На 22.01.2021г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.095-4985-C01 “Подкрепа
чрез

оборотен

капитал

за

МСП,

засегнати

от

временните

противоепидемични мерки” между Министерство на икономиката (МИ),
чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД
ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), със съдействието
на Националната агенция по приходите (НАП) от една страна и конкретен
бенефициент „ДЕКАДА-3“ ЕООД.
Проектът

се

реализира

по

Оперативна

програма

„Иновации

и

конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., финансирана от Европейския
съюз и Национално съфинансирана.
Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в
максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на
икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и
стабилност на работните места.

Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, като финансирането от
Европейския фонд за регионално развитие е 132 600 000 лв., а националното
съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
В процеса по одобряването на проектните предложения и сключването на
договорите с кандидатите,за да се гарантира равното третиране на
кандидатите в рамките на ОПИК и НАП са осигурени необходимите
средства, с които да бъдат финансирани всички подадени по процедурата
проектни предложения, които съответстват на Условията за кандидатстване
и критериите за оценка.
За конкретния бенефициент Обща стойност: 787,08 лв., от които 669,02 лв.
европейско

и

118,06

лв.

национално

съфинансиране.

Начало:22.01.2021г.
Край:22.04.2021г.

Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чийто
обекти са засегнатите вследствие на една или повече от ЗМЗ (Заповеди с
№№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020
г. и РД-01-718/18.12.2020 г.).
ВАЖНО: В допълнение, кодът на икономическата дейност, извършвана в
обектите, преустановили/ограничили дейност, също трябва да попада в един
от посочените в Условията за кандидатсване кодове/сектори съгласно КИД
– 2008.
Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за
покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за
оперативен капитал. Т.е. парите могат да се изразходват за – суровини,
материали, външни услуги и възнаграждения.

Безвъзмездната помощ не може да се ползва за закупуване на стоки за
директна продажба.
Повече за дейностите по проекта може да видите:
https://nra.bg/page?id=808

