Европейските фондове в България –
бизнес възможности

ОП “Развитие на
конкурентноспособността на
българските предприятия”
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Развитие на динамична икономика, конкурентноспособна на
европейския и световния пазар. За изпълнението на тази цел ще
бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите,
развитието на конкурентноспособни предприятия, увеличаването
на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна
бизнес среда.
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1.

Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните
дейности

2.

Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда

3.

Финансови ресурси за развитие на предприятията

4.

Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика

5.

Техническа помощ
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Схема на безвъзмездна помощ за стартиращи технологични фирми за
въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите на
пазара, маркетинг на новите технологии, продукти и услуги.
◦ Бенефициент: стартиращи технологични фирми
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения
Схема за безвъзмездна помощ за НИРД проекти – подкрепа за
индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови
продукти и процеси, и въвеждане на нови технологии за производство и
управление (“до-пазарна фаза”)
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, инвестиции
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Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на иновативни продукти,
процеси и технологии в резултат на собствени разработки – предоставяне
на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация на
иновативните разработки, маркетинг на иновациите, и др.
(“комерсиализация” на иновативните разработки – пазарна фаза)
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, инвестиции
Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия
европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация
на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на
търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, и др.);
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, изготвяне на патентни досиета
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Създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични
центрове, и др. под. “иновационни посредници”, предоставящи
специфична комплексна подкрепа на иновативни предприятия
– Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически
университети
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: инвестиции (доставки, строителство), обучения
Подкрепа на изследователски организации за придобиване на научноизследователско оборудване с приложна насоченост
– Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически
университети
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: инвестиции (доставки)
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Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността
на предприятието и повишаване на конкурентноспособността му.
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: инвестиции (доставки), обучения
Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на нови технологии и продукти в
предприятията - подкрепа за продуктова или процесова иновация, и произтичаща
от това модернизация и обновление на технологично оборудване и др.
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: инвестиции (доставки), обучения
Схема за безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти
за МСП - въвеждане на системи за управление (включително такива, основани на
ИТ), системи за управление на качеството и др.
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: инвестиции (доставки), обучения
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Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и
информационни услуги за предприятията (акредитиране и свързване в мрежа на тези
организации, разработване на общи стандарт за вида и качеството на предоставяните
услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и
покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП)
◦ Институционален бенефициент: ИАНМСП
◦ Краен бенефициент: НПО, предоставящи информационно-консултантски услуги на
МСП
◦ Вид проект: комплексен проект
◦ Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)
Създаване на регионални бизнес-инкубатори към мрежата на организациите в
подкрепа на бизнеса (насочени към подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне
на комплексна подкрепа за предприятията от региона)
◦ Институционален бенефициент: ИАНМСП
◦ Краен бенефициент: НПО-членове на мрежата за подкрепа на бизнеса от съответния
регион
◦ Вид проект: комплексен проект
◦ Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)
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Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи
технологии в предприятията (енергийна оценка на нуждите на
предприятието, разходи за предпроектно проучване, разходи доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи
технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени
линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на
помещенията, и пр.)
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения



Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за въвеждане на
възобновяеми енергийни източници за нуждите на предприятието
◦ Бенефициент: предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения
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Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за подпомагане на
бизнес кооперирането и свързването в клъстери
◦ Бенефициент: мрежи и клъстери от предприятия
◦ Вид проект: грантова схема
◦ Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения
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Група от операции 1: Подкрепа за гаранционни фондове (за създаване и/или
разширяване дейността на съществуващи гаранционни фондове)
Група от операции 2: Подкрепа за фондове за дялов (рисков) капитал
Група от операции 3: Подкрепа за фондове за микро-кредитиране (за
създаване и/или разширяване дейността на съществуващи схеми за
микро-кредитиране - национални, регионални или местни)
Група от операции 4: Подкрепа за създаване на мрежа от бизнес ангели
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Група от операции 1: Подкрепа за привличане на инвеститори

Група от операции 2: Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа
Група от операции 3: Подкрепа за развитието на националната
инфраструктура по качеството
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Програма за развитие на селските
райони (ПРСР)
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1.

2.

3.

4.

Подобряване на конкурентоспособността на селскостопанското
производство и на горското стопанство;
Подобряване състоянието на околната среда и селските райони;
Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване
на разнообразие в продукцията;
Увеличаване на заетостта и разнообразието на производствата на местно
равнище;

5.

Развитие на програми в приоритетни сектори;

6.

Взаимно допълване между управленските инструменти на Общността.
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професионално образование и информационни дейности,
включително разпространяване на научно знание и новаторски
практики сред хората, заети в селскостопанския, хранителния и
горския сектор;
насърчаване на създаването на нови селски стопанства;
осигуряване на ранно пенсиониране за фермери и работници;
насърчаване на употребата на справочни услуги от фермери и
собственици на гори;
помощ за изграждане на административно управление на
селските стопанства, както и облекчителни и консултативни
услуги, включително и за горите.
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модернизация на селскостопанските холдинги;
повишаване на икономическата стойност на горите;
повишаване на качеството на селскостопанските и горските
продукти;
сътрудничество за развитие на нови продукти, процеси и
технологии в селското стопанство, хранителния и горския сектор;
подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с
развитието и адаптацията на селското стопанство и горите;
възстановяване на потенциала на сектори от селскостопанското
производство, понесли щети от природни бедствия.
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подпомагане на селските стопани за приспособяване към
високите изисквания на законодателството и на стандартите на
Общността;
подкрепа за селските стопани, които участват в системата за
хранителен контрол;
подпомагане на групи производители чрез информационни и
рекламни дейности, свързани с продуктите и системите за
хранителен контрол.
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плащания за селските стопани от планинските региони, които са
възпрепятствани от природните дадености;
плащания за възпрепятствани по други причини селски стопани,
които не са от планински региони;
плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 60/
2000 на Европейската комисия;
плащания за околната среда във връзка със селските стопанства;
плащания за отглеждане на домашни животни при подходящи
условия;
подкрепа за непроизводствени инвестиции.
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начално залесяване на селскостопанска земя;
първо установяване на агро-горски системи на селскостопанска
земя;
начално залесяване на неземеделска земя;
плащания по Натура 2000;
плащания за горската земя;
възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни мерки;
подкрепа за непроизводствени инвестиции.
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неземеделски дейности;
подкрепа за създаването и развитието на малки предприятия с
цел насърчаване на предприемачеството и развиване на
икономическа мрежа;
насърчаване на туристически дейности.
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основни услуги за населението по селата;
цялостно обновяване на селата и помощ за развитието им;
запазване и надграждане на селското наследство;
подготвителни и информационни мерки за икономическите
актьори, работещи в сферите, покрити от цел 3;
мярка за придобиване на умения, с цел подготовка и прилагане
на местни стратегии за развитие.
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да събира, анализира и разпространява информация за мерките,
взети от Общността относно развитие на селските райони;
да събира, разпространява и утвърждава добри практики за
развитие на селата на ниво Европейска общност;
да предоставя информация за промените и напредъка в селските
райони на Общността и в трети страни;
да организира срещи и семинари на ниво Европейска общност за
активно участващите партньори в развитието на селата;
да се изградят функциониращи експертни мрежи с цел
улесняване на обмена на експертни оценки и подкрепа за
прилагането и оценяването на политиката по развитието на
селата;
да се подкрепи развитието на национални и международни
мрежи за сътрудничество.
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ОП “Трансгранично сътрудничество”



Програма “Инстумент за предприсъединителна помощ”



ОП “Транспорт”



ОП “Околна среда”



Програма “Life+”
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Contact us:

Get involved:

Българска мениджмънт
асоциация - Благоевград
Тел: +359 889 662571
Ел. Поща: info@bgma.eu
Интернет: bgma.eu

Visit our website www.rbdict.eu
and dedicated platfoms
Visit us on LinkedIn and related
discussions
Follow and participate in our
events

www.rbdict.eu ENTER DATE

