Европейски структурни и инвестиционни фондове
ОБЯВА
1. Референтен номер и име на процедурата:……………………МИГ „Девня – Аксаково“ „Подкрепа на предприемачеството“
2. Цели на процедурата:
Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за
създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч.
подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на
предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват
заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му и/или
подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и
засилване на експортния потенциал на предприятията.
Целта на процедурата е да се развитие и стимулира предприемачество и да се създадат
условия за развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.
Процедурата за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ се изпълнява в съответствие
с Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и
възможности за създаване на местен бизнес“ и Специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране
на предприемачество и устойчив бизнес от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Изпълнението на дейностите по настоящата процедура ще допринесе за постигане на целите
на Специфична цел 1.1 от СВОМР свързана с предприемачеството и инвестиционна подкрепа
за неземеделски дейности на малките и средни предприятия и на земеделските производители.
Приоритетите отразяват очакванията на местната общност за развитие на бизнеса, както и с
визията за развитие на територията, определена в основните стратегически документи на
местно, регионално, национално и европейско ниво.
3. Информация за общия бюджет на процедурата и предоставяне на БФП:
Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално
съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 350 000.00 лева
(100%) 178 952,16 euro

(85%) 297 500,00 лева
(85%) 152 109,34 euro

(15%) 52 500,00 лева
(15%) 26 842,82 euro

3.1. Минимален и максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за
конкретен проект:
 Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: Левовата равностойност
на 25 000 евро (48 895,75 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ,
която всеки бенефициент ще получи е 22 500 евро (44 006,18 лева). Размерът на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.2
„Подкрепа на

предприемачеството“ се определя на база максималния допустим интензитет по мярката – до
90% от общата стойност на допустимите разходи
 Максимален размер на общите допустими разходи: Левовата равностойност на 200 000
евро (391 166,00 лева). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която
бенефициента ще получи е 178 952,16 евро (350 000,00 лева) Размерът на предоставената
безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ се
определя на база максималния допустим интензитет по мярката – до 90% от общата стойност
на допустимите разходи.
4. Режим на минимална помощ:
Мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“, включена в Стратегиите за водено от
общностите местно развитие, финансирана със средства от Европейския фонд за регионално
развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., се
изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на „едно и също
предприятие“ , което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период
от три приключени бюджетни години.
Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 200 000
EUR, таванът от 200 000 EUR се прилага за предприятието, при условие че съответната
държава членка гарантира посредством подходящи средства, като например отделяне на
дейностите или разграничаване на разходите, че помощите за дейността по автомобилни
товарни превози не надвишават 100 000 EUR и че помощите de minimis не се използват за
придобиване на товарни автомобили.
Таваните, посочени в чл. 3, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013, се прилагат
независимо от формата на помощта de minimis или от преследваната цел и без значение дали
предоставената от държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Съюза. Периодът от три бюджетни години се определя според бюджетните
години, използвани от предприятието в съответната държава членка.
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се
кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:
- предприятието кандидат;
- предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по
смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
- всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно
чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
- предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които
са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл.
3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Предоставената по настоящата процедура помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013 може да се кумулира с помощ de minimis:
- предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в
посочения регламент;
- предоставена съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван,
определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
За проверка на горните обстоятелства МИГ „Девня - Аксаково“ изисква данните за получени
минимални помощи да бъдат надлежно посочени от кандидатите в Декларация за минимални
помощи, попълнена по образец, част от Условията за кандидатстване. Декларацията за

минимални помощи се представя от кандидатите на етап кандидатстване и преди сключване
на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
Праговете, посочени по-горе не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на
проекти със сходни характеристики и бенефициенти.
Спазването на праговете освен чрез Декларацията за държавни/минимални помощи ще бъде
установявано и чрез проверка в Информационна система "Регистър на минималните помощи",
Публичния регистър на Европейската комисия, Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН),
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС
в България (ИСУН 2020) и Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, с оглед на това:
1. Да не се допуска общият размер на минималната помощ, предоставяна на „едно и също
предприятие“ в България след натрупване с други минимални помощи, получени от
предприятието за три поредни приключени бюджетни години да надхвърли левовата
равностойност на 200 000 евро, а за отрасъл „шосеен транспорт” - левовата равностойност на
100 000 евро.
2. Последствията при неспазване на забраната по т.„1” – отказване на помощта, служебно
намаляване на помощта или възстановяване на неправомерно предоставена помощ по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
3. Изискване за представяне от кандидата (при кандидатстване и преди сключване на
договора, в случай че кандидатът бъде одобрен и в случай, че е настъпила промяна в
декларираните при кандидатстване обстоятелства) на декларация по образец в писмена форма
относно получаването на други минимални помощи през двете предшестващи приключени
бюджетни години и през текущата година.
4. Проекта на административен договор за безвъзмездна финансова помощ, приложение към
условията за изпълнение, следва задължително да съдържа информация относно вида на
отпуснатата помощ, както и за възможните последствия от предоставянето й, включително
условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно предоставена
помощ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
5. Изисквания при оценка на проектните предложения задължително да се проверява дали
предприятията (в рамките на дефиницията за „едно и също предприятие“) са получили други
минимални помощи през текущата финансова година и през двете предшестващи приключени
бюджетни години и дали с настоящата безвъзмездна помощ ще бъде надхвърлен тавана за
помощта de minimis.
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се
кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:
• предприятието кандидат;
• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по
смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията,
образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на
Регламент (ЕС) № 1407/2013;
• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са
се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3,
пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Администратор на помощта е УО на ОПИК.
Възстановяването на неправомерно предоставена помощ се извършва по реда на чл. 37 на
Закона за държавните помощи.
Допълнителна информация относно приложимото законодателство в областта на държавните
помощи може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на финансите:
http://stateaid.minfin.bg/
5. Допустими дейности по процедурата:
Допустими по процедурата са само дейности за насърчаване на предприемаческите идеи
в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на
НСНМСП:

5.1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални
предизвикателства и секторите на НСНМСП;
5.2. Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии;
5.3. Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението;
5.4. Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и здравеопазване,
в т.ч. социално предприемачество.
Предвижда се подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, стартиращи
предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г. към датата на
кандидатстване, стартиращи собствен бизнес, предприятия, разработващи нови продукти и
услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч.
социално предприемачество.
ВАЖНО: Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече
започнали и/или реализирани дейности, или такива, финансирани по друг проект, програма
или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на
Общността или друга донорска програма.
Дейности за информиране и публичност:
Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите
трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 20142020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359
https://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/%D0%9D%D0%9A%D0%A1/Prilojenie_2_Edi
nen_naruchnik.pdf
Дейностите следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de
minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
6. Интернет адреси за публикуване на пакета документи:
Обявата заедно с Условията за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на МИГ
„Девня – Аксаково“ https://www.migda.org и най-малко един местен вестник или друга местна
медия, на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации
на територията на МИГ-а, както и се регистрират в ИСУН https://eumis2020.government.bg.
7. Начин на подаване на проектни предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по
електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на
формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва
единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Подаването на проектни предложения на хартиен носител по настоящата процедура е
неприложимо!
8. Краен срок за подаване на проектните предложени:
Настоящата процедурата e с два крайни срока за кандидатстване:
Първи краен срок за подаване на проекните предложения …………..., 17.00 часа;
Втори краен срок за подаване на проекните предложения ……..., 17.00 часа.
В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите могат да
подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020.

