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Подкрепа от Мобилни съвети 
Имате идея, възползвайте се безплатно от нашата подкрепа и съдействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 

�  ЗА ПРОЕКТА 

�  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ  

 Април |  2019|4 

Партньори: 

Водещ партньор: Община Лясковец 

(област Велико Търново), България 

Проектен партньор: Община Виделе 

(окръг Телеорман), Румъния  

 

Период за изпълнение:  

30 месеца - (25.04.2017г. – 24.10.2019г.) 
 

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. 

 Основните дейности включват: 
 Развитие на трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично 

земеделие в гр. Лясковец; 
 Разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна 

платформа за зелени работни места - http://greenjobs.lyaskovets.net/ ; 
 Доставка и инсталиране 4 инфо-киоски, за популяризиране на 

възможностите за заетост в сферата на екотуризма и биологичното 
земеделие; 

 Организиране на съвместни обучителни програми и езикови курсове за 
подобряване на мобилността в селските райони; 

 Организиране на съвместни трансгранични базари (трудови борси);  
 Организиране на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория” за 

предприемачи от трансграничния регион. 

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 208 450  
email: atanasov@primebg.com 
 

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

�  НА ФОКУС  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

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 

Подобряване на производствения капацитет в МСП 
 
Програма: ОПИК 2014-2020 
 
Кандидати:  

1. Микро, малки и средни предприятия с минимум 
3 приключили финансови години. 

 
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 активи. 

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.  
 

Европейска програма Innowwide за сийд финансиране на компании 
Проект: Оценка на жизнеспособността на съвместни и INNOvative 
бизнес решения на световните пазари 
Достъпът до международния пазар може да бъде труден, особено за 
МСП. Въпреки това, именно те са двигателят на иновациите. Ето 
защо,  новият международен проект INNOWWIDE има за цел да улесни 
навлизането на европейските МСП на международните пазари в страни 
извън ЕС. 

Кой може да кандидатства? 

МСП, включително млади предприятия и стартиращи предприятия, от 
всеки сектор, който иска да се конкурира и да започнат бизнес на 
нови и нововъзникващи пазари по света. 

Допустими дейности: Комбинация от следните дейности 
1. Сътрудничество и улесняване на усвояването на технологии 
(услуги за иновации и трансфер на технологии). 
2. Проучване на пазара – маркетингови проучвания, бизнес 
пътувания, проверка на съответствието, специална промоционална 
техническа подготовка на материали (ориентирана към технологична 
валоризация). 

Стойност на проекта: до 86 хил. евро, от който максимум 60 хил евро 
грант (70%) 

Краен срок: 31.05.2019 г. 
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МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”     МИГ „Елена – Златарица”  
 

 

НА ФОКУС 

Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на 
територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” 

Кандидати:  

 Работодатели – микро, малки и средни предприятия; 
 Общини – Павликени, Полски Тръмбеш. 

Допустими дейности: 
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, 
активиране на неактивни лица, организиране и участие в 
трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост. 
2. Психологическо подпомагане и мотивационно обучение. 
3. Предоставяне на обучение за повишаване на 
професионалната квалификация или придобиване на нова и 
придобиване на ключови компетентности. 
4. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на 
заетост за период до 12 месеца след предоставяне на 
посреднически услуги и/или обучение. 
5. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански 
инвентар свързани с новите работни места и местни 
инициативи за заетост. 
 
Стойност на проекта: 

Размер на БФП: 50 хил. лв. до 150 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – 100 % 
 
Краен срок: 31.05.2019 г. 17:00 ч. 
 

 

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки 
стопанства” 

Кандидати:  

 Регистрирани земеделски стопани със стопанства с 
икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 
2 000 до 7 999 евро. 
Допустими дейности: 
1. Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги) – 
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за 
настаняване с до 20 помещения за настаняване. 
2. Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, 
свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности). 
3. Преработка и маркетинг на земеделски продукти. 
4. Развитието на технологиите в областта на „зелената 
икономика”, включително на енергия от ВЕИ за собствено 
потребление. 
5. Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и 
населението (напр.: грижи за деца, здравни услуги, счетоводство и 
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и 
др.). 
 
Стойност на проекта: 

Размер на БФП: мин. 8 312,15 лв. – макс. 49 872,90 лв. 

Интензитет на помощта: – 85 % 
 
Краен срок: 03.06.2019 г. 17:00 ч. 
 

МИГ „Елена – Златарица” 
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство 

на селата” 

Кандидати:  

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), Училища и детски градини на територията на общини Елена и Златарица,  Местни поделения на 
вероизповеданията; 
 Общини Елена и Златарица. 
Допустими дейности: 
1. Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, изобразително изкуство, история, занаяти, 
и традиции и др./ с цел тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективен маркетинг, популяризация и реклама. 
2. Опазване и популяризиране на природното наследство на територията. 
3. Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно 
признаване. 
4. Налагане на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство. 
Стойност на проекта: 
Размер на БФП: мин. 1 466,85  лв. – макс. 73 342,50 лв. 
 
Интензитет на помощта: – 75 % 
 
Краен срок: 20.05.2019 г. 17:00 ч. 
 


