ПРЕДСТОЯЩО!

Нова процедура за подбор на
проекти по ОПИК 2014-2020

"Адаптиране на дейността на
МСП в контекста на COVID-19"
Условия за финансиране
Безвъзмездна финансова помощ по ОПИК - 70%
Собствено финансиране - 30%

Допустими кандидати
Действащи микро, малки или средни предприятия, които са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите;
Имат минимум една приключена финансова година и
реализирани нетни приходи от продажби през 2019 г.:
Микро предприятие - ≥ 30 000 лева
Малко предприятие - ≥ 200 000 лева
Средно предприятие - ≥ 1 000 000 лева
Размер на помощта (минимум - максимум):
Микро предприятия:
Малки предприятия:
Средни предприятия:

3 000 лв. - 15 000 лв.
10 000 лв. - 30 000 лв.
25 000 лв. - 75 000 лв.

Допустими дейности
Дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни
условия на труд, както и за адаптиране на процесите и
организацията на работа в МСП в условията на COVID-19

Допустими разходи
За да се счита за допустим всеки отделен вид разход, същият
следва да бъде обоснован от гледна точка на процедурата.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА
НА ОПИК: WWW.OPIC.BG
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ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЦЕДУРАТА

РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА),
ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДНА), СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР), МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ,
СВЪРЗАНИ С:

1) Осигуряване на колективни средства за защита;
Под "колективни средства за защита" се има предвид средства, които се
ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/
предпазване от разпространението на

COVID-19 като: термометри,

термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни.

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на
автоматични диспенсери;

ВАЖНО !!!
Заявените за придобиване по проекта дълготрайни
активи следва да са съобразени със стойностния праг за
същественост, определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лв.), или със
счетоводната политика на кандидата.
Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да
бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три
години от окончателното плащане.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА
НА ОПИК: WWW.OPIC.BG
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ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЦЕДУРАТА

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
• Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното
място

- поставяне на прегради, препозициониране на производствените

машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между
работниците, опериращи с тях и др. подобни;

• Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и
осигуряване на безконтактно преминаване между отделните
помещения чрез монтиране на автоматични врати/осигуряване на
автоматично осветление;

• Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от
циркулация на вируса

– монтиране на нови системи за вентилация и

климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни
филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация;
въвеждане на система за наблюдение на качеството на
въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа

(WSN) с уеб

интерфейс и др. подобни.

ВАЖНО!!!
Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден
актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за
покупка.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА
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Разходи за дейности, които са започнати и физически завършени
или изцяло осъществени преди подаването на проектното
предложение, независимо дали всички свързани плащания са
извършени;
Разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма
договор за наем за периода на устойчивост (минимум три години от
окончателното плащане по проекта);
Разходи за СМР, за които се изискват разрешителни от компетентни
органи;
Разходи за основен ремонт;
Разходи за машини, съоръжения и оборудване за производствени
нужди;
Разходи за закупуване на транспортни средства;
Разходи за възстановим ДДС;
Разходи за данъци и такси;
Разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
Разходи за дълготрайни активи втора употреба, материали втора
употреба и консумативи втора употреба;
Разходи за подготовка на проектно предложение, управление и
изпълнение на проекта;

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, които не са
пряко свързани с постигане на целите на процедурата.

ВАЖНО!!!
Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ (мерки за
комуникация и информация) са недопустими за финансиране по
тази процедура.
За недопустими се считат и разходи за дейности, попадащи в
обхвата на недопустимите сектори, посочени в условията за
финансиране по процедурата.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

НА ОПИК: WWW.OPIC.BG

