
   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.095-2760/BG16RFOP002-2.097-3394 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, 
засегнати от временните противоепидемични мерки “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от АДВЕНЧЪР КЛУБ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския Съюз, НАП и Управляващия Орган. 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ  

№ BG16RFOP002-2.097-3394 
 

На 23.04.2021 г. Националната Агенция по Приходите (НАП) на Република България в 
изпълнение на процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа 
чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки 
чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” 
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) 
предостави на АДВЕНЧЪР КЛУБ ООД безвъзмездна финансова помощ по проект 
BG16RFOP002-2.097-3394 - „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с 
продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез 
оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки““. 

Проект BG16RFOP002-2.097-3394 „Предоставяне на допълнителна информация във 
връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 
„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 
противоепидемични мерки““ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Обща стойност на проекта: 49 205.63 лева, от които БФП в размер на 49 205.63 лева, от 
тях 41 824.79 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
7 380.84 лева са Национално съфинансиране. 

Целта на предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ е да осигури на АДВЕНЧЪР 
КЛУБ ООД оборотен капитал за преодоляване на икономическите последствия 
следствие въведените противоепидемични мерки срещу пандемията COVID-19.  

Предоставените по схемата средства ще бъдат използвани за покриване на текущите 
нужди на АДВЕНЧЪР КЛУБ ООД и извършване на разходи за оборотен капитал. 

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност 
и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19. 
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