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БЪЛГАРИЯ
СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ OP DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) ОП „Развитие на човешките ресурси“

УСЛУГИ Нисколихвени заеми – Кандидатстването започва от март 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Млади предприемачи (до 29 г.) от региони с висока безработица

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Предприятия в процес на създаване 
и новосъздадени предприятия –

РЕГИОНАЛНО НИВО ЕС 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Комбинирано 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.fmfib.bg

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ THE SME INITIATIVE

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Инициатива за малки и средни предприятия

УСЛУГИ 

Инициативата за малки и средни предприятия е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия 
и групата на ЕИБ (Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд). Тя подкрепя МСП 
от цяла Европа, като им осигурява заеми, лизинги и/или гаранции при благоприятни условия чрез финансови 
посредници, включително банки, лизингови компании, гарантиращи институции или дългови фондове.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП –

РЕГИОНАЛНО НИВО ЕС 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.fmfib.bg
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ PROGRESS MICROFINANCING

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Микрофинансиране „Прогрес“

УСЛУГИ Чрез тази програма местните партньори осигуряват заеми на новосъздадени предприятия.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП –

РЕГИОНАЛНО НИВО ЕС с посредничеството на местни банки

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=bg

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ LOANS FOR WORKING CAPITAL

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Кредити за оборотен капитал

УСЛУГИ Кредитите се осигуряват с цел финансиране на основната дейност на МСП (придобиване на суровини 
и материали, оборот на материални запаси, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и други).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО – 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Комбинирано 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.bbr.bg/en/products

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.bbr.bg/bg/products

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ PRE-EXPORT FINANCING

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Предекспортно финансиране

УСЛУГИ Оборотен капитал за покриване на целия експортен цикъл.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО – 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Комбинирано 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.bbr.bg/en/products

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.bbr.bg/bg/products
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ POST-EXPORT FINANCING

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Следекспортно финансиране

УСЛУГИ Финансиране на чуждестранни вносители и техните банки за експортни договори.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО – 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Комбинирано 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.bbr.bg/en/products

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.bbr.bg/bg/products

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ ON-LENDING PROGRAMME FORWARD

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Програма за кредитиране със заемни средства НАПРЕД

УСЛУГИ Оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни предприятия (нови кредити). 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО – 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Комбинирано 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.bbr.bg/en/products

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.bbr.bg/bg/products

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ MICRO FINANCING INSTITUTION JOBS

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Микрофинансираща институция ДЖОБС

УСЛУГИ Финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, хора със свободни професии, 
занаятчии и други желаещи да започнат нов бизнес. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО – 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Комбинирано 

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.mfi.bg/en

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.mfi.bg/bg/p/krediti/kredit-za-investicii
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ EXPORT PORTAL

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Експортен портал

УСЛУГИ Ресурси, улесняващи експортната дейност на МСП.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

– x x Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО – 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Правителство

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://export.government.bg/ianmsp

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ CEED

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) CEED България

УСЛУГИ Обучение и създаване на връзки с цел финансиране и достъп до нови пазари.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x Всички МСП –

РЕГИОНАЛНО НИВО x 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Частен капитал

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://ceed-bulgaria.org/

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://ceed-bulgaria.org/

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ BLACKPEAK

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) BlackPeak

УСЛУГИ 
Коинвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране, чиято цел е инвестиране в бързоразвиващи се малки 
и средни предприятия от Югоизточна Европа. BlackPeak Capital се финансира от Европейския инвестиционен 
фонд, част от Европейската централна банка, чрез инициативата JEREMIE за подкрепа на МСП в България. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x
Предприятия в процес на създаване, 

новосъздадени предприятия  
и предприятия във фаза на растеж

–

РЕГИОНАЛНО НИВО Международен обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.blackpeak-capital.com/# 

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ –
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ EMPOWER

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) –

УСЛУГИ Коинвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x
Предприятия в процес на създаване, 

новосъздадени предприятия  
и предприятия във фаза на растеж

–

РЕГИОНАЛНО НИВО Международен обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ –

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ LAUNCHUB VENTURES

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) –

УСЛУГИ Бизнес акселератор

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x
Предприятия в процес на създаване, 

новосъздадени предприятия  
и предприятия във фаза на растеж

–

РЕГИОНАЛНО НИВО Международен обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ https://www.launchub.vc/ 

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ –
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ THE SEED/ACCELERATION AND START-UP FUND (SASF)

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ)

УСЛУГИ Бизнес акселератор

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x
Предприятия в процес на създаване, 

новосъздадени предприятия  
и предприятия във фаза на растеж

–

РЕГИОНАЛНО НИВО Международен обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.fmfib.bg/en/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/10-fond-za-uskoryavane-i-nachalno-finansirane 

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ –

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ OPOPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIONS AND COMPETITIVENESS

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

УСЛУГИ Оперативна програма

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://en.opic.bg/ 

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://opic.bg/ 

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ OPERATIONAL PROGRAMME ENVIRONMENT

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Оперативна програма „Околна среда“

УСЛУГИ Оперативна програма

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://ope.moew.government.bg/en/pages/programirane-2014-2020/18#1

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1 
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Програма за развитие на селските райони

УСЛУГИ Оперативна програма

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/ 

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ NATIONAL PROGRAM FOR SUPPORT OF THE VITICULTURE AND WINE SECTOR OF BULGARIA

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.

УСЛУГИ Национална програма

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=4&submenuid=1217 

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ MARITIME AND FISHERIES PROGRAM

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Програма за морско дело и рибарство

УСЛУГИ Национална програма

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ www.government.bg
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ NATIONAL INNOVATION FUND

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Национален иновационен фонд

УСЛУГИ Национален фонд

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ https://www.mi.government.bg/en/themes/nacionalen-inovacionen-fond-19-287.html 

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ https://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalen-inovacionen-fond-19-287.html

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ EUREKA INICIATIVE

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Инициатива ЕВРИКА

УСЛУГИ Международна инициатива 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО Национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Национален бюджет

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ https://www.mi.government.bg/en/themes/iniciativata-evrika-23-287.html

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ https://www.mi.government.bg/bg/themes/iniciativata-evrika-23-287.html

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ EUROSTARS-2

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Евростарс-2

УСЛУГИ Международна програма

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x x x Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Финансиране от ЕС и от националния бюджет

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ –

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ http://www.sme.government.bg/?page_id=33310 
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БЪЛГАРИЯ

СХЕМА (АНГЛИЙСКИ) ▶ ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE SOURCES FUND

СХЕМА (БЪЛГАРСКИ) Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ)

УСЛУГИ Национален фонд

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МСП

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ НАЦИОНАЛНО НИВО

x – – Всички МСП x

РЕГИОНАЛНО НИВО национален обхват

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА ФИНАНСИРАНЕ Финансиране от ЕС и от националния бюджет

▶  УЕБСАЙТ НА АНГЛИЙСКИ http://www.bgeef.com/display.aspx

▶  УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКИ – 
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EC
СХЕМА ▶ EUROPEAN INVESTMENT ADVISORY HUB

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси е платформа за сътрудничество, която 
предоставя достъп до широкобхватна подкрепа за проекти и инвестиции. Тя предлага практически уроци, 
информация за добри практики и проучвания на реални примери от практиката, свързани с проектно 
финансиране и управление. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Услугите на платформата са безплатни и достъпни онлайн за публични и частни дружества.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Всички МСП (всички компании)

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ ЕС и ЕИБ

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://www.eib.org/eiah/about/index

СХЕМА ▶ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ НА ЕС ЗА МСП 

ПОЛИТИКА

„Хоризонт 2020“ – „Хоризонт 2020“ е най-мащабната програма на ЕС в областта на научните изследвания 
и иновациите, която разполага с бюджет от почти 80 милиарда евро за периода от 2014 до 2020 г. „Хоризонт 
2020“ подпомага научните изследвания и иновациите, като поставя акцент върху високите научни постижения, 
индустриалното лидерство и справянето със социалните предизвикателства.

УСЛУГИ 

„Хоризонт 2020“ осигурява финансиране на иновативни МСП с голям потенциал чрез процес на подбор, 
осъществяван от Европейската комисия. Инструментът за МСП включва 3 етапа. Той предоставя директна 
финансова подкрепа през 1-вия и 2-рия етап, а през 3-тия осигурява достъп до широк спектър от услуги 
в подкрепа на иновациите като консултиране и насочване. Първият и вторият етап може да се осъществят 
и независимо един от друг.
Етап 1 – Оценка за осъществимост (незадължителна): МСП получава стандартна сума от 50 000 евро, за да 
извърши техническо и пазарно проучване за осъществимост в срок от 6 месеца.
Етап 2 – Демонстрация и пазарна осъществимост/пазарна реализация: МСП получава между 500 000 и  
2 500 000 евро за подготвянето на нови продукти за пазара, най-вече за демонстрацията. Когато кандидатства, 
МСП трябва да разполага с прототип на продукта, който е бил демонстриран в реална среда.
Етап 3 – Пускане на пазара: По време на този етап предприятието не получава директна финансова подкрепа. 
Инструментът за МСП осигурява съдействие за пускането на продукта на пазара, като улеснява достъпа 
до частен капитал. В същото време предприятието получава насоки и консултиране относно финансиране, 
патенти, изграждане на мрежи и т.н.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За финансиране по линия на Инструмента за МСП могат да кандидатстват само МСП или консорциуми от МСП, 
които не са с идеална цел. Всички кандидатстващи предприятия трябва да са законно установени в една  
от 28-те държави от ЕС или в държава, участваща в „Хоризонт 2020“. Могат да кандидатстват и новосъздадени 
предприятия. Инструментът за МСП обаче не е замислен като инициатива за създаване на компании, а за 
да подкрепя растежа на предприятия с иновативни идеи, които имат потенциал за реализация на европейските 
и международните пазари. Всички заявки за кандидатстване се правят онлайн в отговор на покана 
за кандидатстване от ЕК.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Всички МСП

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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СХЕМА ▶

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ), ПРОГРАМА 
ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (COSME), INNOVFIN („ХОРИЗОНТ 2020“), EASI (ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ 
И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ), ПРОГРАМА „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“

ПОЛИТИКА Финансови инструменти на ЕС.

УСЛУГИ 
Европейският съюз подкрепя предприемачите и бизнеса чрез широк спектър от програми, осигуряващи 
финансиране с посредничеството на местни финансови институции. На разположение на бизнеса има различни 
видове финансиране: заеми, гаранции, капиталово финансиране и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Компании с различен размер и от различни сектори. Решенията за предоставяне на европейско финансиране 
се вземат от местните финансови институции като банки, гаранционни дружества или капиталови инвеститори.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x – – Всички

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия и Европейска инвестиционна банка

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) www.access2finance.eu

СХЕМА ▶ INVEST HORIZONS

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Invest Horizons е програма, създадена да увеличи инвестициите в иновативни европейски МСП. Проектът цели 
да дефрагментира инвестиционния пазар на МСП, подпомагайки МСП и инвеститорите да сключват по-добри 
сделки, като се опознаят по-добре взаимно. Този вид подкрепа се осъществява чрез курсове и обучения. 
Осигурено е безплатно онлайн обучение по инвестиционна подготвеност за предприемачи, както и по 
инвестиционни механизми и нововъзникващи отрасли за инвеститори. МСП имат също възможност да бъдат 
консултирани от академии, подготвящи предприемачите да увеличат максимално потенциала си за набиране 
на капитал. Платформата организира и събития в рамките на Инвестиционен форум, където избрани компании 
безплатно представят бизнес предложенията си на опитни инвеститори.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Помощта е безплатна. Проявяващите интерес новосъздадени предприятия, предприятия във фаза на растеж 
или МСП трябва само да разгледат възможностите и да решат коя услуга биха искали да получат, преди  
да се включат. 

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Всички МСП

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://investhorizon.eu/
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СХЕМА ▶ КАПИТАЛОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА РАСТЕЖ (КМР)

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Чрез Капиталовия механизъм за растеж на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП 
(COSME), Европейският инвестиционен фонд инвестира в избрани фондове, осигуряващи рисков капитал 
и мецанин финансиране за МСП, които се намират във фаза на растеж и разширяване на дейността си, но най-
вече на предприятия, които развиват международна дейност.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

МСП трябва да се свържат с националните финансови посредници. За да могат да получат финансиране 
по линия на Капиталовия механизъм за растеж на програма COSME, кандидатстващите организации трябва 
да правят рискови капиталови инвестиции (включително инвестиционни фондове, частни капиталови фондове 
и дружества със специална инвестиционна цел), в съответствие с приложимото законодателство, в МСП, 
установени или упражняващи дейността си в една или повече държави от ЕС или държави, участващи 
в програмата COSME.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x – – Всички МСП 

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия, Европейски инвестиционен фонд

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm

СХЕМА ▶ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

/„Еразъм за млади предприемачи“ е европейска програма за бизнес обмен. Благодарение на нея новите или 
бъдещите предприемачи придобиват нужните умения за управление на малко или средно предприятие, 
а опитните предприемачи получават свежи идеи и възможности за международно сътрудничество. Програмата 
предоставя по-добри възможности за изграждане на партньорства из цяла Европа и осигурява нови търговски 
връзки на европейския бизнес. Младите предприемачи прекарват време с опитни бизнесмени и си сътрудничат 
с тях за период от 1 до 6 месеца. Тази програма се финансира от Европейската комисия и действа на територията 
на участващите държави чрез местните центрове за контакт, които притежават опит в бизнес подпомагането 
(като търговски камари, центрове за новосъздадени предприятия, бизнес инкубатори и т.н.). Техните действия 
се съгласуват на европейско ниво от Подпомагащото бюро на програмата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В програмата могат да участват предприемачи, чийто бизнес се намира в ранен етап на развитие (нови 
предприемачи), както и вече опитни собственици или управители на микро- или малки предприятия 
(предприемачи домакини). Бизнесът може да бъде във всякаква област. Новите предприемачи трябва 
да демонстрират добра образователна и професионална биография и жизнеспособна бизнес идея. Те трябва 
да са постоянно пребиваващи в някоя от участващите държави, както и да могат и да желаят да си осигурят 
допълнително финансиране, за да покрият разходите за престоя си, които надхвърлят стойността на помощта 
от ЕС. Предприемачите домакини са опитни мъже или жени от деловите среди (с повече от тригодишен 
опит). В идеалния случай те са собственици на микро- или малко предприятие (МСП) в ЕС или са директно 
свързани с предприемаческия процес на ниво управителен съвет на МСП, отговарящо на определението на ЕС 
за микропредприятие или МСП.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

– x x

Всички МСП – всички компании – 
всички предприемачи (програмата 

е индивидуална); особено ползотворна 
за млади предприемачи и нови 

предприятия

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=bg
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СХЕМА ▶ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ (ЕИТ)

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Създаденият през 2008 г. Европейски институт за иновации и технологии (ЕИТ) е уникална инициатива 
на ЕС, която подпомага иновациите и предприемачеството из цяла Европа и се основава на простата идея, 
че силата се крие в разнообразието. Институтът свързва водещи университети, изследователски лаборатории 
и компании, които се обединяват в общоевропейски партньорства. Тези партньорства, наречени Общности 
на знанието и иновациите (ОЗИ), развиват иновативни продукти и услуги, основават нови компании и обучават 
нови предприемачи. Общността на ЕИТ поставя предприемачите и иноваторите в центъра на усилията 
си. ЕИТ е изградил няколко Общности на знанието и иновациите в тематични области като ИКТ, енергия, 
климатични промени, здравеопазване и суровини, с 25 % публично финансиране, като останалата част 
от капитала се осигурява от частни инвестиции. ЕИТ оказва помощ в няколко области: предприемачески умения, 
наставничество и акселератори за новосъздадени предприятия.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Кандидатите, които проявяват интерес, трябва да отговорят на онлайн поканите на ОЗИ

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Всички МСП, особено ползотворно  
за новосъздадени предприятия

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ –

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://eit.europa.eu/

СХЕМА ▶ START UP EUROPE

ПОЛИТИКА

Единен цифров пазар – Стратегията за Единния цифров пазар се основава на три области на действие, или 
„стълбове“: 
– Подобряване на достъпа до цифрови стоки и услуги 
– Създаване на подходяща среда, която да позволява на цифровите мрежи и услуги да се развиват 
– Цифровизация като двигател на растежа

УСЛУГИ 

Start Up Europe предлага на европейските предприятия цялостно решение за достъп до информацията,  
която им е необходима, за да се развиват и процъфтяват в Европа. 4-те основни цели на Startup Europe 
са следните: да свързва новосъздадени предприятия, инвеститори, бизнес акселератори, жени предприемачи, 
корпоративни мрежи, университети и #EUTechWriters чрез различни видове мрежи. да свързва местните 
екосистеми от новосъздадени предприятия чрез 5 проекта (Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist Digital 
и WELCOME), базирани в различни градове из цяла Европа; да помага на новосъздадените предприятия лесно 
да проникват на нови пазари и да отбелязва успехите на предприемачите. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Заявленията за участие се подават в отговор на отворени покани, публикувани на сайта на Start Up Europe.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

– x x Новосъздадени предприятия

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://startupeuropeclub.eu/
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СХЕМА ▶ КОАЛИЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И РАБОТНИ МЕСТА

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Коалицията представлява многостранно партньорство, което развива широка общност от таланти в областта 
на цифровизацията и има за цел гражданите и европейската работна сила да придобият адекватни умения 
за работа с цифрови технологии. Коалицията обединява държавите членки и различните заинтересовани страни 
(включително социални партньори) с цел заедно да идентифицират и споделят добри практики, които да могат 
лесно да бъдат прилагани и усъвършенствани. Тя ще подобри разпространението на информация за наличните 
фондове на ЕС (Европейски структурни и инвестиционни фондове, Инициатива за младежка заетост, програма 
„Еразъм+“ и т.н.) и ще проучва различните възможности за финансиране чрез ваучерни механизми. Държавите 
членки се приканват да разработят цялостни национални стратегии по отношение на уменията за работа 
с цифрови технологии до средата на 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Компании, които проявяват интерес, могат да се включат онлайн, като приемат целите и принципите на Хартата 
на членовете на Коалицията за дигитални умения и работни места.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x - x Всички МСП в цифровия сектор

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://ec.europa.eu/digital-single-market/get-involved-digital-coalition

СХЕМА ▶ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ХОЛДИНГОВИ ФОНДОВЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ (В ПРОЦЕС 
НА РАЗРАБОТВАНЕ)

ПОЛИТИКА Инициатива за новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж

УСЛУГИ 

Програмата за Общоевропейски холдингови фондове за рисков капитал цели да се справи с недостига 
на инвестиции в Европа и да привлече допълнително частно финансиране от институционални инвеститори 
към фирми с висок потенциал. Програмата е част от Инвестиционния план за Европа, Плана за действие 
относно Съюза на капиталовите пазари, Стратегията за единния цифров пазар, Стратегията за единния пазар 
и Инициативата за отворени иновации по програма „Хоризонт 2020“. Структурата на Общоевропейските 
холдингови фондове за рисков капитал има ограничения. В рамките на програмата ЕИФ ще инвестира в един 
или в няколко Общоевропейски холдингови фонда за рисков капитал. По програмата ЕИФ ще предостави 
на избраните фондове до 25 % от общия им капитал. Максималният размер на всяка инвестиция в избран фонд 
ще бъде ограничен до 300 милиона евро. ЕИФ ще реши каква сума да инвестира в рамките на програмата, както 
и какви да бъдат източниците на финансиране, в зависимост от резултатите от оценяването на ЕК и ЕИФ, както 
и от инвестиционната стратегия на фонда. След това холдинговите фондове ще инвестират в инвестиционни 
фондове въз основа на тяхната инвестиционна стратегия. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Заявления за участие в програмата можеха да се подават до 31 януари 2017 г. Европейската комисия (ЕК) и ЕИФ 
ще изберат посредниците след пълно оценяване и след процес на надлежна проверка.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x - – Всички МСП

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm
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СХЕМА ▶ ЕВРОПЕЙСКО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО ЗА ПИС

ПОЛИТИКА Инициатива за новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж; рамка относно Правата 
на интелектуална собственост (ПИС).

УСЛУГИ 
Европейското информационно бюро за ПИС предлага безплатна и директна помощ във връзка с ИС и ПИС 
на бенефициенти на научноизследователски проекти, финансирани от ЕС, както и на МСП от ЕС, участващи 
в международни споразумения за партньорство. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Бенефициентите могат да се свържат с линията за консултации на Информационното бюро (имейл, телефон или 
факс), да се запознаят публикуваните онлайн ръководни документи или да участват в обучителни сесии.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

– - –

Настоящи или бъдещи бенефициенти 
на научноизследователски проекти, 
финансирани от ЕС, както и МСП от  

ЕС, участващи в международни 
споразумения за партньорство

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://www.iprhelpdesk.eu 

СХЕМА ▶ ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Наскоро ЕК предложи пакет от мерки, който да помогне на МСП/новосъздадените предприятия да получат 
достъп до права на ИС, да ги ползват и да ги управляват, както и да допринесе за подобряване на общата 
ефективност на съществуващите мерки за подкрепа в сферата на ИС. Тези мерки включват:
–  разработване на персонализирана услуга, отговаряща на индивидуалните бизнес нужди на МСП.
–  работа с държавите членки за подобряване на осведомеността по въпросите на ИС и финансирането за МСП 

във връзка с ИС.
–  съфинансиране чрез програмата COSME на достъпа на МСП до европейски патенти 
–  разработване на информация относно лицензирането на патенти.
–  развиване на европейска мрежа за медиация и арбитраж, която да позволява на МСП/новосъздадени 

предприятия да решават спорове, свързани с ИС, без да се стига до съдебни процеси.
–  насърчаване на създаването на общоевропейски схеми за застраховане срещу искове, свързани с патенти, така 

че МСП/новосъздадените предприятия да имат възможност да защитят (когато това е необходимо) правата 
си в съда.

–  насърчаване на възприемането на общ метод за определяне на финансовата стойност на активите от ИС, за да 
може банките по-лесно да разберат каква е стойността на новосъздадените предприятия. 

Тези мерки обаче все още не са приложени на практика.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ N/A

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

– - – –

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ –

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) –
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СХЕМА ▶ ОБЩА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА ЗА ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (ОКООКД)  
(В ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ)

ПОЛИТИКА Инициатива за новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж; Данъчно облагане  
и митнически съюз.

УСЛУГИ 

През октомври 2016 г. Комисията предложи връщането на ОКООКД. ОКООКД е хармонизирана система 
за изчисляване на облагаемите печалби на компаниите в ЕС. Тя предлага въвеждането на набор от правила 
за компаниите за определяне на данъчната им основа вместо различни национални системи. Това 
ще позволи на компаниите да подават една данъчна декларация за всички свои дейности в ЕС. Основата 
ще бъде задължителна за мултинационалните компании, но може да се окаже ползотворна за иновативните 
новосъздадени предприятия и предприятията във фаза на растеж. Те биха могли да изберат тази система,  
тъй като тя включва огромно данъчно приспадане за научноизследователска и развойна дейност, както 
и надбавка, която да гарантира, че финансирането с дълг и собствен капитал се възприемат еднакво 
от данъчна гледна точка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

– x – –

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm 

СХЕМА ▶ ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПОРТАЛ (В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ)

ПОЛИТИКА Инициатива за новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж

УСЛУГИ 

Порталът е в процес на разработване като резултат от общественото обсъждане за Единен цифров портал. 
Тази година Комисията има намерение да представи инициативи за Единен цифров портал, който да осигурява 
лесен онлайн достъп на гражданите и компаниите до информация за единния пазар, електронни процедури, 
възможности за подпомагане, консултации и услуги за решаване на проблеми, както и да предоставя 
възможности за изпълнение на трансгранични процедури онлайн.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ N/A

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x –

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ –

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) –
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СХЕМА ▶ ТЕМАТИЧНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ

ПОЛИТИКА Клъстерна политика

УСЛУГИ 

Тези платформи свързват регионите и компаниите и подкрепят инвестициите по линия на ЕСИФ за предприятия 
във фаза на растеж, подпомагани от регионалните мрежи и Европейските стратегически клъстерни партньорства. 
Платформите осигуряват ръководни насоки и примери за добри практики, дават информация за създаване 
на стратегии и разработване на политики, улесняват партньорските проверки и взаимния процес на учене, 
подпомагат достъпа до нужните данни и обучават хората, които разработват политиките. Заедно с целевата 
подкрепа, която получават, тези проекти създават възможности за предприятията във фаза на растеж. Комисията 
ще насърчи държавите членки да вземат участие в тези тематични платформи за интелигентно специализиране 
и да ползват механизма за подкрепа на политики на програма „Хоризонт 2020“. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В момента съществуват само 3 платформи: Индустриална модернизация, Хранително-вкусова промишленост и Енергия. 
Компаниите, които проявяват интерес, могат да вземат участие в събитията на платформите, обявени на уебсайта

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

– x x
Всички МСП, особено ползотворно 
за новосъздадени предприятия  

и предприятия във фаза на растеж

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия (Съвместен изследователски център)

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 

СХЕМА ▶ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ)

ПОЛИТИКА Политика на сближаване 

УСЛУГИ 

В периода 2014-2020 г. почти 64 милиарда евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 
са насочени към подобряване на конкурентоспособността на МСП, включително около 20 милиарда евро чрез 
финансови инструменти. Целта е да се подкрепят повече от 140 000 новосъздадени предприятия. 5-те фонда, 
от които компаниите могат да се възползват, са: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски 
кохезионен фонд (ЕКФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски фонд 
за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Тези фондове са насочени към регионалното развитие; МСП, които кандидатстват към някой от тях, трябва 
да допринасят за икономическото развитие на региона. Кандидатстването става в рамките на покани 
за представяне на проектни предложения и чрез регионални посредници, а не на ниво ЕС.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x - - Всички МСП

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
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СХЕМА ▶ ЗАКОНОВА УРЕДБА ОТНОСНО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА (ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДА 
ТЕЛНИ ПРОМЕНИ)

ПОЛИТИКА Инициатива за новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж; дружествено право.

УСЛУГИ 

През ноември 2016 г. Комисията предложи да актуализира законовите разпоредби относно несъстоятелността, 
като възприеме по-превантивен подход. За разлика от настоящата практика, длъжниците ще имат достъп 
до инструменти за ранно предупреждение, които могат да засичат кога състоянието на фирмата се влошава и да 
доведат до преструктурирания на по-ранен етап. Чрез преструктуриране на по-ранен етап от процеса се цели 
да се намали броят на изгубените вследствие на банкрут работни места; да се даде повече правна сигурност 
на трансграничните инвеститори; да се превърне лошия дълг в добре обслужван кредит, за да се улесни 
отпускането на заеми и да се позволи на предприемачите да започнат отново търговската си дейност. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x - - Всички жизнеспособни предприятия, 
изправени пред финансови затруднения

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Частен капитал

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_en.htm

СХЕМА ▶ START UP EUROPEAN PARTNERSHIP

ПОЛИТИКА Инициатива за новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж.

УСЛУГИ 
Създадена от Европейската комисия през януари 2014 г. на Световния икономически форум в Давос, 
общоевропейската платформа Start Up Europe Partnership има за цел да превърне новосъздадените европейски 
предприятия в развиващи се компании, като ги свърже със световни корпорации.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Кандидатстването може да се извърши онлайн или по време на събития.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Новосъздадени предприятия

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ

Инициативата се ръководи от установената в Италия и САЩ нестопанска фондация Mind the Bridge с подкрепата 
на Nesta (британската фондация за иновации), Factory (създадена в Берлин програма за акселерация и център 
за технологични компании във всички фази на развитие) и Bisite Accelerator (Мадрид/Саламанка).

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://startupeuropepartnership.eu/ 
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СХЕМА ▶ ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 
Порталът позволява на организатора на проекта (предприемача) и инвеститора да се срещнат онлайн. 
Регистрирайки проекта си в портала, организаторите стават видими за широка мрежа от международни 
инвеститори, които редовно проверяват уебсайта.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Частните организатори на проекти трябва да платят такса в размер до 250 евро на публикуван проект, след като 
проектният формуляр е попълнен, потвърден и готов за обработване. За началната фаза тази такса ще бъде  
100 евро. За да бъде публикуван в портала, проектът (или програмата, състояща се от по-малки проекти) трябва:
- да бъде на стойност най-малко 5 милиона евро;
- да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност; 
- да се осъществява в рамките на Европейски съюз;
-  организаторът трябва да бъде юридическо лице, установено в държава членка, срещу което да не е открита 

процедура по несъстоятелност;
-  проектът трябва да бъде съвместим със законодателството на Съюза и на съответната държава членка, и да не 

създава рискове за държавата членка или Комисията, що се отнася до правните норми, добрата репутация  
и националната сигурност;

-  изпълнението на проекта трябва да е започнало или да се очаква да започне в рамките на три години от 
датата на публикуването в портала; в документите за кандидатстване проектът трябва да бъде ясно определен 
като инвестиционен, а предоставената информация трябва да бъде точна и в нея да се посочва размерът на 
финансирането, необходимо за осъществяването на проекта.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Всички МСП,  
за добре дефинирани проекти

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html

СХЕМА ▶ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Enterprise Europe Network е най-голямата в света мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) 
с международни амбиции. Тя осигурява на МСП консултации и услуги за изграждане на партньорства, за да 
им помогне да повишат конкурентоспособността си, да станат по-иновативни и да достигнат до европейските 
и международните пазари. Мрежата разполага с 3 000 експерти от 600 партньорски организации в повече 
от 60 държави. Организациите, членуващи в мрежата, включват агенции за регионално развитие, търговски 
и индустриални камари и технологични организации.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Услугите на Enterprise Europe Network са насочени към МСП, чиито дейности имат европейско или международно 
измерение (или потенциал за излизане на международния пазар), както и към иновативни МСП.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x

Услугите на Enterprise Europe Network 
са насочени към МСП, чиито дейности 
имат европейско или международно 

измерение (или потенциал за излизане 
на международния пазар), както и към 

иновативни МСП.

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://www.een.bg/
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СХЕМА ▶ LIFE

ПОЛИТИКА Околна среда и действия в областта на климата.

УСЛУГИ 

LIFE е финансовият инструмент на ЕС за подпомагане на проекти в областта на околната среда, опазването 
на природата и действията по климата в целия ЕС. 
Програмата предлага до 60 % съфинансиране за зелени технологии и решения („чисти технологии“). Търсим 
най-вече близки до пазара проекти, т.е. проекти, които: 
–  да предлагат ново и ефективно решение, което да носи ясни ползи за околната среда и/или климата, 

включително в областта на управлението на отпадъците, кръговата икономика, ефективното използване 
на ресурсите, ограничаването на климатичните промени и в сферата на водните ресурси; и 

–  да бъдат технически и делово подготвени да приложат на практика решението, което предлагат, в близки 
до пазарните условия (т.е. в индустриален или търговски мащаб) в рамките на проекта. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Проектни предложения могат да бъдат подавани от всякакви юридически лица, регистрирани на територията 
на Европейския съюз. За близки до пазара проекти Европейската комисия очаква най-вече заявления за 
кандидатстване от страна на частни компании – от малки фирми до големи индустриални компании. 
Програма LIFE е гъвкава: Кандидатите сами решават колко да продължи проектът, какъв да бъде бюджетът му 
и дали компанията им да управлява проекта самостоятелно, или да обедини сили с партньори от тяхната страна 
или от друга държава членка на ЕС.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x – –
Компании за чисти технологии  

с всякакъв размер, включително МСП  
и новосъздадени предприятия

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) https://ec.europa.eu/easme/en/news/co-funding-available-close-market-environment-and-climate-solutions

СХЕМА ▶ YOUR EUROPE BUSINESS PORTAL; БИЗНЕС ПОРТАЛ „ВАШАТА ЕВРОПА“

ПОЛИТИКА –

УСЛУГИ 

Порталът помага на малките и средните предприятия да развиват дейността си извън националните граници  
и да се възползват от европейския единен пазар.  Той осигурява информация за следното: как се създава  
и развива една компания; как се покоряват пазари извън страната; данъчно облагане; продажби в чужбина; 
служители; продуктови изисквания; финанси и финансиране; обществени поръчки.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Бизнес порталът „Вашата Европа“ е насочен към МСП в ЕС, които искат да разширяват дейността си извън 
националните граници и да се възползват още по-добре от единния пазар.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ДОСТЪП ДО БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ОСНОВЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 

x x x Всички МСП

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК  
НА ФИНАНСИРАНЕ Европейска комисия 

▶  УЕБСАЙТ (АНГЛИЙСКИ) http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/bg/financial-intermediaries?shs_term_
node_tid_depth=139


