ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА НА БИМ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА
НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВО

Девето официално заседание на КН на
ОПИК и на ОПИМСП
София, 19.11.2019 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Основни параметри на процедурата (1/2)

Процеду
ра

Цел

• Процедурата ще бъде обявена в рамките на:
• Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП
• Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

• Институционална
подкрепа
за
повишаване
качеството,
ефективността и иновативността на предлаганите услуги от
националната инфраструктура по качеството с цел осигуряване
на условия за производство на по-безопасни и качествени български
продукти.

• 2 700 000 лв. (1 380 488,07 евро).

Бюджет
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Основни параметри на процедурата (2/2)

Териториален
обхват

• Дейностите следва да бъдат изпълнени на територията на
Република България.
• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват
на територията на Р. България.

Демаркация

• Процедурата се явява продължение и разширение на
предоставената в рамките на ОПРКБИ и ОПИК подкрепа на
конкретните бенефициенти за подобряване на бизнес средата.

Очаквани
резултати

• Постигане на максимален положителен ефект за подобряване на
бизнес средата и националната инфраструктура по качеството
чрез предоставянето на иновативни услуги на българските МСП.
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Критерии за подбор на операции (1/3)
1) Извършване на проучвания, анализи, изследвания и др. с цел
подобряване и постигане на ефективност на работните/бизнес
процесите.
2) Разработване и въвеждане в експлоатация на Единна система за
управление, контрол и анализ на дейностите (ЕСУКАД).
3) Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за целите на
проекта.

Допустими
дейности

4) Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация
за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на
контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на
обществени поръчки.
5) Въвеждане и сертифициране на системи за управление в
съответствие
с
изискванията
на
национални/европейски/международни стандарти.
6) Организиране и провеждане на обучения на персонала на
конкретния бенефициент във връзка с функционирането на ЕСУКАД.
7) Организация и управление на проекта.
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Критерии за подбор на операции (2/3)
1. Разходи за придобиване на ДМА (IT оборудване и др.
оборудване), необходими за функционирането на ЕСУКАД.
2. Разходи за придобиване на ДНА: софтуери, патенти,
лицензи, ноу-хау, необходими за функционирането на
ЕСУКАД.

Допустими
разходи

3. Разходи за извършване
изследвания и др.

на

проучвания,

анализи

и

4. Разходи за проектиране на ЕСУКАД, вкл. изработване на
подробен технически проект, хардуерните и софтуерните
модули, комуникационната среда, структурата на базата
данни,
системната
архитектура
и
проект
на
функционалност и интерфейс.
5. Разходи за услуги.

6. Разходи за застраховки на придобитите ДМА.
7. Разходи за организация и управление на проекта.
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Критерии за подбор на операции (3/3)

Минимален размер
на помощта

Максимален размер
на помощта

Н/П

2 700 000 лв.

Интензитет на помощта: 100 %

Максимална продължителност на проекта – 24 месеца
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Методология за подбор на операции (1/2)
Вид на процедурата за предоставяне на БФП
• Процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен
бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 2, т.
2 от ПМС 162/ 05.07.2016 г.

Краен срок за кандидатстване

• Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с един краен за
кандидатстване.
• Минималният срок за подаване на проектното предложение е 60 дни от
датата на обявяване на процедурата.
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Методология за подбор на операции (2/2)
I. Цел на проекта, описание на дейностите и организация на
изпълнението
 Извършва се оценка от гл. т. наличие на ясна връзка между цели,
дейности и резултати, съответствие с хоризонталните принципи на ЕС,
принос за постигане на СЦ на инвестиционния приоритет.
II. Ефективност на дейностите

Критерии
за
техническа
и
финансова
оценка

 Извършва се оценка от гл. т. на ясно и последователно описание на
дейностите, вкл. причините за избора на всяка една дейност и нейният
принос за постигане на очакваните резултати.
 Реалистичност на плана за изпълнение на дейностите и плана за външно
възлагане, вкл. предвидени механизми за мониторинг и текущ контрол на
изпълнението.
 Устойчивост на резултатите и ефекта от изпълнението на проекта.
III. Бюджет и ефективност на разходите
 Оценка на включените разходи от гл. т. на ефективност, обоснованост и
допустимост съгласно Условията за кандидатстване, както и
съпоставимост на заложеното в бюджета с пазарните цени.
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Благодаря за вниманието!

www.opic.bg
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

