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Нашият екип е съставен от: 

 Бизнес и финансови консултанти 
 Юристи 
 Експерти туризъм 

 Експерти „Биоземеделие“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Проект  №  16.4.2.070, ROBG-183 „Мрежа  за  зелени  работни  места-  

насърчаване  на  екотуризма  и  биологичното  земеделие,  като  

иновативни  механизми  за  заетост  и  устойчиво  местно  развитие  в  

селските  райони  в  трансграничната  област  Румъния -България” 

Информационен 
бюлетин 

�  ПОДКРЕПА ОТ 
МОБИЛНИ СЪВЕТИ  

�  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ  

 Февруари |  2019|3 

Партньори: 

Водещ партньор: Община Лясковец 

(област Велико Търново), България 

Проектен партньор: Община Виделе 

(окръг Телеорман), Румъния  

 

Период за изпълнение:  

24 месеца - (25.04.2017г.–24.04.2019г.) 
 

Размер на приноса на ЕС:  

1 219 573,08 евро 
 

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-
2020 и има за цел да се разширят възможностите за заетост и мобилност на 
работната сила чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и 

биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България. 

В рамките на проекта, са създадени Мобилните съвети, който могат да Ви 
предложат безплатно съдействие и подкрепа насочена към: 

 консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на 
дейността от налични финансови източници; 

 консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с вашите 
индивидуалните желания и умения; 

 преценка на жизнеспособност на бизнес идеите; 
 консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес 

дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; 
 подпомагане достъпът до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. 
 подготовка на бизнес планове и др.; 
 подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. 

юридическа помощ; 

 Други форми на съдействие в зависимост от Вашите нужди. 

Подкрепа от Мобилни съвети 

Ако имате идея и Ви трябва подкрепа да я 
реализирате, свържете с нас: 
 
Владислав Георгиев 
тел. 0887 905 205  
email: vladislav@primebg.com 
 
Стефан Атанасов  
тел. 0886 208450  
email: atanasov@primebg.com 
 

Информационна платформа за зелени работни места 
http://greenjobs.lyaskovets.net/ 

�  НА ФОКУС  
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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ЕЛЕНА – ЗЛАТАРИЦА”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

BG06RDNP001-19.171 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” 

Кандидати:  

1. Земеделски стопани с минимален стандартен производствен 
обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. 
2. Признати групи или организации на производители МИГ „Елена – 
Златарица”. 
3. Еднолични търговци и юридически лица. 
Допустими разходи: 
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 
недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга. 
2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и 
оборудване, необходими за подобряване на производствения процес 
по преработка и маркетинга. 
3. Преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, 
сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията. 
4. Производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии 
и процеси и др. 

Стойност на проекта: 

Мин. 5 867,40 лв. - Макс. 195 580 лв. 

Интензитет на помощта: – до 50% 

Краен срок: 25.03.2019 г. 17:00 ч. 

 

BG06RDNP001-19.213 - МИГ общини Елена и Златарица 
подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности” 

Кандидати:  

1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци 
или юридически лица. 
2. Земеделски производители – с икономически размер на 
стопанството над 8 000 евро. 
3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
Допустими дейности: 
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и 
развитие на туристически услуги). 
2. Развитие на услуги във всички сектори. 
3. Производство или продажба на продукти. 
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници за собствено потребление. 
5. Развитие на занаяти.  

Стойност на проекта: 

Мин. 9 779 лв. - Макс. 293 370 лв. 

Интензитет на помощта: – до 75% 

Краен срок: 22.04.2019 г. 17:00 ч. 

Стимулиране внедряването на иновации в 
предприятията 
Програма: ОПИК 2014-2020 

Кандидати:  

1. Микро, малки, средни и големи предприятия. 
Допустими дейности: 
1. Придобиване на ДМА, необходими за 
внедряване на иновацията. 
2. Придобиване на ДНА, необходими за 
внедряване на иновацията. 
3. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на 
иновациите. 

Стойност на проекта: 
Мин. 100 хил. лв. – Макс. до 1 млн. лв. в 
зависимост от големината на предприятието. 
Интензитет на помощта: – 25% – 90% в зависимост 
от категорията предприятие и вида финансирана 
дейност 
 
Индикативен срок за откриване на приема: Юни 
2019г. 

Дигитализация на МСП 
 
Програма: ОПИК 2014-2020 г. 
 
Кандидати:  
1. Съществуващи МСП. 
Допустими дейности и разходи: 
1. Разработване и въвеждане на базирани 
на ИКТ системи и приложения за 
управление на бизнеса. 
2. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) 
3. Разходи за услуги. 
Стойност на проекта: 
Мин. 50 хил. лв. Макс. 391,166 хил. лв. 
Интензитет на помощта: – 70% 
 
Индикативен срок за откриване на 
приема:Ноември 2019 г. - Януари 2020 г. 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства” 
(ТПП) 
Програма: ПРСР 

Кандидати:  

Земеделски стопанства – физически 
лица, еднолични търговци, ЕООД  
 
Допустими дейности: 
Дейности за развитие на малки 
земеделски стопанства 

Стойност на проекта: 
Мин. 5 867,40 лв. - Макс. 195 580 лв. 
 
Интензитет на помощта: – до 50% 
 
Индикативен срок за откриване на 
приема: Май 2019 г. 
 

ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ 
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  НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ 

Модул „Културни индустрии и културен туризъм” 

Кандидати:  

Български културни организации (юридически лица) 
 
Допустими дейности: 
1. Производство или възпроизвеждане, промотиране, 
разпространение или комерсиализиране на стоки, услуги и 
дейности. 
2. Популяризиране на традиционни занаяти. 
3. Дейности за развитие и подобряване на брандинга на 
културни продукти. 
4. Проекти включващи дейности за изработване / 
разработване и развитие на игри, сувенири, мода, дизайн, 
бижута, керамика и пр. 
5. Създаване на мобилни апликации за маршрути, 
фестивали и музеи. 
6. Събития и дейности чрез които може да бъде 
представено или популяризирано културното наследство: 
изложби, работилници, фестивали, резиденции, 
пърформанси, дискусии, лекции, беседи, прожекции, 
инсталации, мултимедийни интеракции с публични 
пространства и други дейности. 
7. Издаване на пътеводители или създаване на такива във 
видео или аудио формат. 
8. Дейности по създаване на дигитално съдържание. 

Стойност на проекта: До 10 хил. лв. 

Краен срок: 09.05.2019 г. 15:00 ч. 

Модул „Съхранение и популяризиране на културното 
наследство” 

Кандидати:  

Български културни организации (юридически лица) 
 
Допустими дейности: 
1. Събития и дейности, чрез които може да бъде 
представено или популяризирано културното наследство: 
изложби, работилници, фестивали, резиденции, 
пърформанси, дискусии, лекции, беседи, прожекции, 
инсталации, мултимедийни интеракции с публични 
пространства, образователни дейности и други дейности, 
свързани с проекта, които не нарушават условията. 
2. Проучвателни дейности: документални и теренни 
проучвания, документиране и анализ, експертни 
консултации. 
3. Създаване на дигитално съдържание. 

 

 

Стойност на проекта: До 20 хил. лв. 

Краен срок: 09.05.2019 г. 15:00 ч. 

Кредит за стартиращ бизнес 
 
Кандидати: 
Стартиращи фирми 
 

Кредит за социални предприятия 
 
Кандидати: 
Съществуващо или стартиращо 
социално предприятие, в което да 
предлагате продукт или услуга, 
които имат социална 
възвръщаемост. 
 

Кредит за земеделски производители 
 
Кандидати: 
Земеделски производителите 
 
 За закупуване на селскостопанска 
техника и инвентар; 
 За покупка на торове и препарати; 
 За покупка на земеделска земя. 
 

Кредитни линии  
Финансовия инструмент „Микрокредитиране 

със споделен риск” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 

финансиран със средства от ЕСИФ, 

управляван от Фонд мениджър на финансови 

инструменти България ЕАД 

Условия: 
От 10 000 до 25 000 евро 

Фиксирана лихва 2.9% – 4.35% за целия период 

на заема. 

Срок на погасяване на заема – от 60 до 120 

месеца. 

Заемът се погасява на равни фиксирани 

месечни вноски. 

Обезпечение – поръчителство, залог. 
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Подобряване на производствения капацитет в МСП 
 
Програма: ОПИК 2014-2020 
 
Кандидати:  

1. Микро, малки и средни предприятия с минимум 3 приключили финансови 
години, развиващи основна икономическа дейност в: 

− С20 „Производство на химични продукти” 
− C21 „Производството на лекарствени 
вещества и продукти”  
− C26 „Производството на компютърна и 
комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти” 
− С27 „Производство на електрически 
съоръжения” 
− С28 „Производство на машини и 
оборудване, с общо и специално 
предназначение” 
− С29 „Производство на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета” 
− С30 „Производство на превозни средства, 
без автомобили” 

− J58 „Издателска дейност” 
− J59 „Производството на филми и 
телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване на музика”  
− J60 „Радио и телевизионна 
дейност”  
− J61 „Далекосъобщения” 
− J62 „Дейности в областта на 
информационните технологии” 
− J63 „Информационни услуги” 
− М72 „Научноизследователска и 
развойна дейност” 
 

− С10 „Производство на хранителни 
продукти” 
− С11 „Производство на напитки” 
− С13 „Производство на текстил и изделия 
от текстил, без облекло” 
− С14 „Производство на облекло” 
− С15 „Обработка на кожи; производство 
на обувки и други изделия от обработени 
кожи без косъм” 
− С16 „Производство на дървен материал и 
изделия от дървен материал и корк, без 
мебели; производство на изделия от слама 
и материали за плетене”  
− С17 „Производство на хартия, картон и 
изделия от хартия и картон”  
− С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане 
на записани носители” 

− С19 „Производство на кокс и 
рафинирани нефтопродукти” 
− С22 „Производство на изделия от 
каучук и пластмаси” 
− С23 „Производство на изделия от 
други неметални минерални 
суровини” 
− С24 „Производство на основни 
метали” 
− С25 „Производство на метални 
изделия, без машини и оборудване” 
− С31 „Производство на мебели” 
− С32 „Производство, 
некласифицирано другаде” 
− С33 „Ремонт и инсталиране на 
машини и оборудване” 

 
Допустими дейности: 

1. Създаване на нов стопански обект. 
2. Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект 
3. Подобряване на производствения капацитет. 

 
Допустими разходи: 

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи 
дълготрайни материални актив. 

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото 
разработване) до 200 000 лв. 

Стойност на проекта: 
Мин. 100 хил. лв. – Макс. до 1 млн. лв. в зависимост от големината на предприятието. 
Интензитет на помощта: – до 70% за микро и малки предприятия и до 60% за средни 
предприятия. 
Краен срок: 21.05.2019 г. 16:30 ч.  
 

BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ” 

 

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси 
2014-2020” 

Кандидати:  

1. Микро, Малки, Средни или Големи 
предприятия, в качеството на работодатели. 
 

Целева група: 

− Заети лица; 
− Безработни лица; 
− Неактивни лица; 

 
Допустими дейности: 
1. Включване на лица от целевите групи в 
специфични обучения за конкретното работно 
място/работен процес. 
2. Предоставяне на обучение за придобиване или 
повишаване на професионалната квалификация 
/но не по-висока от трета квалификационна 
степен/ на лица от целевите групи, съгласно 
индивидуалните характеристики на лицето и 
спецификата на работното място;. 
3. Предоставяне на обучение за придобиване на 
ключови компетентности на лица от целевите 
групи, съгласно индивидуалните характеристики 
на лицето и спецификата на работното място. 
4. Включване безработни и/или неактивни лица в 
несубсидирана заетост при работодател, след 
успешно завършване на обучение/я. 
5. Предоставяне на възможност за гъвкави 
форми на заетост (работа на непълно работно 
време, ротация на работното място, работа на 
плаващо работно време, насърчаване на 
дистанционната работа и др.) за заети лица при 
работодател, за периода на обучение. 

Стойност на проекта: 

Мин. размер на помощта 15 000 лв.;  

Макс. размер на помощта  до 3 911 660 лева - 
регионална помощ 

Интензитет на помощта: – от 50% до 70% според 
категорията на предприятието и участниците в 
проекта в режим регионална помощ 

Краен срок: 03.05.2019 г. 17:30 

НА ФОКУС 


