
 

Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева 

Допустими дейности: 
 

1. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни 
приложения; 

2. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и 
логистичните процеси; 

3. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията. 
 
Размер на безвъзмездната помощ: от 3 000 до 20 000 лева 
 
Самоучастие: не се изисква (100 % грант) 
 
Вид на помощта: „de minimis“1 
 
Кой може да кандидатства: Микро, малки и средни предприятия, които: 
 

1. Са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 
 

2. Са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 година, както следва: 
 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби 

Микро предприятие ≥ 41 000 лева 

Малко предприятие ≥ 82 000 лева 

Средно предприятие ≥ 123 000 лева 

 
3. Имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице. 

 
                                                           

1 При този режим, усвоената безвъзмездна помощ не може да надвишава 200 000 евро за период от 3 години  

Национален план за възстановяване и устойчивост 

Инвестиции в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и киберсигурност 



 
 
ВАЖНО! Недопустими по процедурата са: 
 
1. Фирми, извършващи основна дейност в: 
 

• сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“; 

• сектор В  „Добивна промишленост“; 

• сектор F  „Строителство“; 

• сектор Р „Образование“; 

• сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-
социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“; 

• сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 
далекосъобщения“; 

• раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 

• раздел 63 „Информационни услуги“. 
 
2. Фирми, попадащи в обхвата на Програмата за развитие  на селските райони 2014-
2020. 
 
3. Фирми, получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за 
предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
 
Допустими са разходи за2:                                                                                                    
 

• готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; 

• персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на 
предприятието; 

• SaaS (Software as a service). 
 
Срок на проектите: до 12 месеца 
 
Очаквано стартиране на процедурата: началото на месец октомври 
 

„Ню Ай“ ЕАД предлага услуги по предварителен анализ за допустимост, подготовка и 

управление на проекти по текущата процедура за финансиране. Повече информация за 

нас и нашите услуги може да намерите тук. 

Заявете безплатна консултация на тел.: 0876 057 401 или new-i@new-i.com 

 

 

  
София 1000, ул. Петър Парчевич №27, new-i@new-i.com 

www.new-i.com 

                                                           
2
 По процедурата ще бъде наличен списък с конкретно посочени услуги и решения, допустими за финансиране. 
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