Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Срок за кандидатстване и изпълнение: юни – август 2016, електронно , чрез системата
ИСУН до 18 месеца след подписване на договор за финансиране. (сроковете са
индикативни и могат да бъдат променени)
Бюджет на процедурата: 58 674 900 лв.
Минимален и максимален размер на помощта: от 50 000 лева до 391 166 лв.
(бенефициентите не трябва да са получавали повече от 2 500 000 БФП за микро и малки
предприятия и до 5 милиона за средни през последните 7 години по ОПИК)
Интензитет на помощта: 70%

Допустими кандидати:
Юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или закона за
Кооперациите
Микро, малки или средни предприятия в сектори C, J и М72
Да имат минимум 3 приключени финансови години към датата на обявяване на
процедурата (2013, 2014, 2015 г.)
Да са реализирали минимален размер от нетните приходи за продажби общо от
последните 3 приключили финансови години, както следва:
Категория на предприятието

Нетни приходи от продажба

Микро предприятие

≥ 250 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева
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Кой може да кандидатства:
Микро, малки и средни предприятия в следните сектори:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
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Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
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Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
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Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
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Допустими дейности:
Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги:
дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията;
дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на
бизнес процесите в предприятията: софтуери за управление на ресурсите (ERP
системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на
производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани
на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни
приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията.
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Допустими дейности:
Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги:
дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга
- Saas (Software as a service) . Задължително условие за този вид услуги е те да
включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление
на бизнес процесите в предприятията.
дейности за услуги за „колокация“ на сървъри , необходими за въвеждането на ИКТ
базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в
рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията.
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Допустими разходи: Разходи за услуги
Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията - Гореописаните разходи могат да
включват услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на
ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM
системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business
Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на
бизнес процесите в предприятията.
Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга
(Saas).
Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ
базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
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Допустими разходи: Разходи за инвестиции
Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на
бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални
активи (ДНА): Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и
въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на
работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES
системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и
приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи
дълготрайни нематериални активи (ДНА);
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Критерии за оценка
Критерии

Максимален брой
точки

I. Пазарни позиции, икономическа и финансова стабилност на
кандидата преди изпълнението на проекта

38

1. Претеглен коефициент на приходите от износ (2013 г., 2014 г. и
2015 г.)

6

2. Претеглен коефициент на ефективност на разходите (2013 г., 2014 г.
и 2015 г.)

6

3. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2013 г., 2014 г.
и 2015 г.)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2013 г., 2014 г. и 2015 г.)

5

5. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2013 г., 2014
г. и 2015 г. на кандидата и стойността на заявените общи допустими
разходи по проекта

6

6. Коефициент на текуща ликвидност (2013, 2014 и 2015 г.)

5

7. Коефициент на дългосрочна задлъжнялост на кандидата за
предходните три финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)

5
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Критерии за оценка
Критерии

Максимален брой
точки

II. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на
изпълнението на проекта

43

1. Подобряване на процесите на управление и организация на
дейността

8

2. Ефект на проекта за повишаване на конкурентните предимства на
предлаганите продукти/услуги

8

3. Въвеждане на организационни иновации

3

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие
на инвестицията по проекта

8

5. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на
проект

8

6. Нарастване на производителността на предприятието вследствие
на изпълнението на проекта

5
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Критерии за оценка
Критерии
III. Приоритизиране на проекти
1. Регионална приоритизация на проекти, изпълнявани на
територията на СЗР
2. Проекти за въвеждане на системи за управление на околната среда

Максимален брой
точки
15
5
5

3. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

IV. Реалистичност на разходите по проекта

4

1. Реалистичност на разходите по проекта

4
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