
Информационните дни се осъществяват по проект № BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на 
публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа 
помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния 
бюджет на Република България. 
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ПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 

 
Представяне на три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2011: 

 

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна 

дейност на българските предприятия”; 

 BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия"; 

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.   

 

 

 9.30 ч. – 10.00 ч. Регистрация 

10.00 ч. - 10.10 ч. Откриване 

10.10 ч. – 11.00 ч. 

1.Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия" : 

 Общо представяне на процедурата 

 Формуляр за кандидатстване  

 Бюджет  

 Процедура за кандидатстване и избор на проекти  

11.00 ч. – 12.00 ч. Въпроси и отговори 
 

12.00 ч. -12.30 ч. Пауза 

12.30 ч. – 13.30 ч. 

2. Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в 

„зелена индустрия”: 

 Общо представяне на процедурата 
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 Формуляр за кандидатстване  

 Бюджет  

 Процедура за кандидатстване и избор на проекти  

13.30 ч. – 14.00 ч. Въпроси и отговори  

14.00 ч. – 15.00 ч. 

3.BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научно-

изследователската и развойна дейност на 

българските предприятия”: 

 Общо представяне на процедурата 

 Формуляр за кандидатстване  

 Бюджет  

 Процедура за кандидатстване и избор на проекти  

15.00 ч. – 15.30 ч. Въпроси и отговори  

15.30 ч.  Закриване на информационния ден 

 

 

          Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2  на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007-2013. 

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са 

публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, 

www.ibsme.org и www.eufunds.bg.  

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани 

страни в това число медии и граждани. Участието е безплатно. Моля заповядайте! 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.ibsme.org/
http://www.eufunds.bg/

