
 

 НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО 

ПОДПРОГРАМА 1 „Дигитализация на малки и средни предприятия” 

на Програма „Безвъзмезднафинансовапомощзамалки и среднипредприятия” 

 

 

Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”, наричана за 

краткост – Програмата,е инструмент за изпълнение на основната цел, съдържаща се и в 

наименованието на Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени бизнес 

клубове (ОБК). 

 

ПОДПРОГРАМА 1 „Дигитализация на малки и средни предприятия”. 

 

I. Допустими дейности: Изграждане и усъвършенстване на фирмени уебсайтове и 

платформи за онлайн търговия.  

II. Размер на безвъзмездната финансова помощ: до 5 хил. лв. на проект. 

III. Средствата се отпускат и управляват от: Сдружение „Обединени бизнес 

клубове”. 

IV. Продължителност на проектите: При настоящата процедура, проектите следва да 

се осъществят в период до 12 месеца от датата на подписване на договорите. 

V. Допустими кандидати: предприемачи, микро-, малки и средни предприятия, фирми 

и организации, пълноправни членове на Сдружение „Обединени бизнес клубове”. 

VI. Административни насоки за кандидатстване:  

1. Кандидатства се директно в Сдружение „Обединени бизнес клубове” като 

проектните предложения се подават  на ел. поща grants@ubclubs.eu . 

2. Страниците, съдържащи подпис и печат, следва да бъдат сканирани при 

изпращането им на посочените ел. пощи; 
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3. Желаещите да кандидатстват следва да изпратят искане за получаване на 

верификационен код  от ОБК на ел. поща: grants@ubclubs.eu. Полученият 

верификационен код се попълва от кандидата в документите за кандидатстване на 

посочените места; 

4. Бенефициентът подава финансов и съдържателен отчет до 30 дни от приключване на 

дейностите по проекта. 

                VII.            Документи за приложение: 

1. Документ, удостоверяващ платена такса за членство в ОБК до месеца на 

обявяване на резултатите за конкретната конкурсна процедура, за която 

кандидатства.  

2. Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение – попълнена по образец /Приложение №1/. 

3. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия – попълнена по образец (Приложение №2), подписана от лице с 

право да представлява кандидата и прикачена към подаваните документи в 

PDF. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.   

4. Справка за заетите лица към момента на подаване на проектното предложение. 

 

С цел подпомагане на своите членове, ОБК има възможност да препоръча фирма 

подизпълнител на услугата по проекта. При избор на фирма член на ОБК, кандидатът 

получава +10 точки при оценката за финансиране на проектното предложение. 

 

Консултации за кандидатите: 

 

Кандидатите имат възможност да задават въпроси и да бъдат консултирани на e-mail адрес: 

grants@ubclubs.eu и телефон +359 89 557 5744. 
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