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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с открита процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ Ви 
представяме обобщена информация относно условията и сроковете на кандидатстване. Целта на процедурата е да 
предостави инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия за повишаване на производствения 
им капацитет и засилване на експортния потенциал. 

1. Бенефициенти 

 Допустимите кандидати трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите и извършващи дейността си в конкретни икономически области1, да имат 
седалище в България, да са микро, малки или средни предприятия с минимум 3 приключени финансови години (2012, 
2013 и 2014 г.) и да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години 
(2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

- За микро предприятия >= 175 хил. лв. 
- За малки предприятия >= 750 хил. лв. 
- За средни предприятия >= 3 млн. лв. 

2. Допустими разходи 
- Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални 

активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта . 
-  Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи , необходими за изпълнението на дейностите 

по проекта. 
3. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 

- За микро предприятия - 100 хил. лв. 
- За малки предприятия - 200 хил. лв. 
- За средни предприятия - 300 хил. лв. 

4. Максимален размер на безвъзмездната помощ 
- За микро предприятия - 500 хил. лв. 
- За малки предприятия - 750 хил. лв. 
- За средни предприятия - 1 млн. лв. 

5. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ 
- Микро и малки предприятия извън Югозападен регион – 70 % 
- Средни предприятия извън Югозападен регион – 60 % 
- Микро и малки предприятия в Югозападен регион – 45 % 
- Средни предприятия в Югозападен регион – 35 % 

6. Срок за подаване на проектни предложения: 
- 8 юли 2015 г. за нискотехнологични промишлени производства. 
- 8 септември 2015 г. за високотехнологични промишлени производства. 
-  9 ноември 2015 г. за интензивни на знание услуги. 

Ако кандидатстването по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" представлява интерес 
за Вашата компания, ние от ФИМЕНКО можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим услуги свързани с 
разработването на проектно предложение и управлението на договор за безвъзмездна помощ. 

Преди етапа на кандидатстване ще Ви предоставим напълно безплатно предварителна оценка и анализ на 
възможностите на Вашата компания за получаване на финансиране. 

За допълнителни въпроси или разяснения по процедурата моля свържете се с нашите консултанти по телефон  на 
+ 359 2 9651 215; + 359 2 9651 260, 0885 184 404 или на следните имейли: t.todorov@fimenco.com.  

                                                           
1 За повече информация относно кодовете на икономически дейности допустими за кандидатстване, моля свържете се с нашите консултанти. 
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