
PwC България | Данъчен бюлетин

април 2020
PwC България

Програми за безвъзмездно финансиране

Безвъзмездно финансиране по схема
„Енергийна ефективност в индустрията“

Размер на безвъзмездната помощ: максимален размер 200 хил. евро, минимален

размер – 150 хил. евро (не е нужно самоучастие).

Допустими кандидати: няма ограничения с оглед размера на предприятието.

Ще се финансират проекти: за реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до

повишаване на ефективността на индустриалните процеси в предприятието.

Задължително е извършването на обследване за енергийна ефективност. Ще се

насърчават проектни предложения, включващи улавянето и повторното използване в

индустриалните процеси на отпадна топлина.

Допустими дейности:

• Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и

необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в

обследването за енергийна ефективност;

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване

на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването

за енергийна ефективност;

• Управление на проекта;

• Дейности за информираност и публичност;

• Одит.
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Консултантският ни екип притежава необходимия опит и познания да Ви 

съдейства при подготовката на изискуемите документи, кандидатстване и 

отчитане на помощта.

Контакти

Вижте как може да Ви съдействаме 

Заявете безплатна консултация
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компании, всяка от които е отделно юридическо лице. За допълнителна информация моля посетете www.pwc.com/structure.

Допустими разходи:

• за персонал;

• за командировки;

• за материални активи;

• за дълготрайни нематериални активи;

• за услуги;

• непреки разходи (режийни).

Срок за изпълнение на проектите: Продължителността на изпълнение на всеки

проект не следва да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила

на договора за предоставяне не безвъзмездната помощ, но не по-късно от 30

април 2024 г.

Срок за кандидатстване: 21.10.2022 г.
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Свържете се с нас: 
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