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Брой 5

НОВИНИ
От 4 юни 2012 г. стартира прием на заявления за подпомагане по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските райони, а от 6 юни - мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Приемът
по първата мярка ще продължи до 3 август 2012 г., а финансовата помощ за периода е в размер на почти 12 млн. евро. Мярката цели създаването на заетост в селските райони, като подпомага развитието на интегриран селски туризъм, разнообразяването и подобряването на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители. По мярка 322 ще
се финансират проекти за подобряване на средата за живот в населените места от селските райони, а приемът на заявления
ще продължи до 3 юли 2012 г. Финансовата помощ е в размер на 21 мл. евро.

Според първата оценка на резултатите и напредъка по отношение на целите и приоритетите на Националната
стратегическа референтна рамка и приноса на Оперативните програми към тях, България отбелязва значителен
ръст във финансовото изпълнение на седемте оперативни програми по Структурните и Кохезионния фонд на
ЕС.
Към момента в режим на реално изпълнение или вече изпълнени са 75% от целия ресурс на финансовата рамка
или близо 11,8 млрд. лв. Вътрешните плащания в страната са близо една четвърт от целия ресурс, а възстановените средства от Европейската комисия възлизат на 16%, без да се имат предвид авансовите плащания.
Прегледът на текущото изпълнение по седемте оперативни програми показва, че към 30 април 2012 г. България
е удвоила ръста на изплатените и на договорените средства спрямо периода до 2010 г. Към края на м. април
2012 г. са платени суми в размер на 3 421 000 000 лв., което представлява 22% от бюджета на програмите, при
едва 10% в края на 2010 г. Размерът на договорените средства към същия период възлиза на 11 750 000 000 лв.
или 75% от бюджета им, при 37% в края на 2010 г., което също показва удвояване на темповете на договаряне.
Реалното изпълнение на сертифицираните разходи към края на миналия месец е 2 443 000 000 лв., с което декларираните разходи към Европейската комисия възлизат на 16% от бюджета на всички програми (при 6% в края
на 2010г.) и е отбелязан над 150% ръст в размера на сертифицираните разходи.

О Т В О Р Е Н И П О К А Н И З А П Р О Е К ТН И П Р ЕД Л О Ж Е Н И Я

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 - 2013
НОВО! BG161PO001/5-02/2012 "В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД"
Каква е целта на процедурата?
Основната цел:
 Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ.
Конкретни цели:
 Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти (project
pipeline) за оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.;
 Да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с «готови за финансиране» проекти, които да
бъдат.
Кой може да кандидатства?
36 общини, центрове на агломерационните ареали.
Какво се финансира?
 Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционни проекти;
 Изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ;
 Изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 г. свързани с допустимите области на въздействие.
Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет - 14 994 000 лева
 КОМПОНЕНТ 1 - Общини на 7-те големи града - максимална сума на безвъзмездна финансова помощ –
750 000 лв.;
 КОМПОНЕНТ 2 – 29 общини на средно-големите градове, центрове на агломерационни ареали максимална сума на безвъзмездна финансова помощ – 336 000 лв.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
30 октомври 2012 г, 16:00 ч.
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.bgregio.eu/

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 - 2013
BG051PO001-5.1.05 „СЪПРИЧАСТНОСТ"
Каква е целта на процедурата?
Основна цел:
 Създаване на предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване.
Конкретни цели:
 Да се създадат или доразвият съществуващи Центрове за подкрепа на хора с увреждания.
Кой може да кандидатства?
Кандидатът трябва да е национално представителна организация на или за хора с увреждания (съгласно условията и реда, установени с акт на Министерски съвет)
Какво се финансира?


Създаване на Центрове за подкрепа на хора с увреждания и/или разширяване на дейността на съществуващи такива.

Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет - 5 000 000 лева



Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 350 000 лева.

Процент на финансиране: до 100% от стойността на проекта.
ВАЖНО: Финансирането е в режим режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент 1998/2006.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
22 юни 2012 г., 17:30 ч.
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5681

BG051PO001-4.1.05 “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”
Каква е целта на процедурата?
Основна цел: Да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез:
 подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
 засилване на мотивацията за участие в образователния процес;
 допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.

Кой може да кандидатства?






Общини;
Училища;
Детски градини;
Висши училища;
НПО.

ВАЖНО! В случаите, когато кандидатът е община, НПО регистрирана по закон или висше училище, той задължително трябва да има за партньор училище/-а или детска градина/-и.Когато Кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и, трябва задължително да представи и Решение на Общинския съвет за одобряване на
споразумение за общинско сътрудничество, с партньора за кандидатстването по проекта.
Какво се финансира?








Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта;
Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище);
Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес;
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда;
Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските
градини, за които българският език не е майчин;
Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда;
Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини
и училищата.

Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет - 6 000 000 лева
 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лева.
По настоящата схема не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.
ВАЖНО! Настоящата схема не попада в обхвата на правилата в областта на държавните и минимални помощи.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
ІІI сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 09.07.2012 г. ще се проведе на 13.07.2012 година
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5367

ПРОЕКТ “НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ” - Схема „РАЗВИТИЕ”
Каква е целта на проекта?
Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, които
са освободени от работа след 01.11.2008 г. в резултат на:
 преструктуриране на предприятието;
 закриване на предприятието;
 намаляване обема от работа или закриване на част от производството.
Кой може да кандидатства?
Работодатели:




Физически или юридически лица, осъществяващи дейности в сферата на реалния сектор на икономиката;
Общини или общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост(ЗОС);
Структури на държавната администрация.

Работодатели от реалния сектор могат да заявяват работни места по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Как да участвам?
Работодателят подава в дирекции “Бюро по труда” заявка/и за разкриване на работно/и място/а по Проекта
(по образец) – с описание на: работното място; изискванията за заемането му; професията/специалността, по
която да бъде обучено безработното лице, в съответствие със заявеното работно място и изискванията за заемането му; начина на подбор на безработни лица от целевата група.
Към заявката се прилага:
 Удостоверение за актуално състояние и код по БУЛСТАТ или Копие на ЕИК;
 Удостоверение от съответната териториална дирекция на НАП за наличието или липсата на задължения;
 Декларация за допустимост по Закона за държавните помощи /по образец/;
 Декларация, че не са извършвали масови уволнения по КТ след 01.07.2008 г. и не са обявени в несъстоятелност /по Образец.
ВАЖНО! Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със заявеното от работодателя
работно място и посочената от него професия/специалност.
Какъв е финансовият ресурс?
Програмата ще обхване общо 65 000 безработни лица от страната, като за реализацията й ще бъдат вложени
250 млн. лева.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007 - 2013

BG161PO005/11/1.12/02/25 “ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
В АГЛОМЕРАЦИИ МЕЖДУ 2 000 и 10 000 е.ж.”
Каква е целта на процедурата?
 Конкретна цел: Да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.
Кой може да кандидатства?
Общински администрации, на чиято територия попадат допустимите по процедурата агломерации, посочени в
списък, публикуван на следния адрес: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/35
ВАЖНО! Общини, на територията на които има повече от една допустима агломерация и които желаят да кандидатстват за дейности за повече от една агломерация, подават общо проектно предложение за тези агломерации. Възможно е и група общини в партньорство да подадат общо проектно предложение за няколко допустими
агломерации за една и съща обособена територия, обслужвана от един ВиК оператор и в рамките на една Асоциация по ВиК. В тези случаи кандидатите следва да подготвят и представят отделни прединвестиционни проучвания за всяка агломерация, включена в проектното предложение и един анализ разходи ползи.
Асоциирани партньори: По настоящата процедура бенефициентите кандидатстват съвместно с асоциирани
партньори. Ролята на ВиК операторите е да подпомага изпълнението на проекта като: участва в планирането и
подготовката на инвестиционния проект с предоставяне на данни и съгласуване на изготвената проектна документация. Последното се удостоверява писмено при кандидатстване;участва и подпомага изпълнението на проекта със свои представители в звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) и при възлагането на дейностите по
проекта.
Какво се финансира?



Изграждане на ПСОВ съгласно изискванията на Директивата и условията в разрешителното за заустване;
Реконструкция на съществуващи ПСОВ с цел пречистване на отпадъчните води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване;
 Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ;
 Изграждане на канализация и довеждащи колектори до ПСОВ на друга агломерация, в случай, че:
§ в капацитета на последната са предвидени замърсителните товари на агломерацията, за която се кандидатства – в този случай ПИП следва да съдържа информация, доказваща това;
§ при технико–икономическо доказване на възможността за изграждане на обща (районна) пречиствателна станция за две или повече агломерации;
 Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника на пречистените отпадъчни води;
 Изграждане на главни колектори и при необходимост, и канализационни помпени станции, които да съберат
отпадъчните води от съществуващи канализационни мрежи, които се заустват без пречистване в водоприемниците;
 Изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на действаща и отговаряща на изискванията на
Директивата и разрешителното за заустване пречиствателна станция за отпадъчни води (или изграждането
на такава), с цел присъединяване на нови жители към канализационната система на агломерацията и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на замърсяването за нормалната експлоатация на пречиствателната станция;
 Подмяна на канализационни колектори с по-голям диаметър, така че да се преустанови преливане през
преливниците на отпадъчни води в сухо време или да се съобрази със съществено нараснало количество
отпадъчни води, постъпващи в този клон;
 Подмяна на канализационна мрежа тогава, когато съществуващата мрежа компрометира експлоатацията на
пречиствателната станция (поради много голяма инфилтрация например);





Изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи, когато е необходимо и обосновано, и само по
трасето, по което се полага канализационна инфраструктура в следните случаи:
§ наличие на водопровод от стоманени тръби в експлоатация повече от 30 години;
§ наличие на водопровод от етернитови тръби, независимо от експлоатационния период.
Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ и помпени станции).

ВАЖНО! Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението
на инвестиционния проект за подобряването и развитието на инфраструктурата за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води от агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. (или със съпътстващи дейности по водоснабдителна
инфраструктура).
Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет - 300 000 000 лева
По настоящата процедура не е определен минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която кандидатите могат да получат.
ВАЖНО! Бенефициентът трябва да осигури собствен принос към финансирането на проекта. В общия случай,
участието на общината във финансирането на проекта ще бъде не по-малко от 3% от допустимите разходи.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
15 август 2012 година
ВАЖНО! Представяне на ПИП до 31.01.2012 година. След тази дата ще бъдат разглеждани само проекти, за
които е представен ПИП Представяне на пълна документация за издаване на становище до 15.05.2012 година.
Коментарите по ПИП трябва да бъдат отразени преди представяне на пълната проектна документация за становище!
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/35
http://ope.moew.government.bg/uf//calls/call%2025/Spisak_aglomerazii.pdf - списък с приоритизираните агломерации.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013

НОВО! МЯРКА 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”
Каква е целта на мярката?
 Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
 Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.
Кой може да кандидатства?
 Общини в селски райони с население до 10 000 души към 2005 г. - 103 общини;
 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони – 231 общини.

Какво се финансира?









Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и
експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на
открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни
изложения с туристическа цел;
Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения
за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и
пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
Разработване и маркетинг на туристически продукти:
разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.

Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет: 11 809 256 евро



Минималният размер на общите допустими разходи за един проект - 10 000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект - 200 000 евро.

Финансовата помощ е в размер 100% от общата стойност на допустимите разходи, но не повече от левовата
равностойност на 200 000 евро за проекти на общини и юридически лица с нестопанска цел - за проекти в
обществен интерес, негенериращи приходи.
Финансовата помощ е в размер 70% от одобрените разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро, с изключение на проектите на общини и на
юридически лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
3 август 2012 г .
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.prsr.bg/merki/Мярка-313/21/index.html

НОВО! МЯРКА 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"
Каква е целта на мярката?
Подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.
Кой може да кандидатства?






Общини извън агломерационните ареали;
Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
Местни поделения на вероизповедания;
Граждански дружества на физически и/или юридически лица;
Юридически лица с нестопанска цел.

Какво се финансира?







Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към
тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на
прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства,
включително вертикална планировка;
Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са
включени в интегриран план за обновяване на населеното място;
Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;
Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

ВАЖНО! Финансова помощ няма да се предоставя за реконструкция / рехабилитация / ремонт на паметници на
културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за паметниците на културата
(НИПК).
Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет: 21 000 000 евро




Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 10 000 евро;
Максимален размер на общите допустими разходи за проекти на общини - 1 000 000 евро;
Максимален размер на общите допустими разходи на всички други проекти - 500 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на:





100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициенти са общини, читалища, местни поделения на вероизповедания, юридически лица с нестопанска цел, а проектите не генерират приходи и са в обществен интерес.
70% от одобрените разходи по проекти извън случаите по горната точка.
50% от одобрените разходи по проекти на граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на СМР за обновяване на фасади на частни сгради.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?
3 юли 2012 г.
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.prsr.bg/merki/Мярка-322/23/index.html

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 - 2013
МЯРКА 3.1. „КОЛЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ”
Каква е целта на мярката?
Да засили структурирането на сектора и прилагането на колективните проекти чрез план за действие. Комуникацията и партньорството между рибарския сектор, научните организации и администрацията, трябва да бъде
поощрявано чрез разработката на съвместни програми, обвързващи научните резултати с нуждите на сектора.
Кой може да кандидатства?


Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;







Организации на производители на риба и други водни организми в сектор ”Рибарство”;
Браншови организации;
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
Научни и учебни организации;
Пазарни организации.

Какво се финансира?








Сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”;
Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в сектор „Рибарство”;
Сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на производителите;
Сектор 04: Провеждане на обучения или развитие на нови методи и средства за обучение;
Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор “Рибарство”;
Сектор 06: Създаване на мрежа и обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство”;
Сектор 07: Други дейности.

Какъв е финансовият ресурс?
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 10 000 евро.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 350 000 евро.
БФП е в размер до 100% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://oprsr.government.bg/?page_id=253

МЯРКА 3.4. „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ”
Каква е целта на мярката?
Целта на мярката е да намери и популяризира нови пазарни ниши за рибната продукция (улови и аквакултура)
и да поощри повишаване потреблението на вътрешния пазар, както и да стимулира износа. Чрез популяризиране качеството на продуктите, мярката ще се стреми да направи българските продукти конкурентоспособни на
вносните такива. Проследяемостта на рибните продукти следва да бъде гарантирана, както и стандартизацията
на качеството.
Кой може да кандидатства?





Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
Централни, териториални органи на изпълнителната власт и общини;
Организатори на пазари на производителите;
Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Какво се финансира?










Сектор 01: Промоционални кампании:
Дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и аквакултура;
Дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване имиджа на продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на имиджа на сектор „Рибарство”;
Дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи щадящи околната среда;
Дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент
(ЕО) № 510 от 20 март 2006 г.
Сектор 02: Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура;
Сектор 03: Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифициране на продукти, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни производствени методи;
Сектор 04: Извършване на пазарни проучвания;
Сектор 05: Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, които обичайно се
изхвърлят или за които няма търговски интерес.

Какъв е финансовият ресурс?



Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от
левовата равностойност на 1000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.

При кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е
100 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
При кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://oprsr.government.bg/?page_id=261

МЯРКА 3.5. „ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ”
Каква е целта на мярката?
Придобиване и разпространяване на технически иновации, включително експериментална употреба на поселективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения,
осъществявани от стопански субект, в партньорство с научна или техническа организация.
Кой може да кандидатства?



Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Признати организации на производители на риба и други водни организми в сектор ”Рибарство”;





Признати браншови организации в областта на рибарството;
Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
Научни и технически организации като партньори на кандидатите от 1 до 4.

Какво се финансира?





Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на дадена иновационна технология в условия, близки до реалните;
Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие;
Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди;
Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова.

Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет - 4 172 943.66 лв.



Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от
левовата равностойност на 10 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.

При кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е
100 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
При кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://oprsr.government.bg/?p=1769

ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”
ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД
Каква е целта на финансирането?
Финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото
законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.
Кой може да кандидатства?
Физически или юридически лица.
Какво се финансира?
Проекти за подобряване условията на труд.

Критерии за оценка на проектите:
2.1.Сума за финансиране от фонд „Условия на труд”;
2.2.Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които ще бъдат подобрени условията на труд;
2.3.Брой на параметрите, които са обект на проекта:
 микроклимат;
 прах;
 шум;
 вибрации;
 осветление;
 лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);
 безопасност;
 тежест на труда;
 химични агенти;
 биологични агенти;
2.4.Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;
2.5.Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейности.
Какъв е финансовият ресурс?
Максимален размер на средствата за финансиране от фонда: до 30% от одобрените и действително извършени
разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://fund.mlsp.government.bg/fund/news.asp

ФОНД “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”
Фонд енергийна ефективност изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и
гаранции по кредити, като оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на
инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или
гарантиране пред други финансови институции. ФЕЕ управлява финансови ресурси, получени от Република
България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с посредничеството на Международната банка за
възстановявяне и развитие (МБВР) и от други донори.
Каква е целта на финансирането?
Финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на общини, промишлени предприятия и
жилищни сгради.
Кой може да кандидатства?




Общини;
Корпоративни клиенти;
Частни лица.

Какво се финансира?









Саниране на сгради;
Смяна на горивна база (напр. от нафта на природен газ или биомаса);
Топлинна изолация;
Реконструкция на топлоизточник и топлопреносна мрежа;
Реконструкция на системите за отопление, вентилация климатизация, осветление;
Модернизация на системи за улично осветление;
Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия - ко-генерации;
Енергийна ефективност в индустриални процеси, в т.ч. покупка на оборудване, инсталация и др.

Какъв е финансовият ресурс?





Обем на инвестицията от 30 000 лв. до 3 000 000 лв.;
Дяловото участие на Изпълнителя трябва да бъде не по-малко от:
- 10% при съвместно финансиране (ФЕЕ + търговска банка)
- 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ
Общини - лихва 5% - 9% за срок до 5 години и самоучастие 10% - 25%;
Корпоративни клиенти и физически лица - лихва 6% - 10% за срок до 5 години и самоучастие 10% - 25%.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.bgeef.com/displaybg.aspx?page=about

ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД
Каква е целта на фонда?
Да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното
изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП) и Програма за развитие на селските райони (ПРСР),
които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.
Кой може да кандидатства?



Общини;
Общински дружества.

Какво се финансира?


Кредити за подготовка на проектни предложения само на общини, като за тази цел се отпускат краткосрочни
кредити (със срок на погасяване до една година) в лева или евро. ФЛАГ предоставя средствата за финансиране единствено на допустимите разходи по смисъла на подготвяните проектни предложения по съответната ОП/ПРСР. В качество на обезпечение ФЛАГ приема собствените приходи на общината по смисъла на
Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, както и приходите от общата изравнителна субсидия за местни дейности;



Кредити за изпълнение на проекти на общини и общински дружества. За изпълнение на проект се отпускат
краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над
една година) в лева или евро. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от ФЛАГ не може да надхвърля срока на изпълнение на проекта, във връзка с който се предоставя финансиране. В качество на обезпечение ФЛАГ приема бъдещите вземания по Договора за безвъзмездна помощ с УО, както и собствените
приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от
услуги и права, предоставяни от общините; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки; и приходите от изравнителната субсидия за местни дейности, а от дружествата – общинска
гаранция.

Какъв е финансовият ресурс?



Максималният размер на кредита за подготовка на проектно предложение/я е 1 млн. лв.;
Максималният размер на кредит/и за изпълнение на проект/и към една община е 10 млн.лв.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.flag-bg.com

НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКО ФОНД
Каква е целта на фонда?
Управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и
“Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове,
от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение
на политиката на Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на
опазване на околната среда.
Какво се финансира?










Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото:
третиране на опасни отпадъци и вещества;
намаляване замърсяването на питейна вода или храни, замърсени с тежки метали, токсични органични съединения или други вредни химикали.
Намаляване замърсяването на въздуха:
намаляване на здравния риск от високи концентрации на прах, серни и азотни окиси, олово и други токсикохимични фактори в населени места;
намаляване на парниковите газове: въглероден двуокис, метан, хлорфлуоровъглероди.
Опазване чистотата на водите:
общински и промишлени пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на река Дунав;
общински и промишлени пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на Черно море.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.ecofund-bg.org/NDEF/index.php?pageid=4&lng=bg

ФОНДАЦИЯ “АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”
Каква е целта на фондацията?
Фондацията подпомага български организации с нестопанска цел и частния сектор за развитието на успешна и
конкурентна пазарна демокрация.
Какво се финансира?








Изкуства и култура - инициативи за артистично развитие и растеж в България: възстановяване на читалищата и културните центрове; подобряване на материалната база и културната инфраструктура; подпомагане развитието на артистични организации, които да насърчават кариери в областта на изкуствата и да улесняват връзката на творците с тяхната публика.
Културен туризъм - начини за популяризиране на туризма в България на базата на нейната завладяваща,
богата и значима история. Фондацията предвижда да финансира разработването и експонирането на подбрани археологически паметници, много от които ще се превърнат в обекти със световна значимост.
Земеделие и околна среда - инициативи за повишаване на продуктивността на българското земеделие и
за опазване и подобряване на околната среда.
Гражданско общество и демократични институции - инициативи, утвърждаващи върховенството на закона, гражданското общество и демократичните институции.
Образование и библиотеки - инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети, както и за укрепване и развитие на обществените библиотеки в България.
Социална сфера - инициативи за създаване на равни възможности за развитие на хора в неравностойно
положение.

Какъв е финансовият ресурс?
Фондацията взема решение относно размера на финансирането.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
Текущ
ВАЖНО! Предложения се разглеждат и одобряват целогодишно, като кандидатите за грант следва да изпратят
първоначално кратко писмо, което представя тяхната организация, намеренията, целите и продължителността
на проекта, както и общата сума на необходимото финансиране.
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://www.americaforbulgaria.org/page/home

ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2007 – 2013
Каква е целта на програмата?




Събиране на хората от местните общности в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето;
Да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище;
Да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта за нейното минало;




Да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички
участващи страни;
Да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на
Европа, със специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между
гражданите от държавите-членки на Европейския съюз.

Кой може да кандидатства?



обществен орган, или
организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност)

от следните държави:





държавите-членки на ЕС
Хърватия
Албания
бивша югославска република Македония

ДЕЙСТВИЕ 1: АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПА
Мярка 1 : Побратимяване на градове
Каква е целта на мярката?
Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските
граждани чрез участие в дейности на побратимени градове.
Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)
Какво се финансира?
Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските
граждани чрез участие в дейности на побратимени градове. Проектът трябва да включва общини от най-малко
две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС и минимум 25 международни участници
от поканените общини. Максималната продължителност на срещата е 21 дни.
Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет: 6 107 000 евро.
Минимален размер на безвъзмездните средства за едни проект - 5 000 евро.
Максимален размер на безвъзмездните средства за един проект - 25 000 евро.
С предоставянето на безвъзмездни средства за срещи на граждани от побратимени градове се цели съвместно
финансиране на организационните разходи на града-домакин, както и на пътните разноски на поканените участници. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
1 септември 2012 г.
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/call_action1_11_2012_en.php

Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове
Какво се финансира?
Тази мярка подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез побратимяване на градове,
които имат съществено значение за гарантиране на структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество
между общините и следователно за постигане на максимално въздействие на програмата. Проектът трябва да
предвижда поне три събития. Той трябва да включва общини от най-малко четири участващи държави, от
които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от
поканените общини.
Какъв е финансовият ресурс?
Общ бюджет: 4 582 000 евро.
Минимален размер на безвъзмездните средства за едни проект - 10 000 евро.
Максимален размер на безвъзмездните средства за един проект - 150 000 евро.
Какъв е крайният срок за кандидатстване?
1 септември 2012 г.
От къде мога да получа допълнителна информация?
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/call_action1_12_2012_en.php

ИДЕИН ЕООД

Как да ни намерите в интернет?

Офис Русе, ПК: 7000
Телефон: 082 83 11 83
ул. Тодор Александров 18, ет.2 Факс: 082 83 11 83
Email: office@idein.eu
Офис София, ПК: 1000
ул. Славянска 20, ет. 1

www.idein.eu

Телефон: 02 981 71 72

Кои сме ние?
ИДЕИН ЕООД е българска консултантска компания създадена
през 2005 г., която предлага интегрирани решения за насърчаване
на устойчивото икономическо развитие и повишаване качеството
на живота в България.
Експертите на фирмата са с дългогодишен опит в областта на
местното и регионално планиране и подготовката на проекти и
програми за регионално и фирмено развитие, вкл. и в селските
райони. Услугите на компанията са основно фокусирани в дейности по управление и изпълнение на проекти за публичния и частния сектор, финансирани по различни програми на Европейския
съюз.



Във фирмата са заети около 20
експерти, които работят на трудови и рамкови граждански
договори за предоставяне на
регулярни консултантски услуги.



Компанията разполага с богата
база данни от български и
международни висококвалифицирани консултанти, на които
разчита при реализиране на
своите проекти.

Ключови направления в работата на компанията са:
 Подготовка, управление и изпълнение на програми, планове и
политики за регионално развитие;
 Подготовка, управление и изпълнение на технически помощи и
инвестиционни проекти по схеми за безвъзмездна финансова
помощ в областта на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество;
 Консултиране, обучение и изготвяне на ръководства за конкретни и други бенефициенти за подпомагането им в процеса
на кандидатстване и изпълнение на проекти по схеми за
безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани
от ЕС;
 Изпълнение на технически помощи за мониторинг и оценка на
стратегически документи за управление на помощта от ЕС,
както и оценка на стратегически документи за регионално развитие.



Член на “Българската асоциация по управление на проекти”



Въведен стандарт за качество, съгласно ISO 9001-2008 с обхват „Подготовка и управление на проекти и
програми за частния, публичния и неправителствения сектор. Управленско и правно консултиране. Анализ, оценка и подготовка на стратегически документи. Организиране и провеждане на обучения.“

Електронно издание на ИДЕИН ЕООД.

