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ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 

 

МИГ „Исперих“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка ОПРЧР1  

„Развитие на предприемачеството“ от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 

BG05M9OP001-1. 035- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“  

Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: 

Процедурата адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги 

за стартиращи фирми на територията на МИГ Исперих, включително консултантски услуги, 

съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и управление 

на бизнеса, пренос на нови знания както сред заети, така и сред безработни лица, желаещи 

да стартират собствен бизнес. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите 

местно развитие. 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна 

заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, 

малки и средни предприятия на ОП РЧР 2014 – 2020 г. 

Процедурата ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото 

de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 

г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на 

ЕС L 352 от 24.12.2013г.  

 

Проектите ще се изпълняват на територията на Община Исперих. 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 



 Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и 

изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния 

предприемачески потенциал;  

 Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и 

бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес 

планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови 

технологии в бизнеса, и др.;  

 Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения;    

 Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на 

бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса; 

 Предоставяне на специализирани консултантски услуги на лицата, подпомогнати по 

процедурата по въпроси, свързани с развитието на бизнеса като:  услуги по 

управление на човешките ресурси и спазване на нормативни изисквания за развитие 

на бизнеса; данъчно планиране на дейността, съблюдаване на данъчни ефекти 

според спецификата на конкретния бизнес; консултации по трудови и осигурителни 

въпроси, включително възможности за участие на кандидат-предприемачите по 

програми и ползване на насърчителни мерки за заетост; подпомагане достъпа до 

мрежи, насърчаващи бизнес развитието на кандидат-предприемачите.  

Общ бюджет на процедурата:   200 000,00 лв. 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: 

https://eumis2020.government.bg 

http://www.leaderisperih.eu/wp/ 

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 10.09.2018г. до 16:30 часа. 

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат 

подадени само по електронен път като се използва Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - 

https://eumis2020.government.bg 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.leaderisperih.eu/wp/
https://eumis2020.government.bg/

