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ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА
МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Краен срок: 21.09.2022 | Безвъзмездно финансиране | За микро, малки и средни фирми (до 250
души) | Професионални дейности и консултантски услуги | ИКТ и киберсигурност | Развитие на
производствени дейности | Наука и иновации | Отпадъци и пречистване на води | Инвестиции в
машини, оборудване, материали и технологии

Фонд „Растеж и иновации“ на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) предвижда покана за

кандидатстване за безвъзмездна помощ за технологично обновление за предприятия от приоритетни

сектори.

 
КОЙ може да кандидатства:

Микро, малки и средни предприятия (до 250 души персонал), които: 

- са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., оперират в някой от приоритетните сектори на национално

или регионално ниво и проектът, с който кандидатстват за подкрепа, е за дейности в тези сектори; 

- имат три приключени финансови години (2019, 2020, 2021 г.) и да са реализирали следните нетните

приходи от продажби: 
 * за микропредприятия - поне 210 000 лв. (само за 2021 г. - поне 52 000 лв.); 

 * за малки предприятия - поне 750 000 лв. (само за 2021 г. - поне 187 000 лв.); 

 * за средни предприятия - поне 3 000 000 лв. (само за 2021 г. - поне 750 000 лв.) 

КАКВО се финансира: 
Целта на мярката е да предостави подкрепа на компаниите за повишаване на ефективността, постигане на

по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената

верига. Очакваният ефект е възстановяване след COVID-пандемията и създаване на условия за растеж и

развитие. 

Средствата са за закупуване на машини, съоръжения и оборудване (ДМА), както и свързан с тях софтуер

(НДМА), с акцент върху дигитализацията на производствените процеси.

Допустими за финансиране дейности са: 

 - Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси, които да

доведат до разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/

услуги.

Допустимите за финансиране разходи са: 

 - закупване на машини, съоръжения и оборудване; 

 - закупуване на софтуер (специализиран, ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи)
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Няма да са допустими разходи за оборудване и машини втора употреба, закупуване на земя и сгради,

закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

Крайните получатели задължително трябва да постигнат увеличение в оборота към 2024 г. (годината след

приключването на проекта) спрямо оборота за 2021 г., в противен случай предоставените средства подлежат

на връщане.

Общият бюджет на процедурата е 260 млн. лева. Бюджетът е разделен пропорционално в зависимост от

категорията на предприятието (микро, малки и средни) и за приоритетни сектори на национално и

регионално ниво. Ако някъде има по-малко подадени проекти, средствата ще се пренасочват към тези групи.

Безвъзмездната помощ за един проект зависи от големината на предприятието-кандидат. Минималната

помощ във всички случаи е 35 000 лв., а максималната е, както следва: 

 - За микро предприятия - 180 000 лева; 

 - За малки предприятия - 350 000 лева; 

 - За средни предприятия - 700 000 лева;

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за един проект не следва да

надвишава определен процент от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода

2019 г., 2020 г. и 2021 г.. Тези проценти са, както следва: 
 - за микропредприятия - 100%; 

 - за малки предприятия - 60%; 

 - за средни предприятия - 25%

Изискването за собствено съфинансиране зависи от избрания режим на предоставяне на безвъзмездната

помощ: 
 - При избран режим „минимална помощ“ (de minimis), всички допустими предприятия могат да кандидатстват

за 50% субсидия от общата стойност на проектните разходи. 
 - При избран режим „регионална инвестиционна помощ“, изискването за съфинансиране за дейности извън

Югозападен район (ЮЗР) за планиране е 50%, а за дейности в областите от ЮЗР, е както следва: 
  * За микро и малки предприятия: София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград:

50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%

  * За средни предприятия: София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%;

Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%

Независимо от приложимия режим на държавна/минимална помощ, най-малко 25% от общите допустими

разходи на проекта, трябва да бъдат съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със

средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 месеца.

Критериите за оценка на предложенията са на база финансови показатели, регионална приоритизация

според икономическия сектор, получени субсидии по предходната програма за иновации и

конкурентоспособност. 
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КОЙ финансира: 
Финансирането е от Фонд „Растеж и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на

България, процедура "Технологична модернизация".

КАК се кандидатства: 
Кандидатства се по електронен път през интернет портала на Информационната система за управление и

наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020.

КОГА е срокът: 
Срок за кандидатстване до 21.09.2022 г. 
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