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Подкрепа за устойчив бизнес

Максимален размер на БФП: до 5 000 лв.
Прием: до 30 септември 2020г.
Очакван брой бенефициенти: 1170 микропредприятия/самонаети
С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез 
достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. 
самонаети лица). Тя ще подпомогне крайните получатели на 
предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и ще осигури
последваща подкрепа за стартирани предприятия по операции на 
ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с 
цел укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване
на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. 



Допустими дейности:
1. Услуги в областта на бизнес стратегиите; 
2. Услуги в областта на продажбите; 
3. Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на 
предприятието; 
4. Правни (юридически) услуги; 
5. Услуги в сферата на финансовото управление и контрол; 
6. Мениджмънт услуги; 
7. Услуги по управление на човешки ресурси; 
8. Услуги в сферата на информационните технологии; 
9. Посещения и/или участие в търговски изложения/панаири. 

Продължителност на проектите - до 12 месеца



Допустими кандидати:
Предприятията, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 
или по мерки по ЗНЗ: 
Предприятия, създадени от участници в проекти по операция 
„Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и 
самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в 
проекти по същата операция; 
- Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, 
получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 –
2020; 
- Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и 
разширяване на дейността по операция „Развитие на социалното
предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020; 



Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и 
разширяване на дейността по мерки от Стратегиите за Водено от 
общностите местно развитие на местни инициативни групи с 
финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020; 
- Микро-предприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез 

проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за 
ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 
2014 – 2020.

- Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска
дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили 
еднократна парична сума вместо парично обезщетение за 
безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ; 
- Микро-предприятия, създадени от безработни лица и стартирали
стопанска дейност по одобрен бизнес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ. 



Транснационално сътрудничество – втори прием
Основни дейности:
Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, 
услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на 
разработени иновативни подходи и модели; 
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на 
приложимостта на неговите иновативни елементи
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати
(положителни и/или негативни). 

Допустими кандидати: юридически лица със стопанска и 
нестопанска цел, университети, общини, държавни институции, …
Финансиране: 50 000 – 150 000 лева
Ориентировъчен срок за прием: октомври - декември 2019г.



Примери от 2018г.:
Проект "Дизайн мислене - построяване на мостове" е между Университета за 
приложни науки в гр. Оулу, Финландия и българската обучителна организация 
Дизайн Студио 8. Двете организации съвместно ще създадат и адаптират две 
социални иновации в подкрепа на самостоятелна трудова заетост, 
предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро-, 
малки и средни предприятия.

Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар
на труда – СУ, София, Syntra West, Белгия и Института по информационни
системи към Университета по приложни науки Kajaani, Финландия ще създадат
гъвкави програми за обучение с практическа насоченост за придобиване на 
дигитални умения на работното място, съобразно нуждите от ИКТ специалисти в 
новите професионални направления (големи обеми от данни, 
високопроизводителни изчисления, машинно обучение, разпознаване на 
образи, сигурност и защита на информацията, Интернет на нещата, умни градове
и др.).



Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
- Изграждане на мрежи за видео наблюдение
- Предоставяне на широколентови високоскоростни услуги 

Подмярка 6.2 – „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Фиксирано плащане: не надвишаващо 25 000 евро
Критерии за подбор: Развитие на занаяти, социални и здравни 
услуги; Развитие на селски, еко и културен туризъм и др.; Проекти в 
секторите: Компютри, оптика и електроника; Автомобили и други 
превозни средства; Метални изделия; Машиностроене; Печатарска 
промишленост и записани носители; Текстил; Информационни 
технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; 
Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна 
дейност



Най-добър млад предприемач на град Пловдив 
Допустимост: може да участва всеки български гражданин, на 
възраст между 18 и 33 навършени години, с адресна регистрация на 
територията на Община Пловдив
Първа награда: 7 000 лева 
Втора награда: 4 000 лева
Две трети награди: всяка по 2 000 
Критерии за оценка: реализъм на целите/бизнес начинанието/, 
ползи за Община Пловдив (нови работни места, покриване на 
свободна пазарна ниша, предимство на продукта/услугата,пазарен 
дял, иновативност, стратегия на продажбите - дистрибуторска мрежа 
и реклама, ценова политика, използване на нови и интернет 
технологии, съфинансиране, степен на възвръщаемост на 
инвестицията, реалистичност на приходите и разходите, оценка на 
рисковете, и т.н. 



Програмата „Акселератор Стартъп София“ съдейства за ускорен 
достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални
предприемачи на територията на Столична община, като ги
подпомога при разработване и представяне на добре обосновани
предложения към потенциални инвеститори и финансиращи
организации, повишава техния капацитет за пълноценно
взаимодействие с банковия сектор и ги насърчава към развитие и 
промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена
стойност. Предоставя се подкрепа за проекти за демонстриране, 
разработване и/или усъвършенстване на иновативен продукт (стока 
или услуга) или процес, в обхвата на основните тематични
приоритети на ИСИС на София.
На сесията 4 февруари - 28 февруари 2019 г. са постъпили 46 
проекта и ще бъдат финансирани 13.

http://www.evropa-so.bg/bg/

http://www.evropa-so.bg/bg/


Програма «Еразъм за млади предприемачи»

Програмата e съфинансирана от ЕК (пр. в Италия – 900 евро/месец)
и предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да 
се учат от опитни предприемачи, които управляват малки 
предприятия в страни, главно в ЕС. Това помага на новия
предприемач в придобиването на умения, необходими за 
управлението на малка фирма, установяване на търговски
партньорски взаимоотношения и опознаване на международни
пазари.

Допустими кандидати: Стартиращи предприемачи или със фирми
до три години

Отворен целогодишен прием и 4 контактни офиса за България.



Грантова схема «Инструмент за малки и средни предприятия»

Инструментът за МСП към Хоризонт 2020 има три фази.

ФАЗА 1, наричана още идейна фаза, е за предпроектни проучвания. 
Тя предлага съфинансиране 70% /50 000 Евро/ за обосновка и 
проверка на технологичната, практическата и икономическа
осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, 
която представлява новост за индустриалния сектор - нов 
иновативен продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови 
пазарни приложения на съществуващи технологии.



ФАЗА 2 е за изпълнение на дейности, вкл. демонстрация, тестване, 
създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, 
миниатюризация, проектиране, подготовка за пускане на пазара, 
закупуване на оборудване за бъдещо серийно производство и др. 
Целта е чрез проекта да се приведе иновационната идея 
(продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и 
зрялост, като се подготви за бъдещо ефективно въвеждане на 
пазара.

По ФАЗА 1 се получава безвъзмездно съфинансиране от 50 000 
евро, а по ФАЗА 2 – от 0,5 млн. евро до 2,5 млн.евро.

Срокът за изпълнение на проект по ФАЗА 1 е до 6 месеца, а за ФАЗА 
2 е от 12 до 24 месеца.



Общинска програма «Култура» - Компонент 1 „Фестивали и 
значими събития“ и 3 „Гражданска активност“ 

ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“
„Фестивал за градски игри Фюжън / Fusion“ – до 22 септември 2019г.

10 European startup competitions to apply for in 2019
By Bojana Trajkovska - April 18, 2019
https://muckrack.com/bojana-trajkovska/articles

#SocialinnovEU
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/en/

http://blitab.com/- WORLD’S FIRST TACTILE TABLET, KRISTINA 
TSVETANOVA, https://www.youtube.com/watch?v=g3UA-Q3O7MM

https://babele.co/#!/logon - отворена платформа за иновации 

https://www.eu-startups.com/author/bojana-trajkovska/
https://muckrack.com/bojana-trajkovska/articles
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/en/
http://blitab.com/-
https://www.youtube.com/watch?v=g3UA-Q3O7MM
https://babele.co/#!/logon


Благодаря за вниманието!

Областен информационен център – Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20, 

Тел. 032 262 000 

oic@plovdiv.bg
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