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BG05M9OP001-1.023- Подкрепа за предприемачество , финансиран от ОП РЧР, съфинансирана от ЕС  чрез ЕСФ 
Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и НТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /Едно 
партньорство в подкрепа на развитието на предприемачеството в две области на Южен централен район/" с 
договор по ОП РЧР 2014-2020. № BG05M9OP001-1.023-0010  1 

 

 

Процедура BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

ЗАНАЯТИ“ с един краен срок: до 17.30 часа на 07.12.2018 г. 
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ/ БФП/ по процедурата е  3 мил EUR 
Mаксимален размер на БФП за проект режим „de minimis“ е  391 160 BGN 
Интензитет на БФП:  50% 
 

Допустими кандидати:  Физически лица, регистрирани по З-на за занаятите  
 

Допустими разходи: 

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за: 

1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество; 

1.2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите; 

1.3. Закупуване на земя; 

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти; 

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване 

на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. 
 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в 
срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на 
БФП с ДФЗ-РА.  
Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя под формата на 
възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 
 

Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест: 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСЕКИ ПОТЕНЦИАЛЕН КАНДИДАТ, РЕШИЛ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ С ПРОЕКТНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
 

Критерии Макс. 
брой 
точки 

1/Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват  10 

2/Развитие на занаятчийска дейност, т.е.: 1. Художествена обработка на кожа;2. Изработване на изделия 
от кожа;3. Изработване на накити; 4. Изработване на изделия от ковано желязо;5. Художествено леене; 6. 
Звънчарство; 7. Ножарство; 8. Изработване и ремонт на старинно оръжие; 9. Везбарство;10. Художествено 
плетиво;11. Изработване на национални кукли;12. Изработване на художествена керамика;13. 
Грънчарство;14. Художествена обработка на дърво и дърворезба; 15. Изработване на художествени 
тъкани; 16. Гайтанджийство; 17. Изработване на национални костюми; 18. Изработване и ремонт на 
български народни музикални инструменти; 19. Художествена обработка на камък;20. Бакърджийство 
(медникарство); 21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство;22. Ръчно 
килимарство. 

Точки по критерия се присъждат на проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане и/или 
оборудване на обособено помещение или част от него за демонстрация на занаятчийската дейност . 

30 

3/ Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони 3 

4/ Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до 
намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, 
свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии 
и отпадъци 

6 

Максимален брой точки: 49 
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