БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Директна Покана

за представяне на проектно резюме в тематична област
„Насърчаване на частния сектор”
по
Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Националното координационно звено (НКЗ) отправя директна покана за
представяне на проектно резюме по тематична област „Насърчаване на частния сектор”
към Изпълнителната агенция (ИА) - дирекция „Развитие и интернационализация на
малките и средни предприятия“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия (ИАНМСП) чрез Междинния орган (МО) - дирекция „Програми и
проекти” в ИАНМСП.
Приложение 1 на Рамковото споразумение между правителството на Република
България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българошвейцарската програма за сътрудничество, определя целевата област и приоритета, в
рамките на които следва да бъде представено проектното резюме в тематична област 3
„Насърчаване на частния сектор ”.
Настоящата директна покана е в целева област „Развитие на частния сектор и
стимулиране на износа на МСП и/или въвеждането на стандарти“. Допустим проект, за
който следва да се представи проектно резюме по настоящата директна покана, е
„Стимулиране на износа на стоки и услуги и на търговията чрез финансова подкрепа”.
Общият бюджет по настоящата целева област е 1,5 милиона швейцарски франка
швейцарска помощ и 15% национално съфинансиране.
Проектното резюме следва да бъде изготвено в съответствие с изискванията,
посочени в т.1.2 от Приложение 3 на Рамковото споразумение и приложения към
поканата Формуляр за кандидатстване. Проектното резюме трябва да съдържа цялата
информация, позволяваща оценка на неговата релевантност и качество.
Поканата включва и възможност за искане на финансова подкрепа за изготвяне
на окончателно проектно предложение чрез „Помощ за подготовка на проекти”.
Проектното резюме следва да бъде представено от ИА на МО в един оригинал и
две копия на български и английски език, в срок до 3.09.2012 г., в дирекция
„Програми и проекти” в ИАНМСП, на адрес: ул. Леге 2-4, 1000 София. Комплектът
от документи следва да бъде представен и в електронен формат.
Междинният орган извършва оценка на проектното резюме въз основа на
критерии за формална оценка и допустимост и оценка на съдържанието, в това число и
на искането за финансова помощ за подготовка на проекта.
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Проектното резюме и изготвеният от МО аргументиран доклад, с резултатите от
оценката, трябва да бъдат изпратени на НКЗ в срок до 14.09.2012 г., на адрес:
Министерски съвет на Република България, бул. Дондуков №1, 1594 София.
Проектното резюме се внася от НКЗ на Комитет за наблюдение за одобрение.
Окончателно решение по представеното проектно резюме (в т.ч., ако е
приложимо и решение по искането за финансиране на подготовката на окончателното
проектно предложение) се взема от Федералния департамент за икономически въпроси
на Конфедерация Швейцария, чрез Държавния секретариат по икономическите въпроси
(SECO).
НКЗ уведомява ИА и МО за взетото решение.
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