УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА
ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
СЪВМЕСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A
„ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020“
Адрес: Zeda Building, 65 Leoforos Georgikis Scholis,
570 01,Thessaloniki, Greece

Солун, 21.12.2018 г.
Реф. № 302715/ΥΔ 6881

Онлайн публикация № (ADA):

Относно: 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и
средни предприятия (МСП) за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им
дейност извън местните пазари“ в рамките на Програмата за сътрудничество „INTERREG V-A ГърцияБългария“ 2014 – 2020

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА И
РАЗВИТИЕТО,
като взе предвид:
1. Делегиран РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните
разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество;
2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013
година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие
по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013
година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по
отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1080/2006;
4. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013
година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета, който е в сила;
5. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА (Официален вестник на Еврпопейския съюз L 352/1
от 24.12.2013г.), относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis;
6. Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година
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за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти
(ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС)
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
Решение за изпълнение на Комисията № C (2015) 6283/09.09.2015 за одобряване на програмата
за териториално сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България 2014 – 2020“ (CCI:
2014TC16RFCB022) и първото ѝ изменение C (2016) 8708/13.12.2016;
Член 90 от Кодекса на правителството и правителствените органи, ратифициран с член 1 от
Президентски указ № 63/2005 (Гръцки Държавен вестник 98/A/2005);
Общо министерско решение № 91589/04.09.2018 на министър-председателя и министъра на
икономиката и развитието „Възлагане на отговорности на заместник-министъра на икономиката и
развитието Efstathios Giannakidis“ (Гръцки държавен вестник 3814/Β’/04.09.2018);
Президентски указ № 88/2018 (Гръцки държавен вестник 160/Α/29.08.2018) за назначаване на
министри и заместник-министри;
Общо министерско решение № 302050/ΥΔ5250 (Гръцки държавен вестник 5205/20.11.2018)
относно системата за финансови корекции и процедури за възстановяване на неправомерно или
незаконно платени суми от държавния бюджет за изпълнението на Програмите за европейско
териториално сътрудничество (ЕТС) в периода 2014 – 2020, съгласно член 22 от Закон 4314/2014";
Министерско решение № 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 „Изменение и заместване на Решение №
81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Гръцки държавен вестник 1822/Β/24.08.2015) – Национални правила
за допустимост за програмите по НСРР 2014 – 2020 – Одити за допустимостта на възлагането на
обществени поръчки за съфинансирани операции по НСРР 2014 – 2020 от управляващите органи и
междинните звена – Процедура за обжалване на резултатите от оценката на предложения“;
Общо министерско решение № 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 (Гръцки държавен вестник
1099/Β/19.04.2016) за Система за управление и контрол на програмите по цел „Европейско
териториално сътрудничество“;
Министерско решение № 109283/ΕΥΘΥ 1012/23-10-2015 (Гръцки държавен вестник
2362/Β/04.11.2015) за преструктуриране на Управляващия орган на програмите по цел
„Европейско териториално сътрудничество“;
Общо министерско решение № 34686/27-3-2015 (Гръцки държавен вестник 178/ΥΟΔΔ/27.03.2015)
на министър-председателя и министъра на икономиката, инфраструктурата, морското дело и
туризма за назначаването на специален секретар на Специалния секретариат за управление на
секторните оперативни програми на ЕФРР и КФ на Министерството на икономиката,
инфраструктурата, морското дело и туризма;
Министерско решение № 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 „Системни елементи за контрол на
кумулирането на държавни помощи“, както е в сила;
Президентски указ № 123/2016 (Гръцки държавен вестник 208/Α/04.11.2016) за преструктуриране
и преименуване на Министерството на административната реформа и електронното управление;
преструктуриране на Министерството на туризма; създаване на Министерство на миграционната
политика и Министерство на дигиталната политика, телекомуникациите и информацията;
преименуване Министерствата на вътрешните работи и административното преструктуриране/на
икономиката/на развитието и туризма/на инфраструктурата, транспорта и мрежите;
Административно
решение
135250/19.12.2016
(ΑΔΑ:672Χ4653Ο7-Η6Ε)
за
преместването/назначаването на г-жа Angeliki Bouziani на длъжност ръководител на
Управляващия орган на програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ на
Министерството на икономиката и развитието;
Правен акт 4488/2017 относно държавните пенсии и други осигурителни разпоредби, засилена
защита на работещите, права на хората с увреждания и други разпоредби;
Правен акт 4314/2014 относно управлението, контрола и прилагането на интервенции за
подпомагане на развитието през програмния период 2014 – 2020 (Гръцки държавен вестник
265/Α/23.12.2014), изменен и в сила;
Писменото съгласие на Специалния орган за държавна помощ с референтен №

2

137769/EYKE2182/19-12-2018;
22. Решение на мониторинговия комитет на програмата за сътрудничество, взето на 04 декември
2018 г. в Ксанти по време на петата среща на МК, с което се одобряват методологията и
критериите за подбор за дейностите, обхванати от поканата, както е определено и описано в
настоящия документ;
23. Документа с насоките за проверка на управлението, който се намира на уебсайта на Програмата
за сътрудничество (http://www.interreg.gr/images/news-en/GRBG/031210/Guidance%20on%20managment%20verification%20OP%20Greece%20Bulgaria.zip);
реши:
1. Обявява 5-тата покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на
малки и средни предприятия (МСП) за стимулиране на растежа им и разширяване на
икономическата им дейност извън местните пазари“, която принадлежи към Приоритетна ос 1,
имаща за цел да повиши конкурентоспособността на МСП в граничната зона между Гърция и
България и допринасяща за постигането на Специфична цел 02 „Подобряване на капацитета на
МСП да разгърнат дейността си отвъд местните пазари“, която има за цел да стимулира растежа
на нови и съществуващи предприятия в трансграничния регион чрез разгръщане на
икономическата им дейност на нови пазари и с нови продукти.
2. Общият приложим индикативен бюджет по настоящата покана възлиза на 10 000 000,00 евро.
Публичните средства съставляват 8 500 000,00 евро от ЕФРР и 1 500 000,00 евро национално
участие от Гърция и България. Настоящата покана е изцяло финансирана от Програмата за
сътрудничество „Interreg V-A Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Конкурентен и
иновативен трансграничен регион“, Специфична цел 02 „Подобряване на капацитета на МСП да
разгърнат дейността си отвъд местните пазари“.
3. Срокът за завършване на всички инвестиции, подкрепени чрез настоящата покана, е три (3)
години. Началната дата на всеки инвестиционен проект може да бъде посочена в заявлението на
всеки бенефициент, но тя не може да бъде преди датата на обявяване на настоящата покана, а
крайният срок за завършване не може да надхвърля три години от датата на одобряване на
безвъзмездната помощ.
4. Общите допустими инвестиционни разходи по всяко заявление за безвъзмездни средства,
подадено по настоящата покана, следва да бъдат минимум 300 000,00 евро и максимум
600 000,00 евро. Крайният бенефициент може да избере да направи инвестиция в размер над
горния праг по настоящата покана, но в такъв случай допълнителните разходи няма да бъдат
поети от безвъзмездната помощ, а се покриват изцяло със собствени средства, макар че цялата
инвестиция подлежи на оценка и мониторинг.
5. Допустимите предприятия по настоящата покана са предприятия (условията важат еднакво както
за предприятието, което подава предложението, така и за предприятието, което е бенефициент
по проекта) в приоритетните производствени сектори в трансграничния регион съгласно
стратегиите за „интелигентна специализация“: селскостопанска и хранително-вкусова
промишленост, управление на отпадъци за рециклиране или енергопроизводство, възобновяема
енергия, енергоспестяване и енергийна ефективност, устойчив туризъм, здравеопазване,
материали – технологии, строителни материали и текстилна промишленост, съгласно кодовете от
Класификацията на икономическите дейности – КИД (NACE). Допустими са само предприятия,
чиято основна дейност отговаря на посочените кодове от КИД преди внасянето на
инвестиционното предложение по настоящата покана.
6. Всеки допустим потенциален бенефициент (водещо предприятие бенефициент), който подава
проектно предложение, следва да включи в предложението още един допустим потенциален
бенефициент (предприятие бенефициент на проекта) от другата партнираща държава, с който
съгласно член 12, параграф 4 от Регламент 1299/2013 бенефициентът на проекта ще си
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сътрудничи по един или друг начин за разработването и осъществяването на предлагания
инвестиционен план. Допуска се само по едно предложение от предприятие. В случай че дадено
предприятие участва в повече от едно предложение, всички предложения, в които то участва, ще
се считат за недопустими.
7. Всички заявления ще се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни
помощи на адрес www.ependyseis.gr/(операции за държавна помощ). Поканата ще остане
отворена от 15 февруари 2019 г. до 15 април 2019 г. Крайният срок за подаване на заявления е
14:00 ч. на 15 април 2019 г. След този срок електронната система ще бъде затворена и няма да
бъдат приемани повече заявления. Успоредно с това цялата необходима документация, която не
е качена чрез Информационната система за държавни помощи, следва да бъде представена
(лично или по пощата) на хартиен носител на Управляващия орган на Програмата за
сътрудничество „INTERREG V-A Гърция-България“ 2014 – 2020 до крайния срок на настоящата
покана (15 април 2019 г.).
8. Управляващият орган на Програмата за сътрудничество публикува на уебсайта на Програмата за
сътрудничество http://www.greece-bulgaria.eu/ обобщена информация за всеки одобрен проект.
Отхвърлените заявления няма да бъдат оповестявани.
9. Петата покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и
средни предприятия (МСП) за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им
дейност извън местните пазари“ ще бъде публикувана на уебсайта на Програмата за
сътрудничество http://www.greece-bulgaria.eu/, уебсайта на Управляващия орган www.interreg.gr
и на www.espa.gr. Освен това поканата ще бъде публикувана на уебсайта на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на Република България www.mrrb.government.bg.
10. За повече информация относно настоящата покана потенциалните бенефициенти могат да се
обръщат към:


Съвместния секретариат, тел.: +30 2310 469 695, jts_grbg@mou.gr



Управляващия орган, тел.: +30 2310 469 650, interreg@mou.gr



Националния орган на Р България, тел.: +359 2 940 5592, na-gr-bg@mrrb.government.bg

Всички въпроси следва да се задават писмено и да се изпращат по електронна поща. По технически
въпроси, потенциалните бенефициенти могат да се обръщат към бюрото за помощ в Звеното за
организация на управлението на програмите за развитие, тел.: 210-7787940, support@mou.gr (работно
време 09:00 – 17:00 ч. в работни дни).

Заместник-министър на икономиката и развитието
Efstathios Giannakidis
Приложения:


Насоки за кандидатстване по 5-та покана за набиране на проектни предложения

Копие до:
 Кабинета на министъра на икономиката и развитието г-н Ioannis Dragasakis
 Кабинета на заместник-министъра на икономиката и развитието г-н Efstathios Giannakidis
 Кабинета на специалния секретар за секторни ОП, финансирани от ЕФРР и КФ, г-жа E. Fotoniata
 Ръководителя на УО на програмите за териториално сътрудничество г-жа A. Bouziani (електронно копие)
 Отдел B1, Управление и мониторинг на програми на Балканския полуостров – Черноморски басейн и
програми за междурегионално сътрудничество
 Съвместен Секетариат на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020”
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