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Проект „Изграждане и функциониране на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  №  BG161РО002-3.3.02-0025-С0001, 

финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА ВЪВ ВРАЦА ПО ПОВОД  

ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 
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 Днес във Враца Mинистъра на икономиката Божидар Лукарски се срещна с 

бизнеса от Северозападна България по повод отварянето на първата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. Срещата премина при голям интерес от страна на 

микро, малки и средни предприятия от региона и бе организирана в сътрудничество с 

Областен информационен център Враца. Експерти от Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност”  представиха процедурата. За първи път по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ фирмите от Северозападния регион ще получават 

допълнителни 5 точки, а ако фирмата кандидатства за първи път ще получи 

допълнителни още 5 точки. Целта на процедура „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и 

средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, 

повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на 

предприятията.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  

150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в 

зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  
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100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 

и 1 000 000 лв. 

 Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един 

краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с 

код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности 

(КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно 

нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно 

високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги). В 

съответствие със засилване през новия програмен период на изискванията за 

ориентирани към резултат инвестиции, са предвидени по-строги механизми за 

наблюдение и контрол на ефекта от изпълнението на проектните предложения, като 

при сериозно неизпълнение на заложените на етап кандидатстване индикатори ще бъде 

изискано възстановяване на част от реално платената безвъзмездна финансова помощ 

съобразно размера на неизпълнение. 

 

 

 

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране 

на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
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