Въпрос №41
<vladimir.filipov.dev@abv.bg>28.4.2017г.10:12ч.>>>
Здравейте! Искам да попитам, допустимо ли е част от документите по приложенията
(1,2,3,4) да се попълнят електронно или всичко се попълва на ръка?
Благодаря предварително
Отговор №41
Здравейте г-н Филипов,
може да попълните приложенията
подпишете декларациите.

електронно,

но

задължително

трябва

да

Въпрос №42
<iordanstefanov@gmail.com> 26.4.2017 г. 11:56 ч. >>>
Здравейте,
Казвам се Йордан Стефанов, докторант по микробиология в Пловдивски
Университет. Желая да кандидатсвам по проекта Техностарт с иновативна дейност за
производство на ………………………………………………., който ще бъде патентован,
произвеждан и продаван на територията на Република България от мен.
Имам следните въпроси относно операрирането с ЕСКРОУ сметката след
одобряването на проекта: В коя банка се открива ЕСКРОУ сметката? Има ли
Министерството подписан договор с банката за финансиране на проекта докато се
правят текущите разходи за отчетното тримесечие, банката да финансира
новосъздадената фирма за тези разходи?
Нужно ли е да имам налична цялата сума от 22 000лв. за проекта, която да бъде
похарчена според бизнес плана на проекта, и след това възстановена ми от
Министерството на Икономиката?
PhD student at Plovdiv university, Faculty of Biology
Отговор №42
Здравейте г-н Стефанов,
във връзка със зададените от Вас въпроси по проект Техностарт 3, ето и отговорите:
1.Изборът за банка в която да откриете ескроу сметка, в случай ако бъдете одобрен
за финансиране, е изцяло Ваш. Министерството на икономиката няма подписан
договор с банка за целите на проекта. Практиката показва, че банките в които са
открити ескроу сметки по предходните две издания на проект Техностарт и
Техностарт 2, предлагат различни варианти за финансиране на фирмите със заеми,
но изборът за това е изцяло Ваш.
2.В случай че бъдете одобрен за финансиране, е необходимо първо да изразходите
средствата от Вас и след всеки отчетен период, след одобрение от страна на МИ,
сумата Ви се възстановява от ескроу сметката. Отчетните периоди са шест. Като
първите три месеца, всеки месец се отчитате пред МИ и възстановяването е поускорено, а в следващите три отчетни периода, отчитането е на тримесечие.

Въпрос №43
Stefan Stefanov <stefokas@gmail.com> 27.4.2017 г. 02:18 ч. >>>
Здравейте,
Бих искал да ви задам следният въпрос:
При евентуално удобрение по проекта, последващия мониторинг през първата
година ще контролира само разходите финансирани по програмата или и разходите
от собствено финансиране?
Благодаря!
Поздрави,
Стефан Стефанов
Отговор №43
Здравейте г-н Стефанов,
съгласно правилата на проект "Техностарт 3", от страна на Министерство на
икономиката се контролират и одобрява изразходването, както на частта от
безвъзмездната помощ, така и на собственото съфинансиране, които общо трябва да
са внесени в ескроу сметката, в случай че сте одобрен за финансиране.
Одобрението за възстановяването на сумите от ескроу сметките на всеки отчетен
период важи и за безвъзмездната помощ и за собственото съфинансиране.
Въпрос №44
<a.boqdjiev@abv.bg> 27.4.2017 г. 14:43 ч. >>>
Здравейте,
Смятам да кандидаствам по програмата "Техностарт 3". Искам да попитам по какъв
начин трябва да удостоверя на този етап капитала си от 2200лв. и също така,
възможно ли да заява по-голям от тази сума.
Поздрави и успехи,
арх. Александър Бояджиев
Отговор №44
Здравейте г-н Бояджиев,
съгласно правилата на проект "Техностарт 3", в случай че бъдете одобрен за
финансиране, е необходимо да внесете в ескроу сметката сумата от собственото
съфинансиране, което е в максимален размер от 2200 лв. Ако искате да декларирате
по-голяма от тази сума по проекта, то може да го запишете в бизнес плана, т. III, т.
2 - "Финансиране извън проект Техностарт 3".
Въпрос №45
6nine@mail.bg> 28.4.2017 г. 11:47 ч. >>>
Здравейте!
Тъй като инициирането на бизнес е рисково начинание, въпросът е какво става, ако
откритата фирма не е жизнеспособна след една година от функциониране? Какво
става, ако се окаже, че бизнес начинанието не е било успешно, все пак според
статистиката 9 от всеки 10 новосъздадени бизнеси приключват да функцонират след
първата година? Бенефициентът връща ли помощта от министерството?
Благодаря!

Отговор №45
Здравейте,
според правилата на проект "Техностарт 3" няма изискване за връщане на
безвъзмездната финансова помощ, в случай че бизнес начинанието не е било
успешно. Съгласно условията на проекта, след приключване на първата година от
изпълнението на бизнес плана има последващ мониторинг от страна на МИ за
проследяване на устойчивостта на програмата върху развитието на стартиращата
фирма. Бенефициентът обаче се задължава в срок от три години след изпълнението
на бизнес плана да не продава придобитите активи по проекта. В случай че ги
продаде, следва да възстанови безвъзмездната финансова помощ на Министерството
на икономиката.
Въпрос №46
Boyan Zahariev <boqnzahariev@abv.bg> 1.5.2017 г. 11:57 ч. >>>
Благодаря Ви за предишния отговор. Обръщам се отново към Вас с въпрос относно
финансирането на дълготрайни нематериални активи.
Идеята по която работя, дори и в малък мащаб, се нуждае от значително по-голямо
финансиране от това, допустимо по Техностарт 3. Надявам при успешно създаване
на производство, то да е ориентирано както към износ, така и към българския пазар.
Но, тъй като продуктът е специализиран и нишов, изграждането на бизнес стратегия
има нужда от професионални пазарни проучвания за световния и български пазар.
Всички от последните се предлагат срещу заплащане и няма свободно достъпна
информация за пазара на съответния продукт. С други думи, най-належащите
разходи за идеята на този етап са именно тези с цел защита на цялостния бизнес
план.
Въпросът ми е дали мога да кандидатствам за финансиране с цел закупуването на
тези проучвания? Считат ли се подобни доклади за съответния бранш като ДНА?
Общата стойност на две такива пазарни изследвания (едно за световния пазар и
едно за България) варира между 1/2 и 2/3 от допустимото финансиране през
Техностарт 3.
Благодаря Ви.
Поздрави,
Боян Захариев

Отговор №46
Здравейте г-н Захариев,
разходите Ви за проучванията биха били допустим разход по проект "Техностарт 3" и
попадат в т.5."Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на дейността по
бизнес плана, в т.ч. услуги, свързани с иновативния продукт, услуга или процес" ,
само при положение че бизнес идеята с която кандидатствате попада в сектор С "Преработваща промишленост" или М72 - "Научно-изследователска и развойна
дейност" и е сврзана с иновативен продукт, услуга или процес.

Въпрос №47
Katerina Ivanova <k.ivanovaa@abv.bg> 1.5.2017 г. 22:39 ч. >>>
Здравейте,
Пиша Ви във връзка със стартирането на националния конкурс по проект
"Техностарт 3 - насъчрчаване на иновационната активност на младите хора в
България".Казвам се Катерина Иванова и съм завършила ОКС магистър по финанси
през 2016 г. Проявявам интерес към програмата и имам следните въпроси:
1. Според Вас към коя група спадат научните изследвания - продукт или услуга?
2. Към коя група спадат маркетинговите анализи - продукт или услуга?
Предварително благодаря за получената информация!
Отговор №47
Здравейте г-жо Иванова,
зависи с каква бизнес идея кандидатствате - ако крайният продукт от Вашата
дейност е вид услуга, която ще предоставяте на бъдещите си клиенти, то тогава
научните изследвания и маркетинговите анализи ще бъдат съотносими за услугата.
Ако ще произвеждате и продавате продукт за клиентите Ви, то тогава научните
изследвания и маркетинговите анализи ще бъдат съотносими за продукта.
Въпрос №48
Виктория Алексиева<viks00@abv.bg>28.4.2017г.15:43ч.>>>
При попълването на Бизнес плана в глава VIII въпросите се попълват след като
е одобрен кандидат или? Тъй като Откриване на ескроу сметка, наемане на
помещения и друго въпроси все още не са ясни. Моля разяснете!
Отговор №48
Здравейте г-жо Алексиева,
попълването на целият бизнес план, в т.ч. и в глава VIII е задължително на етап
кандидатстване и Вие трябва да опишете всички планирани дейности, които смятате
да извършите по време на изпълнението, в случаи че бъдете одобрена за
финансиране (независимо че са на етап планиране).
Въпрос №49
Andrey Dimitrov <andrey.dimitrov19@gmail.com> 26.4.2017 г. 13:04 ч. >>>
Нашата
идея
е
за
създаване
на……………………………………………………………………….
Технологията и методите за обучение са уникални и иновативни. Ползата за
обществото е голяма.
Въпрос 1. Вписваме ли се в предвидените за финансиране проекти по Техностарт 3?
Въпрос 2. Ако отговора на първия въпрос е положителен, можем ли да се срещнем с
вас или някой от екипа на Техностарт 3 за консултация по изготвянето на
документите.
Благодаря за отделеното време : Андрей Димитров
Отговор №49
Уважаеми г-н Димитров,
съгласно правилата на проект "Техностарт 3", потенциалните кандидати трябва да
развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори
/раздели/ кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.
(КИД-2008), утвърдена от НСИ:

1. Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“, с изключение на помощите
за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага;
2. Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от
раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност.
В тази връзка бизнес идеи като креактивна школа за обучаване на шофьори не са
допустими по проект "Техностарт 3".
Въпрос №50
<rgdam@abv.bg>

2.5.2017

г.

13:40

ч.

>>>

Здравейте,
Дали
е
възможно
в
допълнение
на
полето
за
информация
за
кандидата – опит, умения и т.н. да се приложи и автобиография? Бихте ли ми дали
повече
информация
за
това
какво
се
е
случило със спечелилите предните издания и достъп до информационната книжка от
първото
издание?
Поздрави,
Христо
Отговор №50
Здравейте г-н Атанасов,
не е задължително да прилагате автобиография.
Относно информация за фирмите от първия Техностарт, сме издали книжки за тази
цел, които са на разположение в МИ.

