Бизнес инкубаторът продължава да консултира фирми
за видовете помощ, досега са постъпили 350 запитвания
сряда, 27 януари 2021

Разкритата от Общината приемна за подкрепа на бизнеса в Бургас продължава да консултира местните
фирми, като досега са постъпили над 350 запитвания. В момента най-голям е интересът към обявените
процедурите за кандидатстване по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Консултации по схемата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки" е предоставена на над 35 компании. По схемата за "Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" звеното
е подпомогнало с консултации и е оказало подкрепа при попълване на документи на над 45 фирми.
По обявените проекти към Агенция по заетостта са консултирани над 200 фирми. Над 80 работодатели
и самоосигуряващи се лица за проявили интерес към условията за допустимост по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места", инвестиционен приоритет №8 - за предоставяне на подкрепа на
предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от
наложилото се в страната извънредно положение, за запазване заетостта на работниците и
служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в секторите хотелиерство и
ресторантьорство, транспорт и туризъм.
По-голямата част от представителите на местния бизнес предпочитат дистанционна комуникация, тъй
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като на обявените телефони и електронна поща се отговаря и в извънработно време. Приемната на ул.
"Княз Александър Батенберг" №28 е отворена всеки ден от 9:00 до 17:30 часа, включително и в събота.
Освен на място, запитвания могат да се отправят на електронната поща incubatorbs@abv.bg - на тел.
0879 017 663 и 0879017664 - и на горещия телефон 0882 274 010.
Информация за актуалните и предстоящи мерки, както и възможности за финансиране чрез
инвестиционни и оборотни кредити при облекчени условия и обезпечения, се публикува периодично в
интернет страницата на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1541.
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