Процедура „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“
Второ официално заседание на КН на ОПИК и
на ОПИМСП
София, 20.05.2016 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Параметри на процедурата (1/2)
• Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж
на МСП“ ще бъде обявена в рамките на Инвестиционен
Процеду приоритет 2.2 Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
ра
капацитет за растеж на МСП“на ОПИК 2014-2020

Цел

• Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и
средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за
специализирани услуги и насърчаване използването на
информационни и комуникационни технологии и услуги.

• Общ бюджет – 58 674 900 лева (30 млн.евро), като
финансирането от ЕФРР е 49 873 665 лева (25.5 млн.евро), а
Бюджет националното съфинансиране се равнява на 8 801 235 лева
(4.5 млн. евро).

Режим
на
помощ

• Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г.
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Параметри на процедурата (2/2)

Размер на
помощта

Интензи

• Минимален размер на помощта: 50 000 лева
• Максимален размер на помощта: 391 166 лева

• Максимален интензитет на помощта: до 70 %

тет

Продължителн
ост на
проектите

Краен срок за
кандидатства
не

• Максимална продължителност на проектите: 18
месеца

• 60 дни от датата на обявяване на процедурата
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Допустими кандидати (1/2)



Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите;
 Отговарят на изискванията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
 Имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014
и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на
проекти;
 Кандидатите не могат да участват в процедурата за подбор на
проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в
случай че попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) №
1407/2013;
 Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и
да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са
недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с
други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
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Допустими кандидати (2/2)



Са реализирали посочения в Условията за кандидатстване
минимален размер на нетни приходи от продажби общо за
последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат.



Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа
дейност и дейността, за която кандидатстват в една от
определените в Националната стратегия за насърчаване на малките
и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа
дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:




високотехнологични и средно високотехнологични производства;



интензивни на знание услуги.

нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства;
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Допустими дейности (1/2)



Дейности за развитие и укрепване на управленския
капацитет на предприятията:

1. въвеждане и сертифициране на системи за управление в
съответствие
с
изискванията
на
национални/европейски/международни стандарти;
2.
постигане
на
съответствие
на
национални/европейски/международни стандарти;

продукти

с

3.
внедряване и сертифициране на добри производствени
практики;
4. ре-сертификация на системите за управление;
5. реинженеринг на процесите в предприятията.
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Допустими дейности (2/2)



Дейности
за
насърчаване
използването
на
информационни и комуникационни технологии и услуги:

1. дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ
базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията;
2. дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

3. дейности за инвестиции в ново
специализирани софтуерни приложения;

оборудване

4. дейности за услуги по използването
управленски системи като услуга – Saas;

на

5. дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.



Дейности за визуализация на проекта
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и/или

софтуер

за

Допустими разходи (1/2)
 Разходи за услуги:
1. разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за
управление
в
съответствие
с
изискванията
на
национални/европейски/международни стандарти;

2. разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на
продукти с национални/европейски/международни стандарти;
3. разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на
добри производствени практики;

4. разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за
реинженеринг на процесите в предприятията;
5. разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за
управление;

6. разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски
системи като услуга (Saas);

8. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри.
8

Допустими разходи (2/2)
 Инвестиционни разходи:
1. разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери
за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи
дълготрайни нематериални активи (ДНА);
2. разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
и/или
специализирани
софтуерни
приложения,
представляващи
дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за:

•

въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите
сертифицирана/и система/и за управление;

•

постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни
стандарти;

•
•
•
•

внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
ре-сертификация на системите за управление;
реинженеринг на процесите в предприятията;
въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията.

 Разходи за визуализация на проекта – до 2000 лева.
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Критерии за техническа и финансова
оценка
I. Пазарни позиции, ик. и
фин. стабилност на
кандидата преди
изпълнението на проекта
(34 т.)
II. Конкурентоспособност на
предприятието в резултат
на изпълнението на проекта
(37 т.)
III. Приоритизиране на
проекти (15 т.)

IV. Реалистичност на
разходите по проекта (4 т.)
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Приоритизиране на проектите и очаквани резултати
Допълнително приоритизиране:
Приорити

зиране

• Регионална приоритизация за проекти,
изпълнявани на територията на СЗР;
• Проекти за въвеждане на системи за
управление на околната среда;
• Участие в процедури по ОПРКБИ.

Очакваните резултати:
Подобряване на капацитета на българските МСП за по-успешно
присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане
и прилагане на системи за управление, добри производствени практики,
ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и
изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.
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Индикатори
Индикатори за резултат:
• Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;
• Производителност на МСП.

Индикатори за продукт:
• Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
• Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни
средства;
• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за
предприятията (безвъзмездни средства).
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Обществено обсъждане:

В периода 21.04-28.04.2016 г. е проведено
общественото обсъждане на
документация по
процедура за подбор на проекти BG16RFOP0022.002 „Развитие на управленския капацитет и
растеж на МСП“, в рамките на което са получени
16 коментара.
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Предложение за решение на КН на
ОПИК:

КН одобрява предложените методология и
критерии за подбор на операции по
процедура
„Развитие
на
управленския
капацитет и растеж на МСП“.
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