10-те най-често задавани въпроси по проект “Техностарт”

ВЪПРОС №1:
ДЕЙНОСТИ?

ВЛИЗА

ЛИ

МОЯТА

ИДЕЯ

В

ДОПУСТИМИТЕ

ОТГОВОР №1:
Проектът “Техностарт” финансира стартиращи технологични фирми само в сферата
на промишлеността, информационните услуги и научната и развойна
дейност.
Допустимите дейности са изброени в т.4.1. от Оперативното ръководство съгласно
КИД 2008, а именно:
Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“ (стр.116-210 от КИД-2008), с
изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не
се прилага;
Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; Далекосъобщения” - само кодове на икономическа дейност от:





раздел J58 - “Издателска дейност” (стр.262-264 от КИД-2008);
раздел J61 - “Далекосъобщения””(стр.268-270 от КИД-2008);;
раздел J62 -“Дейности в областта на информационните
технологии”(стр.270-271 от КИД-2008);
раздел J63 - “Информационни услуги” (стр.271-273 от КИД-2008).

Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на
икономическа дейност от:


раздел М72 - „Научноизследователска и развойна дейност ” (стр.287288 от КИД-2008).

Кандидатът
трябва да провери в приложеният документ “Класификация на
икономическите дейности (КИД-2008)”, дали планираната от него основна
икономическа дейност, с която ще кандидатства по проекта се включва в
гореизброените 3 сектора.

ВЪПРОС №2: МОГА ЛИ
РЕГИСТРИРАНА ФИРМА?

ДА

КАНДИТАТСТВАМ,

АКО

ИМАМ

ОТГОВОР №2:
Съгласно правилата на конкурса, това е недопустимо. Съгласно т.4 от
Оперативното ръководство, към момента на кандидатстване лицата не трябва да
имат регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с предмет
на дейност, сходен с бъдещият бизнес на кандидата.
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ВЪПРОС №3: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА КАТО ЕКИП?
ОТГОВОР №3:
Съгласно правилата на конкурса, не е предвидено да се кандидатства като
екип, а само като един кандидат – едно физическо лице.
В тази връзка е и изискването на т.2.1. "Договор за безвъзмездна помощ" от
Оперативното ръководство, че за целите на проекта одобреният кандидат
(бенефициерът) трябва да се регистрира като ЕООД или ЕТ и да бъде както
собственик, така и управител на регистрираното ЕООД или ЕТ.

ВЪПРОС №4: ДОПУСТИМИ ЛИ СА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД?
ОТГОВОР №4:
Съгласно условията на конкурса (т.4.2. от Оперативното ръководство 2014 г.),
разходите за труд са недопустими за финансиране от безвъзмездната
финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от
безвъзмездната финансова помощ.
В случай че се планират работни места, разходите за труд трябва да бъдат поети
като собствен принос от кандидата.

ВЪПРОС №5: МОЖЕ ЛИ
ПОГОВОРИМ ЗА ПРОЕКТА?

ДА
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ВИДИМ/ЧУЕМ

И

ДА

СИ

ОТГОВОР №5:
Не, подобна комуникация не е предвидена в правилата на конкурса.
Съгласно правилата, кандидатите могат да задават въпроси на специално посочения
за целта е-mail адрес – tehnostart@mee.government.bg в Рубриката “Въпроси и
отговори” на интернет страницата на МИЕ. Срокът на отговорите на зададените от
кандидатите въпроси е 3 работни дни, считано от деня на получаване на въпроса.
Въпросите и отговорите се оповестяват публично на интернет страницата на МИЕ.

ВЪПРОС №6: ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПРЕЗ 2013г., МОГА ЛИ ДА
КАНДИДАТСТВАМ?
ОТГОВОР №6:
Да, това е възможно, ако се отговоря на условията за допустими кандидати,
съгласно т.4 от Оперативното ръководство за 2014 г а именно:
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1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през
учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и
създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо
от формата на обучение.
2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 20132014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна,
независимо от формата на обучение.
3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с
образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през
2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и
създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователноквалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014
г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти,
през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или
2014 г. в България.
6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5, към момента на кандидатстване да нямат
регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон да не притежават фирма с
предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес.
7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.
8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република
България, съгласно българското законодателство.

ВЪПРОС №7: ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПРЕДИ 2013 г., МОГА ЛИ ДА
КАНДИДАТСТВАМ?
ОТГОВОР №7:
Не може, съгласно правилата на конкурса, това е недопустимо.

ВЪПРОС №8: ЗАВЪРШИЛ СЪМ ДОКТОРСКА СТЕПЕН/ДОКТОРАНТ
СЪМ В ЧУЖБИНА, МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?
ОТГОВОР №8:
Не може, съгласно правилата на конкурса, това е недопустимо.
Могат да кандидатстват само български и чуждестранни граждани, които са
докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013
г. или 2014 г. в България.
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ВЪПРОС №9: КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ?
ОТГОВОР №9:
Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото
финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните:
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА),
свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се
цялата отчетна стойност на актива), в т.ч.:
-

придобиване на компютри и хардуер;

-

придобиване на стопански инвентар;

-

придобиване на оборудване, машини и съоръжения;

-

придобиване на други ДМА.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА),
свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се
цялата отчетна стойност на актива), в т.ч.:
-

придобиване на програмни продукти (софтуер);

-

регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки,
полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.

3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис),
необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не
повече от 15% от общия размер за финансиране.
4. Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи,
свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно
при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за
финансиране.
5. Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес
плана, в т.ч:
-

създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес;

-

създаване или финализиране на опитен образец или части от него;

-

разработване и разпространение на промоционални
иновативния продукт, услуга или процес;

-

изработване на интернет страница, хостинг;

-

счетоводни услуги.

материали

за

6. Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на
дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за
финансиране.
7. Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
8. Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в
случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно
Закона за данък върху добавената стойност.

ВЪПРОС №10: МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРЕПОРЪЧАТЕ КОНСУЛТАНТ,
КОЙТО ДА РАЗРАБОТИ БИЗНЕС ПЛАНА?
ОТГОВОР №10:
Не, тази дейност не е в правомощията на служителите на МИЕ.
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