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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.023
„Подкрепа за предприемачество”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Период за прием
документи:

От 28 юли 2017 г. до 17:30 часа на 2 октомври 2017 г.

Цел на
финансирането:

Целта на процедурата е да подготви лицата, които желаят да развиват собствен
бизнес, като се включват в обучения и услуги, които биха подпомогнали за развитие на
предприемаческите им идеи. Също така ще получат подкрепа за започване на реална
стопанска дейност и спомагане за намиране на източници за финансиране.

Размер на
безвъзмездното
финансиране:

100% безвъзмездно финансиране в размер:
ü Минимален размер на помощта: 50.000 лв.
ü Максимален размер на помощта: 396.166 лв.
ü

Изисквания към
кандидатстващите
организации:

ü

ü
ü

Кандидатите могат да бъдат:
- Центрове за развитие на предприемачеството (неправителствени
организации или търговци по смисъла на Търговския закон)
- Социални партньори (национално представителни организации на
работниците и служителите или на работодателите - КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“,
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
- Финансови институции (банки (кредитни институции) или финансови
институции)
Партньори могат да бъдат:
- Обучителни организации и институции;
- Центрове за информация и професионално ориентиране към НАПОО;
- Неправителствени организации;
- Социални партньори (национално представителни организации на
работниците и служителите или на работодателите - КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“,
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
- Общини или райони на общини;
- Финансови институции (банки (кредитни институции) или финансови
институции)
Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност
и предприемачество
Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески,
управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и планове за
управление на самостоятелна стопанска дейност, като трябва да са включени
следните модули:
- Като предприемач;
- Бизнес пан, идея, маркетингов план;

Какви дейности са
допустими:

- Форми на търговска дейност;
- Персона. правни отговорности и застраховка;
- Финансово планиране;
- Капитал и видове източници;
ü

- Стартиране на бизнеса.
Предоставяне на консултантски услуги за самостоятелна стопанска дейност и
дейности за подкрепа
- Консултации за разработване на бизнес идея;
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- Преценка за жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат- предприемачите;
- Консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейности;
- Консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от
налични финансови източници;
- Подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност.
Каква лица трябва
задължително да
бъдат включени в
заетост:

ü

Лица, които желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност, вкл.
безработни, неактивни или работещи младежи до 29г. (приоритетно в проектите
трябва да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.
Важно: В проекта не могат да бъдат включени лица, които са вече самонаети и
упражняват стопанска дейност.
ü
ü

Какви разходи са
допустими:

ü
ü

Разходи за персонал и командировки
Разходи за материали и консумативи
Разходи за услуги (не повече от 10% от общите допустими разходи по проекта, вкл.
наем на зали, оборудване, по договори за изработка/услуга или поръчка,
Единна ставка (10 на сто от допустимите преки разходи по проекта), вкл. непреки
разходи за управление на проекта и администрирането му.

Максимален срок:

До 24 месеца, като тяхното изпълнение следва да приключи до 30.06.2020 г.

Видове плащания:

авансово, междинно и окончателно плащане
5.000.000,00 лв.
ü Предвидено е разпределение на бюджета по компоненти/райони:

Общ бюджет на
процедурата:

-

Северозападен район – 463.000 лв.

-

Северен централен район – 553.000 лв.

-

Североизточен район – 673.000 лв.

-

Югоизточен район – 713.000 лв.

-

Южен централен район – 986.000 лв.

- Югозападен район – 1.612.000 лв.
Управляващият орган ще преразпредели бюджета по отделните райони при липса на
достатъчен брой отговарящи на критериите проектни предложения за дадена
област/регион или няма да разпредели посочената по-горе сума при недостатъчен брой
качествени предложения, отговарящи на предварително зададените критерии.
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