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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
"Създаване на регионални бизнес инкубатори" 
Планирани периоди за 
прием на документи: 

август 2012 г., като крайният срок ще бъде три месеца след официално 
публикувана покана за прием на проекти. 

Цел на финансирането: 
Основна цел на процедурата ще е да допринесе за подобряване на националната 
бизнес среда, чрез изграждането на регионални бизнес инкубатори. 

Планиран процент на 
съфинансиране: 

Планираната стойността на безвъзмездната помощ е до 70% за инвестиции и до 
90% за оперативна дейности и услуги. 

Планиран размер на 
безвъзмездното 
финансиране  

Планираното безвъзмездното финансиране не може да бъде по-малко от 200 хил. 
лв., по-голяма от 1,5 млн. лв. , независимо каква е категорията и правната 
форма на кандидата. 

Кой може да кандидатства: 

Мрежи и организации, предоставящи консултантски, информационни и др. услуги 
на бизнеса, местни и регионални власти, НПО, консултантски организации, 
съществуващи бизнес инкубатори, научноизследователски организации, 
включително съгласно Закона за висшето образование 

Видове плащания: авансово, междинни и окончателно 

Бюджет на процедурата (за 
всички кандидати):  10 млн. евро 

За какво ще може да се 
кандидатства : 

Планирано е да бъдат финансирани разходи за: 

 Изработване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на 
сгради за нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори; 

 Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, 
преустройство или разширяване на сгради - собственост на кандидата за 
нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори; 

 Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи, 
необходими за оперативната дейност и предоставяните услуги от бизнес 
инкубаторите  - закупуване на офис оборудване, оборудване за зали за 
обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории и друго 
оборудване, необходимо за оперативната дейност на инкубатора; 

 Принос в натура, включващ предоставяне на земя или застроен недвижим 
имот или част от него за целите на изпълнение на проекта. 

 Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и разходи за 
създаване на виртуални бизнес инкубатори. 

 Режийни разходи и разходи за консумативи, необходими за оперативната 
дейност на бизнес инкубатора - разходи за електричество, отопление, вода, 
телефон, факс, интернет достъп, консумативи-офис материали за работните 
помещения на бизнес инкубатора; 

 Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на 
работодателя за персонала за управление, координация и изпълнение на 
оперативните дейности на бизнес инкубатора; 

 Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, 
одит и визуализация на проекта. 

Официална информация: http://www.opcompetitiveness.bg/ 

Структура, предоставяща 
финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
Договарящ орган и Междинно звено: Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия 
Сертифициращ орган: Министерство на финансите 

 


