„Евроконсултантс България С.А.” АД
бул. „Витоша” 39, ет. 1, София 1000
Тел.: 0896 630 393
E-mail: officebg@euroconsultants.com.gr

Грантови схеми по оперативните програми и ПРСР през 2017 г.
(предварителна информация)
№

Наименование
на грантовата
схема

Допустими кандидати

Допустими дейности

Допустими разходи

Процент на
безвъзмездната помощ

Минимален и
максимален
размер на гранта

Срокове за
кандидатстване

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г.

1

2

3

4

Развитие на
клъстери в
България

Повишаване на
енергийната
ефективност в
големи
предприятия

Разработване
на продуктови и
производствени
иновации

Създаване и
развитие на
тематично
фокусирани
лаборатории

Новосъздадени,
развиващи се и развити
клъстери, които са
ЮЛНЦ или юридически
лица, регистрирани по
ТЗ

Големи предприятия

Микро, малки, средни и
големи предприятия,
вкл. в партньорство с
научни организации

Средни и големи
предприятия

 Организационно-административно
укрепване
 Коопериране и създаване на
сътрудничества по цялата верига
на стойността
 Интернационализация и участие в
европейски и международни
форми на сътрудничество
 Развитие на споделени
иновационна инфраструктура и
ноу-хау
 Дейности за повторно използване
на остатъчната топлинна енергия
в промишлеността
 Въвеждане и сертифициране на
системи за енергиен мениджмънт
 Извършване на СМР, които водят
до намаляване на енергоемкостта
на съществуващия сграден фонд
на предприятията
 Придобиване на системи за
отопление и охлаждане и/или
производство на електрическа
енергия от ВЕИ за собствено
потребление
 Приложни научни изследвания в
предприятието
 Тествания, изпитвания,
измервания
 Проучване, придобиване и
прилагане на резултати от научни
изследвания, технологии, knowhow, непатентовани открития,
права по интелектуална
собственост
 Създаване и тестване на
прототипи и пилотни линии
 Дейности за инвестиционна
подкрепа за изграждане на нови,
разширяване и модернизация на
съществуващи тематично
фокусирани лаборатории

 Инвестиционни
разходи (ДМА и ДНА)
 Разходи за услуги
 Оперативни разходи

 Инвестиционни
разходи
 Разходи за материали
и консумативи

80%
(Компоненти
1 и 2)
35%
(Компонент
3)

25% (ЮЗ
район)
50% (извън
ЮЗ район)

25-70%

“Евроконсултантс България С.А.” АД

 Максимален:
2 500 000 лв.
 Бюджет на
грантовата
схема: 50 млн.
евро

 Максимален:
1 000 000 лв.
 Бюджет на
грантовата
схема: 35 млн.
евро

 Оперативни разходи

 Разходи за СМР

 Бюджет на
грантовата
схема: 20 млн.
евро

Краен срок:
28.04.2017
г.

Краен срок:
19.05.2017
г.

 Минимален:
50 000 лв.

 Инвестиционни
разходи (ДМА и ДНА)

 Инвестиционни
Разходи (ДМА и ДНА)

 Максимален:
2 000 000 лв.

Категоризиране пред
ИАНМСП:
30.01.2017
г.

 Минимален:
500 000 лв.

 Разходи за услуги

 Разходи за услуги

 Минимален:
100 000 лв.

април-юни
2017 г.

 Минимален:
100 000 лв.
25-60%

 Максимален:
1 250 000 лв.
 Бюджет: 4,5
млн. евро

юни-август
2017 г.

1

№

5

6

Наименование
на грантовата
схема

Подкрепа за
пилотни и
демонстрационни инициативи за
ефективно
използване на
ресурсите
Насърчаване на
предприемачест
вото в области,
свързани с
европейски и
регионални
предизвикателс
тва и секторите
на Националната стратегия за
насърчаване на
МСП

Допустими кандидати

Съществуващи
микро-, малки и средни
предприятия от
преработващата
промишленост (сектор С
на КИД 2008)

Микро, малки и средни
предприятия с по-малко
от 3 приключили
финансови години

Допустими дейности

 Дейности за изпълнението на
пилотни и демонстрационни
инициативи за ефективно и
устойчиво използване на
ресурсите, в област отпадъци,
води, рециклиране на материали
 Информираност т и публичност

 Дейности за реализирането на
предприемачески идеи
 Дейности за разработване на нови
продукти и услуги в области,
свързани с европейски и
регионални предизвикателства

Допустими разходи

 Инвестиционни
разходи
(ДМА и ДНА)
 Разходи за услуги
 Разходи за
материали и
консумативи
 Разходи за
организация и
управление

Процент на
безвъзмездната помощ

 Оперативни разходи
(възнаграждения,
наем на помещения и
др.)

Срокове за
кандидатстване

 Минимален:
300 000 лв.

35-75%

 Инвестиционни
разходи (ДМА и ДНА)
 Разходи за услуги

Минимален и
максимален
размер на гранта

 Максимален:
2 000 000 лв.
 Бюджет на
грантовата
схема: 36,6
млн. евро

юлиоктомври
2017 г.

 Минимален:
50 000 лв.
90%

 Максимален:
391 166 лв.

септемвриноември
2017 г.

 Бюджет: 34,3
млн. евро

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

1

2

Развитие на
социалното
предприемачество

Транснационал
ни и дунавски
партньорства за
заетост и
растеж

 Социални
предприятия
 Работодатели
 Специализирани
предприятия и
кооперации на хора с
увреждания
 Общини и райони на
общини
 НПО

Работодатели,
неправителствени
организации, социални
институции, общини
райони на общини и др.

 Психологическо подпомагане и
мотивиране на лица от уязвимите
групи
 Социална и професионална
интеграция
 Предоставяне на обучения
 Осигуряване на наставник от
работодателя
 Оборудване на новосъздадените
работни места
 Изготвяне на анализи и
изследвания
 Обмен на персонал
 Организация на публични събития
 Повишаване на капацитета на
партньорите
 Изграждане на и/или включване в
партньорски мрежи
 Прилагане на иновативни подходи
и модели
 Оценка на постигнатите резултати

 Разходи за персонал
 Разходи за
закупуване на ДМА и
ДНА
 Разходи за
строително-монтажни
работи

 Минимален:
50 000 лв.

100%

 Бюджет на
грантовата
схема: 15 млн.
лв.

 Разходи за услуги

 Разходи за персонал
 Разходи за материали
и консумативи
 Разходи за ДМА
 Разходи за ДНА
 Разходи за услуги

“Евроконсултантс България С.А.” АД

 Максимален:
391 166 лв.

3 април
2017 г.

 Минимален:
50 000 лв.

100%

 Максимален:
200 000 лв.
 Бюджет на
грантовата
схема: 20 млн.
лв.

5 април
2017 г.
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№

3

4

5

Наименование
на грантовата
схема

Подкрепа за
предприемачество

Обучения за
заети лица

Специфични
обучения

Допустими кандидати

Центрове за развитие
на предприемачеството
(вкл. НПО, търговски
дружества); социални
партньори; финансови
институции
Партньори:
образователни и
обучителни
организации и
институции, НПО
социални партньори,
общини или райони на
общини и др.

Работодатели, социални
партньори

Работодатели в сектори,
основаващи се на
знанията, високите
технологии и ИКТ и
преработвателната
промишленост с повисока добавена
стойност на труда

Допустими дейности

 Популяризиране на стартирането
и развитието на самостоятелна
стопанска дейност и
предприемачество.
 Обучения за развитие на
предприемачески, управленски и
бизнес знания и умения и
разработване на бизнес идеи и
бизнес планове за управление на
самостоятелна стопанска дейност.
 Консултантски услуги за
подготовка за самостоятелна
стопанска дейност.
 Дейности за подкрепа развитието
на вече регистрирано
микропредприятие на лице от
целевата група, включени в
операцията, в т.ч. менторство,
консултации, счетоводни услуги и
др.
 Предоставяне на обучения за
придобиване или повишаване на
професионалната квалификация
на заети лица
 Обучения за придобиване на
ключови компетентности на заети
лица, съгласно Европейската
квалификационна рамка по:
Ключова компетентност 2
“Общуване на чужди езици”,
Ключова компетентност 4
„Дигитална компетентност”
 Включване на
неактивни/безработни лица в
специфични за конкретното
работно място обучения
 Включване на успешно
завършилите обученията
неактивни/безработни лица в
несубсидирана заетост при
работодател
 Включване в специализирани
чуждоезикови обучения
 Включване на заети лица в
специфични за конкретното
работно място обучения

Допустими разходи

Процент на
безвъзмездната помощ

Срокове за
кандидатстване

 Минимален:
100 000 лв.

 Разходи за персонал
 Разходи за материали
и консумативи

Минимален и
максимален
размер на гранта

100%

 Максимален:
391 166 лв.
 Бюджет на
грантовата
схема: 5 млн.
лв.

 Разходи за услуги

5 април
2017 г.

 Минимален:
15 000 лв.
 Разходи за обучения
 Разходи за
публичност
 Непреки разходи

Разходи за персонал
Разходи за ДМА
Разходи за услуги
Разходи за
публичност
 Непреки разходи





“Евроконсултантс България С.А.” АД

 МСП:
100%
 Големи
фирми:
80%

100%

 Максимален:
Компонент 1:
3 911 660 лв.
Компонент 2:
391 166 лв.

март-май
2017 г.

 Бюджет на
грантовата
схема: 50 млн.
лв. (К1 – 10
млн., К2 – 40
млн.)

 Минимален:
50 000 лв.
 Максимален:
Компонент 1: 3
911 660 лв.
Компонент 2:
391 166 лв.
 Бюджет: 10
млн. лв.

април-юни
2017 г.

3

№

Наименование
на грантовата
схема

Допустими кандидати

Допустими дейности

Допустими разходи

Процент на
безвъзмездната помощ

Минимален и
максимален
размер на гранта

Срокове за
кандидатстване

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

1

2

3

Подмярка 4.2.
“Инвестиции в
преработка/
маркетинг на
земеделски
продукти”

Подмярка 6.1
"Създаване на
стопанства на
млади
фермери"

Подмярка 7.6
„Проучвания и
инвестиции,
свързани с
поддържане,
възстановяване
на културното и
природното
наследство на
селата“

Земеделски стопани;
Признати групи или
организации на
производители или
такива, одобрени за
финансова помощ по
мярка 9; ЕТ и ЮЛ,
различни от посочените

Земеделски стопани –
физически лица,
еднолични търговци,
ЕООД

Местни поделения на
вероизповеданията

 Закупуване, строителство и
ремонт на сгради
 Закупуване на машини, производствени линии и съоръжения
 Закупуване на специализирани
транспортни средства
 Изграждане и/или модернизиране
на лаборатории
 Въвеждане на стандарти за
качество
 Доставка на специализиран
софтуер

 Разходи за
закупуване на земя и
сгради
 Разходи за СМР
 Разходи за
закупуване на
машини и оборудване
 Разходи за услуги –
инженерни,
консултантски и др.

 Дейности за създаване и развитие
на стопанства на млади
земеделски стопани

 Разходи за създаване
и развитие на
стопанства на млади
земеделски стопани,
посочени в бизнес
план

Дейности за възстановяване,
реставрация, ремонт и/или
реконструкция на сгради с
религиозно значение, в това число и
дейности по вертикалната
планировка и подобряване на
прилежащите пространства

 Подобрения на
недвижимо
имущество
 Закупуване или
вземане на лизинг на
нови машини и
оборудване,
обзавеждане до
пазарната цена на
актива
 Нематериални
инвестиции
 Общи разходи,
свързани с изброените по-горе, напр.
хонорари на
архитекти, инженери
и консултанти
 Хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост на проектите

“Евроконсултантс България С.А.” АД

 Минимален:
15 000 евро
 МСП: 50%
 Големи
фирми:
40%

 Максимален:
3 000 000 евро
 Бюджет на
грантовата
схема: 85 млн.
евро

юни-юли
2017 г.

 Минимален:
неприложимо
 100%

 Максимален: 25
000 евро

юли 2017 г.

 Бюджет: 41,5
млн. евро

 100%

 Максимален:
400 000 евро
 Бюджет: до 15
млн. евро

септемвриоктомври
2017 г.

4

№

4

5

Наименование
на грантовата
схема

Допустими кандидати

Подмярка 7.2
„Инвестиции в
създаването,
подобряването
или разширяването на всички
видове малка
по мащаби
инфраструктура“

Общини, ЮЛНЦ, ВиК
оператори, читалища

Подмярка 8.3
“Предотвратява
не на щети по
горите от
горски пожари,
природни
бедствия и
катастрофични
събития“

Физически и
юридически лица и
местни поделения на
вероизповеданията,
собственици на горски
територии;
Общини, собственици/
стопанисващи горски
територии;
Регионални дирекции
по горите;
Държавни предприятия
по чл. 163 от Закона за
горите, управляващи
държавни горски
територии;
Лесозащитни станции;
Юридически лица,
стопанисващи горски
територии;

Допустими дейности

 Строителство, реконструкция,
рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици,
тротоари и съоръженията
 Изграждане, реконструкция,
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2 000 е.ж.
 Изграждане и/или обновяване на
площи, за широко обществено
ползване
 Реконструкция, ремонт,
оборудване, обзавеждане на:
 Общинска образователна
инфраструктура
 Спортна инфраструктура
 Обекти, свързани с
културния живот
 Общински сгради, в които се
предоставят
 обществени услуги, с цел
подобряване на
 тяхната енергийна
ефективност
 Дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни
просеки, минерализовани ивици
 Предотвратяване и ограничаване
на разпространението на
неприятели и болести
 Изграждане/подобряване на
водоизточници за борба с
пожарите
 Строителство/подобряване на
наблюдателни пунктове за борба с
пожарите
 Закупуване на комуникационно
оборудване и средства за
наблюдение на горски пожари,
вредители и болести
 Изграждане и подобряване на
горски пътища
 Изграждане/подобряване на
хеликоптерни площадки, с
изключение на летищни
съоръжения за търговски цели
 Общи разходи за подготовка на
проекта

Допустими разходи

 Изграждане, вкл.
отпускане на лизинг
или подобрения на
недвижимо
имущество
 Закупуване или
вземане на лизинг на
нови машини и
оборудване
 Общи разходи, напр.
хонорари на архитекти, инженери и
консултанти
 Нематериални
инвестиции:
придобиването или
развитието на
компютърен софтуер
и придобиването на
патенти, лицензи,
авторски права,
търговски марки

 Разходи за
материални и
нематериални
инвестиции, вкл.
общи разходи

“Евроконсултантс България С.А.” АД

Процент на
безвъзмездната помощ

Минимален и
максимален
размер на гранта

Срокове за
кандидатстване

 Минимален:
200 000 евро
 100%

 Максимален:
3 000 000 евро

септемвриноември
2017 г.

 Бюджет: до 159
млн. евро

 Минимален:
2 500 евро
 До 100%

 Максимален:
1 500 000 евро

октомвриноември
2017 г.

 Бюджет: 8,5
млн. евро

5

№

6

7

8

Наименование
на грантовата
схема

Подмярка 8.4
“Възстановяване на щети по
горите от
горски пожари,
природни
бедствия и
катастрофични
събития“

Подмярка 8.6
“Инвестиции в
технологии за
лесовъдство и в
преработката,
мобилизирането и
търговията на
горски
продукти“

Подмярка 6.4.1
“Инвестиции в
подкрепа на
неземеделски
дейности“

Допустими кандидати

Допустими дейности

Физически и
юридически лица и
местни поделения на
вероизповеданията,
собственици на горски
територии;
Държавни предприятия
по чл. 163 от Закона за
горите, управляващи
държавни горски
територии;
Юридически лица,
стопанисващи горски
територии;
Общини,
собственици/стопанисва
щи горски територии;

 Дейности по почистване на площи
в гори, пострадали от пожари и
други природни бедствия, с цел
тяхното изкуствено
възобновяване;
 Попълване на горски култури;
 Възстановяване на увредени
инвестиции, защитни съоръжения,
инженерни работи, инсталации,
пътища и места за наблюдение на
пожари;
 Създаване на депа за съхранение
на дървесина, добита от гори,
пострадали от неблагоприятни
природни въздействия, с цел
избягване на по-нататъшно
увреждане от гъбички или
насекоми;
 Презалесяване на пострадалите
гори.

 Разходи за
материални и
нематериални
инвестиции, вкл.
общи разходи

 Материални и нематериални
инвестиции

 Разходи за инвестиции в преработка и
маркетинг на горски
продукти
 Разходи за инвестиции в подобряване на
икономическата
стойност на горите,
 Общи разходи – предпроектни проучвания,
такси, хонорари за
архитекти, инженери
и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост
на проекти, проучвания за техническа
осъществимост на
проекта

Физически и
юридически лица и
местни поделения на
вероизповеданията,
собственици на горски
територии; Общини,
собственици на горски
територии; Сдружения
на частни собственици
на горски територии
или общини; МСП;
Горски стопани,
доставчици на услуги

Земеделски стопани или
микропредприятия,
регистрирани като ЕТ
или юридически лица
по ТЗ, Закона за
кооперациите или
Закона за
вероизповеданията,
както и физически
лица, регистрирани по

Инвестиции в неземеделски
дейности:
 Развитие на туризъм (изграждане
и обновяване на туристически
обекти и развитие на
туристически услуги)
 Производство или продажба на
продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за
функциониране на ЕС (независимо

Допустими разходи

Процент на
безвъзмездната помощ

Минимален и
максимален
размер на гранта

Срокове за
кандидатстване

 Минимален: 1
000 евро
 Максимален:
1 000 000 евро

 Разходи за
материални и
нематериални
инвестиции за
създаване и развитие
на неземеделски
дейности в селските
райони

“Евроконсултантс България С.А.” АД

 Бюджет: 4 млн.
евро
октомвриноември
2017 г.

 До 100%

 Минимален: 5
000 евро
 40-50%

 Максимален:
500 000 евро

октомвриноември
2017 г.

 Бюджет: 9 млн.
евро

 Минимален: 10
000 евро
 75%

 Максимален:
200 000 евро

ноемвридекември
2017 г.

 Бюджет: 50,2
млн. евро
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№

Наименование
на грантовата
схема

Допустими кандидати

Закона за занаятите

Допустими дейности

Допустими разходи

Процент на
безвъзмездната помощ

Минимален и
максимален
размер на гранта

Срокове за
кандидатстване

от вложените продукти и
материали)
 Развитие на услуги във всички
сектори (например: грижи за
деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги,
счетоводство и одиторски услуги,
ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ и др.
 Производство на енергия от ВЕИ
за собствено потребление
 Развитие на занаяти (вкл.
предоставяне на услуги, свързани
с участието на посетители в
занаятчийски дейности) и др.
неземеделски дейности

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Допустими кандидати:
 Научноизследователски
институти
 Висши училища и/или
техни основни звена
 Българска академия
на науките
 Селскостопанска
академия

1

Изграждане на
регионални
научни центрове

Допустими партньори:
 Други публични и
частни научни
организации, вкл.
лаборатории по чл.
60 от Закона за
администрацията
 ЮЛНЦ и/или
иновационни
клъстери
 Местния и/или
регионалния бизнес
Асоциирани партньори:
 Юридически лица,
подпомагащи
изпълнението на
проекта

 Изготвяне и получаване на
необходимата документация за
проектиране, изграждане,
разрешаване на строежа и
въвеждане в експлоатация на
инфраструктурите
 Изграждане на нови и
модернизация на съществуващи
лаборатории, тематични,
научноизследователски комплекси
на няколко лаборатории и други
научноизследователски
инфраструктури в подобен мащаб,
включително изграждане на нови
и модернизация на съществуващите лаборатории за научни
изследвания, анализ, изпитване и
дизайн (вкл. виртуален дизайн)

 Минимален: 3
млн. лева
 Максимален: 8
млн. лв.
 В съответствие с
разпоредбите на
Регламент 1303/2013
г. и Регламент
1301/2013 г.,
ЗУСЕСИФ, както и
приложимата
национална уредба

 Дейности в рамките на
научноизследователските
инфраструктури

“Евроконсултантс България С.А.” АД

 Бюджет: 110

млн. лв.

 100%

Процедурата ще
има 6 компонента
със следните
бюджети:

юнисептември
2017 г.

 Компонент 1 и
2: по 15 млн. лв
 Компоненти 3,
4, 5 и 6: по 20
млн. лв.
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№

Наименование
на грантовата
схема

Допустими кандидати

Допустими дейности

Допустими разходи

Процент на
безвъзмездната помощ

Минимален и
максимален
размер на гранта

 100%

Компонент 1:
 Минимален: 3
млн. лева
 Максимален: 6
млн. лв.
 Бюджет: 40
млн. лв.

Срокове за
кандидатстване

Компонент 1:

Допустими кандидати:
 Научно-изследователски институти, вкл.
институти или академични специализирани звена на БАН
 Висши училища и/или
техни основни звена
 БАН
 Селскостопанска
академия

2

Уникални
научни
инфраструктури

Допустими партньори:
 Други публични и
частни научни
организации
 ЮЛНЦ
 Висши училища,
които имат право да
провежда обучение в
образователната и
научна степен
"доктор"
 БАН
 Селскостопанска
академия
 Националните
центрове по
проблемите на
общественото здраве
и други научни
организации, които
имат право да
провежда обучение в
образователната и
научна степен
"доктор"

Компонент 1:

 Изграждане, модернизация и
използване на уникални
научноизследователски
инфраструктури
 Дейности по свързване/интегриране към паневропейски научни
комплекси/инфраструктури по
European Strategy Forum on
Research Infrastructures (ESFRI)
 Събиране на уникални масиви от
данни и архиви
 Други свързани с тях дейности,
които са допустими за
партньорите на разпределени
паневропейски инфраструктури

 В съответствие с
разпоредбите на
Регламент 1303/2013
г. и Регламент
1304/2013 г.,
ЗУСЕСИФ, както и
приложимата
национална уредба

юнисептември
2017 г.

Компонент 2:
 Бюджет:: 18
млн. лв.

Компонент 2:
 Осигуряване на достъп на

български изследователи до
международни бази данни и
публикации чрез абонаменти за
достъп до международни
електронни бази данни

Компонент 2:

Допустим кандидат:
 МОН (директен
бенефициент)

“Евроконсултантс България С.А.” АД
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