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и 
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БФП по 
проекта в 

лева 

Срок на 
изпълне
ние на 
схемата

Индикатори 

ПРИОРИТЕТНЛ ОС 1 Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването 

 

НАСЪРЧАВАНЕ 
СТАРТИРАНЕТО 
HA ПРОЕКТИ ЗА 
РАЗВИВАНЕ НА 
САМОСТОЯТЕЛН
А СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Подпомагана на 
безработни пица с ясна 
лица за започване на 
самостоятелна стопанска 
дейност, чрез ползване 
на специализирани 
обучения и услуги. 

           

1 Компонент II 

На предприятията, 
регистрирани от лицата, 
успешно завършили 
обучението и/или 
ползвали услуги по 
Компонент 1, ще им бъда 
предоставяни малки 
грантове за стартиране 
на проектите. 

правилата за 
минимална помощ 
(правилото  de-
minimis по смисъла 
на Регламент 
1998/2006 

Трето 
тримесечие на 
2010 

Процедура 
без краен 
срок на 
кандидатства
не 

Предприятия, 
регистрирани 
от лицата, 
успешно 
завършили 
обучението 
и/или 
ползвали 
услуга по 
Компонент I 

20 
451675,25 40 000 000 85% 100% 

Максимален 
размер  
50 000 лева 

2013 г. 

2 Компонент III 

Ще се предоставят 
услуги на лицата, 
стартирали проекти no 
Компонент II. от 
консултантски фирми и 
бизнес центрове. които 
имат достатъчно и 
доказуем опит при 
предоставяне на 
съответните услуги. 
Целта с да се подпомогне 
успешното стартиране на 
самостоятелна стопанска 
дейност. 

He c приложимо 
Първо 
тримесечие на 
2010 

Не по-малко 
от 60 дни от 
датата на 
обявяване на 
процедурата 

Агенция no 
заетостта 5 112918.81 10 000 000 85% 100% неприложимо 2013 г. 

• Брой 
новосъздадени 
предприятия - 10 
000 
• Дял на лицата, 
на които са 
предоставяни 
малки грантове и 
са започнали 
собствен бизнес - 
80% от 
новосъздадените 
предприятия 
• Брой лица, заети 
в създадените 
предприятия 1 
година след 
приключване на 
финансирането - 30 
000 

 
 

 


