един проект е 88 012, 35 лв.
Максималният размер за един проект е 148 166, 00 лв.

„Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ ОПИК 2014-2020

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е до
90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта за всички категории
предприятия.
Допустими кандидати - малки и средни предприятия на територията на МИГ
“Аврен – Белослав”, които имат минимум три приключени финансови години (2017
г., 2018 г. и 2019 г.) и нетни приходи от продажби за малки ≥ 750 000 лв, а за средни ≥
3 000 000 лв.

„Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ ОПИК 2014-2020
 Допустими дейности :
1.Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в
производството на иновативната продуктова и/или производствена
иновация.
2.Придобиване на права по интелектуална собственост върху
иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
3.Придобиване/разработване
на
специализиран
софтуер,
необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или
производствена иновация.
4.Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
5.Дейности за информиране и публичност.

„Развитие на управленския капацитет
и растеж на МСП“ ОПИК 2014-2020

Краен срок - 31. 12. 2020 г., 17:00 часа
Минималният размер за един проект е 44 006, 17 лв.

Максималният размер за един проект е 337 796, 00 лв.

„Развитие на управленския капацитет
и растеж на МСП“ ОПИК 2014-2020

 Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de
minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
 Допустими кандидати за настоящата процедура са малки и средни
предприятия на територията на МИГ “Аврен – Белослав”, които имат
минимум три приключени финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) и
нетни приходи от продажби за малки ≥ 750 000 лв , а за средни ≥ 3 000 000 лв.

„Развитие на управленския капацитет
и растеж на МСП“ ОПИК 2014-2020
Допустими дейности :
Подкрепа за специализирани услуги за МСП за
развитие и укрепване на управленския капацитет.
- управление на факторите на производство;
- разработване, внедряване и сертифициране на
системи за управление на качеството, опазване на
околната среда;
- разработване,
трансфер,
внедряване
и
сертифициране
на
добри
производствени
практики;
- услуги по реинженеринг на процесите в
предприятията;
- разработване на стратегии за пазарна реализация;
- инвестиции в ново оборудване ;
- специализирани софтуерни приложения

Мярка „Достъп до заетост за търсещите работа и
неактивните лица, трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на труда чрез
местни инициативи за заетост“ ОПРЧР 2014-2020

Краен срок - 30.11.2020 г., 17:00 часа
Минималният размер за един проект е 9 779, 00 лв.
Максималният размер за един проект е 391 166, 00 лв.

Мярка „Достъп до заетост за търсещите работа и
неактивните лица, трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на труда чрез
местни инициативи за заетост“ ОПРЧР 2014-2020
Допустими кандидати: общините Аврен и Белослав, работодатели на територията на
МИГ “Аврен – Белослав”. Допуска се и участие в партньорство.
Допустими дейности:
- предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и активиране на неактивни
лица;
- организиране и участие в трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
- професионално информиране и консултиране;
- предоставяне на обучения за повишаване на професионалната квалификация, за
придобиване на нова, за придобиване на ключови компетентности и мотивация;
- осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение,
чиракуване и стажуване.

МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“
ОПИК 2014-2020

BG16RFOP002-2.084 - „Подкрепа на предприемачеството“

„Подкрепа на предприемачеството“
ОПИК 2014-2020

Краен срок - 30.12.2020г., 17:00 часа
Минималният размер за един проект е 44 006, 18 лв.
Максималният размер за един проект е 350 000, 00 лв.

„Подкрепа на предприемачеството“
ОПИК 2014-2020
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.1.2
„Подкрепа на предприемачеството“ е до 90 % от общата стойност на допустимите
разходи по проекта за всички категории предприятия.
Допустими кандидати за настоящата процедура са малки и средни предприятия на
територията на МИГ “Девня – Аксаково”, които имат минимум три приключени
финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) и нетни приходи от продажби за малки ≥
750 000 лв, а за средни ≥ 3 000 000 лв.

„Подкрепа на предприемачеството“
ОПИК 2014-2020
Допустими дейности:
1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства.
2. Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и
културни индустрии.
3. Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на
населението.
4. Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и
здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“

ОПИК 2014-2020
BG16RFOP002-2.078 - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

„Подобряване на производствения
капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020
Краен срок– 30.12.2020 г., 23:59 часа
Минималният размер за един проект е 88 012, 35 лв.
Максималният размер за един проект е 348 159, 83
лв.

„Подобряване на производствения
капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020
Допустими кандидати - малки и средни предприятия на територията на МИГ “Д.
чифлик и Бяла”, да имат минимум три приключени финансови години (2017 г., 2018
г. и 2019 г.) и нетни приходи от продажби за малки ≥ 750 000 лв, а за средни ≥
3 000 000 лв. Допуска се и участие в партньорство.
Допустимите дейности: Дейности, свързани с общи производствени инвестиции
за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и
ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и
технологии.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР - ВАРНА
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За контакти:
9000, гр. Варна,
пл. „Св. Св. Кирил и Методий” №2 /Козирката/
тел. 052/820 911, 052/820 955
е-mail: oic.varna@eufunds.bg
web: www.varna.bg, http://eufunds.bg/bg/page/861

FB група: Областен информационен център – Варна

