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МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКАТА
„ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ обяви прием на проектни
предложения по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 350 000 лева.
Целта й е повишаване на
конкурентоспособността
на
местната
икономика и възможностите за създаване
на бизнес, устойчивост на предприятията
и осигуряване на заетост на местното
население, както и подобряване на
производствените процеси и засилване на
експортния потенциал на предприятията.
Допустими кандидати са малки и
средни предприятия на територията на
местната инициативна група.
По мярката ще се финансират
дейности
съгласно
Националната
стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия 2014-2020 и
области, свързани с преодоляване на
европейски
и
регионални
предизвикателства. Подкрепа ще получат
високотехнологични
и
средно
високотехнологични промишлени производства (химични продукти, лекарства, машини,
електрически съоръжения и др.), интензивни на знание услуги (издателска, радио и
телевизионна дейност, информационни услуги и др.), нискотехнологични и средно
нискотехнологични промишлени производства (хранителни продукти, напитки, облекло,
изделия от текстил, производство на мебели, хартия, метали и др.), разработване на
творчески и културни индустрии, на нови продукти и услуги, свързани със застаряване
на населението или с полагане на грижи и здравеопазване, в това число социално
предприемачество.
Предвижда се подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи,
стартиращи предприемачи – лица до 29-годишна възраст, и потенциални бенефициенти
на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес, както и на предприятия, разработващи
нови продукти и услуги.
Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за
вече започнали и реализирани дейности, или такива по друг проект с европейско или
национално финансиране.
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Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 48 895
лева с включено 10% съфинансиране, а максималният - 391 166 лева.
Проектни предложения могат да се подават до 03.06.2019г. В случай, че са
налични остатъчни средства от първия краен срок за кандидатстване, ще бъде обявен
втори - до 12.08.2019г.
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