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 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони



Подкрепа за ВОМР по Приоритетна ос 1 на ОПИК:
Технологично развитие и иновации

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ

Ø Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в 
МСП, пряко свързани с иновационни дейност;

Ø Инфраструктура за иновации;
Ø Трансфер на технологии и сътрудничество между 

университети и предприятия, основно в полза на МСП;
Ø Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на 

МСП



Подкрепа за ВОМР по Приоритетна ос 2: на ОПИК 
Предприемачествo и капацитет за растеж на МСП 

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ

Ø Общи производствени инвестиции в малки и средни 
предприятия

Ø Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачество 
и създаване  на предприятия (вкл. подкрепа за отделяне и 
разделяне на предприятия)

Ø Подкрепа за социални предприятия (МСП)
Ø Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в 

МСП
Ø ИКТ услуги и приложения за МСП (вкл. електронна търговия, 

електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи 
лаборатории”, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
ПО 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1 И 3
Примерни дейности

Ø Предоставяне на обучения – мотивационни, повишаване на 
професионалната квалификация, придобиване на ключови 
компетенции, придобиване на управленски и бизнес умения

Ø Осигуряване на заетост, обучение по време на работа 
(чиракуване) и стажуване; различни стимули за работодатели 
(вкл. субсидии)

Ø Субсидии за мобилност с цел работа и др.



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
ПО 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 6 и 7
Примерни дейности

Ø Предоставяне на обучения с цел по-добра професионална реализация

Ø Разработването и внедряване в предприятията на системи за обучение 
на заети; 

Ø Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, 
основани на практиката.

Ø Подкрепа за иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за 
организация на труда в предприятията (осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труда; подобряване на социалния климат.

Ø Обучения за мениджъри на МСП и предприемачи - подобряване на 
управленски и предприемачески умения  



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
 ПО2:НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 4
Примерни дейности

Ø Подкрепа за дейността на социални предприятия, 
специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания във връзка с осигуряване на заетост; 

Ø Заетост за уязвими лица в социалната икономика, вкл. 
“подкрепена” заетост за хората с увреждания;

Ø Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява 
заетост в социалните предприятия;

Ø Оборудване и адаптиране на работни места.



Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции в процеси и технологии за производство на 

продукти;
▸ Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други активи необходими за 
производството и маркетинга;

▸ Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 

охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството 
на продукцията;

▸ Инвестиции в специализирани транспортни средства за 
превоз на суровини и/или готова продукция, включително 
хладилни транспортни средства;

▸ Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено потребление;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия 
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Допустими инвестиции:
▸ 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
▸ 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 възобновяеми енергийни източници 
за собствено потребление;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Отдел “Управление на проекти”

Тел.: 0596/26307
0882 420086

Email: eu_projects@pomorie.org
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