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В рамките на предпоследната 
година от настоящия програмен 
период  бизнесът в България може 
да се възползва от няколко възмож-
ности за финансиране на своите 
идеи.

В ход е прием на проекти по дъл-
гоочакваната от бизнеса процедура 
„Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ по ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“. Целта 
на процедурата е да предостави 
инвестиционна подкрепа на бъл-
гарските малки и средни предпри-
ятия, благодарение на която да се 
подобрят техните производствени 
процеси и капацитет и  да се зaсили 
експортният им потенциал.

Допустимият размер  на помощ-
та за всеки индивидуален проект 
зависи от категорията на предпри-
ятието: за микропредприятия - до 
500 хил. лв; за малки предприятия 
- до  750 хил лв. и за средни- до 1 млн 
лв. Максималният интензитет на 
безвъзмездната помощ  отново за-
виси от категорията на предприя-
тието-кандидат, както  и мястото 
на изпълнение на проекта: 70% за 
микро и малки предприятия и 60 % 
за средни предприятия. За предпри-
ятията в Югозападен район мас-
кималният интензитет е намален 
на 45 % за микро и малки и 35 % за 
средни предприятия.

В  процедурата ще могат да 
участват  компании от почти 
всички промишлени производства 
( Сектор С Преработваща про-
мишленост по КИД-2008), както и 
в интензивни на знание сектори (в 
т.ч. издателска дейност, производ-
ството на филми и телевизионни 
предавания, звукозаписване и изда-
ване на музика, информационни тех-

нологии, Научноизследователска и 
развойна дейност и др.);

Друго изискване към кандидати-
те е да имат поне три приключе-
ни финансови години преди 2018г 
/2015,2016, 2017г/ и да са реализи-
рали  определени нетни приходи от 
продажби за трите  приключени 
финансови години в зависимост от 
категорията на предприятието.

Допустимите инвестиции включ-
ват разходи за дълготрайни мате-
риални и нематериални активни, 
необходими за изпълнението на 
проекта. 

Проектни предложения по прецу-
дарата се подават чрез попълване 
на уеб базиран формуляр за канди-
датстване чрез Информационната 
система за управление и наблюде-
ние на Структурните инструмен-
ти на ЕС в България (ИСУН 2020).  
Крайният срок за прием на проекти 
е 21 май 2019 г.

Друга процедура, чието стар-
тиране се очаква през септември 
2019г., е „Стимулираневнедряване-
то на иновации от съществуващи 
предприятия“. 

Размерът на помощта за всеки 
индивидуален проект ще зависи от 
категорията на предприятието 
като може да бъде от 100 000лв. до 1 
млн лв. Максималният интензитет 
на безвъзмездната финансова по-
мощ отново ще зависи от катего-
рията на предприятието-кандидат 
и мястото на изпълнение на проек-
та: 70% за микро и малки предприя-
тия, 60 % за средни предприятия и 
50% за големи. За предприятията 
в Югозападен район маскималният 
интензитет ще бъде  45 % за мик-
ро и малки, 35 % за средни и 25% за 
големи предприятия.

Финансиране за бизнеса 
от ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
през 2019г.

Ще могат да участват предпри-
ятия, които внедряват иноватив-
ни продукти, процеси или услуги и 
имат поне 3 приключени финансови 
години преди датата на обявяване 
на процедурата (2016, 2017 и  2018 г.).

Изпълнението на проекта следва 
да води до пазарна реализация на 
продукт (стока или услуга) или про-
цес, попадащи  в обхвата на няколко 
приоритетни направления:

• ИКТ и информатика
•  Мехатроника и чисти техно-

логии
• Индустрия за здравословен жи-

вот и биотехнологии
• Нови технологии в креативните 

и рекреативните индустрии
По проекта може да се закупят 

ново оборудване и/или софтуер, не-
обходими за внедряване в производ-
ството на иновативния  продукт 
(стока или услуга) или процес.

По-късно  през м. ноември пред-
стои прием на проекти и по про-
цедура „Дигитализация на МСП". 
Тук отново ще могат да участват 
микро, малки и средни предприятия 
от Сектор С Преработваща про-
мишленост по КИД-2008, както и 
в интензивните на знание услуги, 
които  имат най-малко 1 приключенa 
финансовa годинa преди датата на 
подаване на проектно предложе-
ние. Максималният интензитет 
на безвъзмездната помощ ще бъде 
70% за всички категории предпри-
ятия, а максималният размер на 
финансиране - до 391 166 лв. Про-
цедурата ще подпомага проекти за 
разработване и въвеждане на ИКТ  
базирани системи и приложения 
за управление на бизнеса, както и 
придобиване на дълготрайни ма-
териални и нематериални активи.


