Позициониране на България като позната и
предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа
дейността на БАИ
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Основни параметри на процедурата (1/2)

Процед
ура

• Процедурата ще бъде обявена в рамките на
Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на
ОПИК 2014-2020.

Цел

• Повишаване качеството и количеството на услугите,
предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори
и стимулиране на инвестициите в ключови за България
сектори с висок потенциал за развитие.

Бюджет

• Общ бюджет – 9 779 150 лв. (5 млн. евро), като
финансирането от ЕФРР е 8 312 277.50 лв. (4,25 млн.
евро), а националното съфинансиране се равнява на 1
466 872.50 лв. (750 000 евро).
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Основни параметри на процедурата (2/2)

Териториал
ен обхват

• Дейностите следва да бъдат изпълнени на територията на Р.
България.
• Допускат се и ограничени дейности, осъществявани в
чужбина съгл. чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се
ползват на територията на Р. България.

Демаркация

• Процедурата
е
продължение
и
предоставената
в
рамките
на
конкурентоспособността на българската
2013 подкрепа на институционалните
подобряване
на
бизнес
средата
инфраструктура по качеството.

Очаквани
резултати

разширение
на
ОП
„Развитие
икономика“ 2007бенефициенти за
и
националната

• Постигане на положителен ефект за развитието на устойчива
благоприятна бизнес среда и конкурентоспособност на
българската икономика чрез усъвършенстване на процеса по
привличане и задържане на инвестиции в ключови за
България приоритетни сектори, увеличаване на обема на
преките инвестиции и обхвата на услугите, предоставяни на
реалните и потенциални инвеститори.
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Методология за подбор на операции (1/2)
Процедура „Позициониране на България като позната и предпочитана
дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

Допустими дейности (1)
Извършване/изготвяне
на
периодични
проучвания/анализи/оценки
за
състоянието и перспективите за развитие
на ключови индустрии с висок потенциал.
Актуализиране
на
средносрочна
маркетингова програма с цел привличане
на чуждестранни инвестиции от целеви
сектори и държави.
Реализиране
на
дейности
по
осъществяване
на
проактивен
инвестиционен маркетинг за утвърждаване
на България като успешна инвестиционна
дестинация.
Надграждане и поддръжка на он-лайн
платформа „Виртуален офис“ за нуждите
на инвестиционния процес.

Допустими дейности (2)
Организиране и провеждане на уебинари,
предназначени за нуждите на настоящи и
потенциални инвеститори.
Консултантски услуги за
подготовка/разработване на документация за
обществени поръчки и осъществяване на
контрол по изпълнението на сключените
договори.
Дейности, свързани с организация и
управление на проекта/ите.
Одит на проекта/ите.
Дейности по информация и комуникация на
проекта/ите.

Методология за подбор на операции (2/2)

Минимален размер на
помощта

Няма

Максимален размер на
помощта

9 779 150 лв.

Максимална продължителност на проекта: 36 месеца
Интензитет на помощта: 100%
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