Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Развитие на управленския капацитет на МСП

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския
капацитет на микро-, малките и средни предприятия в България и насърчаване използването на
информационни и комуникационни технологии и услуги.
Допустими проекти: Подкрепата за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленския капацитет ще бъде насочена към управлението на факторите на производство, с
акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и добри практики. За повишаване на конкурентоспособността и като
резултат – на експортния потенциал на българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава:
разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване
на околната среда, еко маркирова, енергиен мениджмънт, сигурност на информацията и други
съгласно международни, европейски и национални стандарти; разработване, трансфер,
внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги по реинженеринг на
процесите в предприятията; трансфер и адаптиране на нови модели за управление на промените
и бърза адаптация към тях; разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и
трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното
търсене и разнообразяване на предлагането.
Подкрепа за растеж на предприятия чрез насърчаване на използването на информационни и
комуникационни технологии и услуги ще бъде насочена към подобряване на качеството на
съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
системи и приложения, включително "виртуализирани", "облачни", "мобилни" за управление на
бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество,
системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за
трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на
производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за
подобряване на достъпа до чужди пазари. Подкрепа ще бъде предоставяна и чрез въвеждането
на пилотни ваучерни схеми, включително иновационни ваучер в сферата на ИКТ.
Допустими кандидати
 Микро-, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския
закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
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Допустими дейности към проектите:
 Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
 Разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени
практики;
 Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;
 Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на
бизнеса.
Допустими за финансиране ще бъдат следните видове разходи:
 Инвестиционни разходи
 Разходи за услуги
Минимален размер на помощта: 50 000 лв.
Максимален размер на помощта: 391 166 лв. (за период от три бюджетни години)
Режим на помощта: de minimis
Интензитет на помощта: 70% от допустимите разходи по проекта
Продължителност: до 24 месеца
Индикативна дата на отваряне на схемата: Май 2016 г.
Kраен срок за прием на проекти: 2 месеца след отваряне на програмата.
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