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ОБЯВА 
 

СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле" кани желаещите да представят 

проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА 

процедура за подбор на проекти:  

 

BG16RFOP002-2.074, „МИГ Тутракан-Сливо поле“ Мярка ОПИК 1  „Капацитет за 

растеж на МСП“ 

 

Целта на процедурата  е повишаване капацитета на МСП за пазарно развитие, повишаване 

производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на 

производството. 

Мярката адресира СЦ 2 „Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на 

устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“ от Приоритет 1 „Устойчив 

бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“ от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле. 

Мярката е пряко насочена към Специфична цел „Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на българските МСП“ на Инвестиционен приоритет „Капацитет за 

растеж на МСП “ от приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ от 

ОПИК.   

Мярката допринася за изпълнение целите на ОПИК за ВОМР: подобряване на достъпа до 

финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да 

осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. 

  

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ 

„de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз към помощта „de minimis“. 

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа 

на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание 

Споразумение № РД № 50-58/25.07.2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие. 

Проектите следва да се изпълняват на територията на общините Тутракан и Сливо поле.  

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 666 318,08 лева.   

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 30 000 лева.   
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Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  е 352 049,40 лева. 

 

Минимален размер на  общите допустими разходи за проект е 33 333,33 лева. 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - до 391 166 лева, съгласно 

чл.10 от ПМС 161/2016. 

 

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 

 

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 

капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство 

и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 

международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към: 

- повишаване на производителността; и/или 

- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, 

природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови 

технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; и/или 

- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи; и/или 

- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез 

въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване 

консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични 

суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или 

- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги; и/или 

- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и 

достъп до пазари. 

 

2. Дейности по информиране и публичност. 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (код), 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" 2014-

2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359 . 

 

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва изцяло по 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 

използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https:// www.eumis2020.government.bg . 

  

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359
http://www.eumis2020.government.bg/
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Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения до 17.00 ч. на 

30.03.2021 г. 

 

Предоставяне на допълнителна информация:  

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Насоките за кандидатстване до 21 дни, преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, 

посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти: 

 Адрес на електронна поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на 

конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, 

зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от 

кандидатите по процедурата въпроси. 

 

Писмени отговори се публикуват в 10-дневен срок от получаване на искането за разяснения, 

но не по-късно от две седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. 

  

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са 

публикувани на следните интернет адреси: https://mig.tutrakan-slivopole.bg/ и 

https://eumis2020.government.bg/ . 

https://mig.tutrakan-slivopole.bg/
https://eumis2020.government.bg/

