откривам

нови възможности
с европейски фондове

Welcome to

ЗА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

УниКредит Булбанк е част от УниКредит Груп, една от водещите търговски банки в
Европа, която оперира както на местния, така и на световния пазар. Ние сме лидер
на пазара с портфолио от над 1 млн. клиенти и със солидна мрежа от филиали в
страната. Заемаме топ позиции на пазара също и по отношение на активи, депозити,
кредити и капитал. Подкрепяме проекти, които са стабилни икономически и рисково
балансирани.
Като част от УниКредит Груп, ние имаме стабилни предимства, сред които са стабилно и разпознаваемо име, достъп до множество вътрешни пазари, както и прилагане
на добри практики, базирани на опитни професионалисти от различни страни. Работата ни е вдъхновена от принципи за честност, прозрачност, уважение и доверие.
С ценности като тези всеки един от нас в УниКредит Булбанк се стреми да изгради
стабилни и ефективни професионални отношения с клиентите си.
За нас е изключително важно да предоставяме финансови решения и ползи за бизнеса на всички наши клиенти и партньори.

ИМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА ФИНАНСИРАМ ПРОЕКТА СИ С ПОМОЩТА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ, НО НЕ ЗНАМ ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНА.
Ние ще напътстваме първите Ви стъпки с европейските програми.
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„България има нужда от засилване на
предприемаческия дух за създаване на
благоприятни условия и стимули за
стартирането на собствен бизнес, растеж на съществуващите компании и
откриване на нови работни места. Европейските програми и инициативи са сред
успешните инструменти за реализиране
на проекти и идеи. Ползите за местната
икономика от европейските средства са
безспорни. Ролята на УниКредит Булбанк
в тази област е да предлага конкретни
иновативни решения на своите клиенти,
чрез които те да повишат конкурентоспособността си. Това влияе положително на цялата пазарна среда.“
Левон ХАМПАРЦУМЯН
Председател на УС и
Главен Изпълнителен директор на
УниКредит Булбанк
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УНИКРЕДИТ БУЛБАНК И EВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

УниКредит Булбанк е първата финансова институция, създала специализирано звено
„Европейски финансов център“ през 2005 г., което предоставя консултации на настоящи и потенциални клиенти на Банката във връзка с изпълнение на инвестиционните им намерения. При кандидатстване по националните и оперативните програми,
финансирани от Европейския съюз, можете да се обърнете към нас и заедно ще открием оптималното решение за реализация на Вашите бизнес идеи!
УниКредит Булбанк и екип „Европейски фондове“ Ви предлагат:
• предварителни консултации относно възможностите за финансиране и
изпълнение на проекти, подпомогнати от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС и от национални програми;
• кредити на преференциални условия, включително срещу грантове и/или
субсидии;
• гаранции от национални и международни финансови институции;
• цялостни решения за финансиране посредством специализирани кредитни
линии и гаранционни схеми, по които Банката е партньор;
• издаване на банкови гаранции за авансово плащане, за участие в търгове, за
добро изпълнение и др.;
• подкрепа при кандидатстване по европейски програми – чрез издаване на
банкови референции.
Нека заедно разберем вероятността Вашият проект да бъде одобрен за финансиране.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 2014 – 2020 Г.

Повече от EUR 15,196,000,000 са разпределени в България по линия на европейските структурни
и инвестиционни фондове, в рамките на програмния период 2014 – 2020, както и допълнителни
възможности за финансиране чрез сътрудничество и партньорство по международни програми:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:
Програма:

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
ОП „Околна среда“
ОП „Региони в растеж“
ОП „Иновации и конкурентоспособност“
ОП „Развитие на човешките ресурси“
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОП „Добро управление“
Програма за развитие на селските райони
Програма за морско дело и рибарство
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
Програми на Национален фонд „Култура“
Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция
Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция

14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
36
39
42
44

стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.

Дунав – програма за трансгранично сътрудничество
Програма: Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020
Програма: ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020
Програма:	ИНТЕРРЕГ – Програма за транснационално сътрудничество
„Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“
Програма: Програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“
Програма: Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
Програма: Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП
Програма: Еразъм+
Програма: Програма: Еразъм за млади предприемачи
Програма: COST – Програма за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите
Програма: ЕВРИКА
Програма: „Мария Склодовска-Кюри“ – програма за подпомагане на научни изследвания
Програма: Творческа Европа

46 стр.
48 стр.
50 стр.
53
56
59
61
63
65
67
69
71
73

стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.

Програма:
Програма:
Програма:
Програма:

75
77
79
82

стр.
стр.
стр.
стр.

Европа за гражданите
LIFE+
Здраве за растеж
Платформи за помощ и подкрепа
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Програми, подходящи за Големи компании:
• ОП „Иновации и конкурентоспособност“
• ОП „Развитие на човешките ресурси“
• Програма за морско дело и рибарство
• Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор 		
• Дунав – програма за трансгранично
сътрудничество			
• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020

19 стр.
21 стр.
29 стр.
31 стр.
46 стр.
48 стр.

• Cost – програма за европейско сътрудничество
в областта на науката и технологиите
67 стр.
• Еврика				
69 стр.
• „ Мария Склодовска-Кюри“ – програма
за подпомагане на научни изследвания 71 стр.
• Творческа Европа			
73 стр.
• LIFE+				
77 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за МСП:
• ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 19 стр.
• ОП „Развитие на човешките ресурси“
21 стр.
• Програма за морско дело и рибарство
29 стр.
• Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор 		
31 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония		
36 стр.
• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 48 стр.
• Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“		
59 стр.
• Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП
61 стр.

• Еразъм+				
63 стр.
• Еразъм за млади предприемачи
65 стр.
•C
 ost – програма за европейско сътрудничество
в областта на науката и технологиите
67 стр.
• Еврика				
69 стр.
• „ Мария Склодовска-Кюри“ – програма
за подпомагане на научни изследвания 71 стр.
• Творческа Европа			
73 стр.
• LIFE+				
77 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за бизнес асоциации:
• ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 19 стр.
• Програма за морско дело и рибарство
29 стр.
• Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор 		
31 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония		
36 стр.
• ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия
39 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция 			
42 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Гърция			
44 стр.

•Д
 унав – програма за трансгранично
сътрудничество			
46 стр.
• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 48 стр.
• ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020		
50 стр.
• ИНТЕРРЕГ – програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море
2014 – 2020“			
53 стр.
• Програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ 56 стр.
• Р амковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“		
59 стр.
• Еразъм+				
63 стр.
• Европа за гражданите		
75 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за НПО:
• ОП „Околна среда“
15 стр.
• ОП „Региони в растеж“ 		
17 стр.
• ОП „Развитие на човешките ресурси“
21 стр.
• ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“				
23 стр.
• ОП „Добро управление“		
25 стр.
• Програма за морско дело и рибарство
29 стр.
• Програми на национален фонд „Култура“ 33 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония		
36 стр.
• ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия
39 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция 			
42 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Гърция			
44 стр.
• Дунав – програма за трансгранично
сътрудничество			
46 стр.

• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 48 стр.
• ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020		
50 стр.
•И
 НТЕРРЕГ – програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море“
2014 – 2020“			
53 стр.
• Програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ 56 стр.
• Р амковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“		
59 стр.
• Еразъм+				
63 стр.
• Еразъм за млади предприемачи
65 стр.
•C
 ost – програма за европейско сътрудничество
в областта на науката и технологиите
67 стр.
• „ Мария Склодовска-Кюри“ – програма
за подпомагане на научни изследвания 71 стр.
• Творческа Европа			
73 стр.
• Европа за гражданите		
75 стр.
• LIFE+				
77 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за земеделци:
• Програма за развитие на селските райони 27 стр.
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• Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор 		

31 стр.

Програми, подходящи за общини:
• ОП „Околна среда“
• ОП „Региони в растеж“ 		
• ОП „Развитие на човешките ресурси“
• ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“				
• Програма за развитие на селските райони
• Програма за морско дело и рибарство

15 стр.
17 стр.
21 стр.
23 стр.
27 стр.
29 стр.

• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 48 стр.
• ИНТЕРРЕГ – Програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море
2014 – 2020“			
53 стр.
• Програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ 56 стр.
• Еразъм+				
63 стр.
• Европа за гражданите		
75 стр.

Програми, подходящи за публични институции:
• ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 			
15 стр.
• ОП „Околна среда“
15 стр.
• ОП „Развитие на човешките ресурси“
21 стр.
• ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“				
23 стр.
• ОП „Добро управление“		
25 стр.
• Програма за морско дело и рибарство
29 стр.
• Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор 		
31 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония		
36 стр.
• ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия
39 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция 			
42 стр.

• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Гърция			
44 стр.
• Дунав – програма за трансгранично
сътрудничество			
46 стр.
• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 48 стр.
• ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020		
50 стр.
• ИНТЕРРЕГ – Програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море
2014 – 2020“			
53 стр.
• Програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ 56 стр.
• Еразъм+				
63 стр.
• Cost – програма за европейско сътрудничество
в областта на науката и технологиите
70 стр.
• Европа за гражданите		
75 стр.
• LIFE+				
77 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за културно-образователни институции:
• ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 19 стр.
• ОП „Развитие на човешките ресурси“
21 стр.
• ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“				
23 стр.
• Програми на национален фонд „Култура“ 33 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония		
36 стр.
• ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия
39 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция 			
42 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Гърция			
44 стр.
• Дунав – програма за трансгранично
сътрудничество			
46 стр.
• Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020 48 стр.

• ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020		
50 стр.
• ИНТЕРРЕГ – Програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море
2014 – 2020“			
53 стр.
• Програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ 56 стр.
• Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“		
59 стр.
• Еразъм+				
63 стр.
• Cost – програма за европейско сътрудничество
в областта на науката и технологиите
67 стр.
• Еврика				
69 стр.
• „Мария Склодовска-Кюри“ – програма
за подпомагане на научни изследвания 71 стр.
• Творческа Европа			
73 стр.
• Европа за гражданите		
75 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за научноизследователски организации:
• ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 19 стр.
• ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“				
23 стр.
• ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия
39 стр.
• ИНТЕРРЕГ – Програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море
2014 – 2020“			
53 стр.
• Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“		
59 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество

България – Турция 			
42 стр.
• Програма за трансгранично сътрудничество
България – Гърция			
44 стр.
• Еразъм+				
63 стр.
• Cost – програма за европейско сътрудничество в
областта на науката и технологиите
70 стр.
• Еврика				
69 стр.
• „Мария Склодовска-Кюри“ – програма
за подпомагане на научни изследвания 71 стр.
• Здраве за растеж			
79 стр.

Програми, подходящи за клъстери:
• ОП „Иновации и конкурентоспособност“

19 стр.

• ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020		

50 стр.
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Oсновни пера за алокиране на европейски средства
в Стратегията на EU FUNDS до 2020 г.

Териториално трансгранично
сътрудничество
Инфраструктурни
проекти (магистрали,
важни градски пътни
възли, ж.п. линии,
летища, пристанища

Изследователски
дейности и иновации

Административен
капацитет на
институциите

Човешки ресурси

Урбанизационни
проекти (пътища,
енергетика,
съобщения)

Екологични проекти
(води ресурси,
водопотребление,
управление на
отпадъците)

Конкурентоспособност
на предприятията,
особено на МСП

Земеделие и проекти
за развитие на
селските райони
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Субсидии за земеделските
производители

Инвестиции в морско
дело и аквакултури

ЕКСПЕРТИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ
НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СЪВЕТВАТ

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКИ ГРАНТ?

Европейските програми са финансови инструменти на Европейската комисия. Те осигуряват средства за проекти, които да допринесат за целите на публичните политики на ЕС чрез европейски субсидии – грантове. Грантовете са определена сума пари,
която се предоставя на бизнеса, вследствие определен процес на кандидатстване.
Не се плаща лихва и обикновено не е необходимо отпуснатите финансови средства
да се връщат – поне докато се изпълняват условията на гранта.
Предвиждате ли европейски субсидии като източник за финансиране на дейностите си?

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ?

Компании, включително МСП, неправителствени организации (НПО), млади хора,
изследователи, земеделски производители, обществени органи и други дружества
могат да се възползват от реализация на проекти, финансирани от ЕС.
Смятате ли, че Вашата организация попада в някоя от тези категории?

ЗАЩО ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ?

ЕС предоставя грантове, насочени към конкретни области, като иновации, околна
среда, научни изследвания или образование. Всяка година ЕС подпомага повече от
200 000 фирми.
Искате ли да сте една от тях?

КОГА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ?

Сама по себе си идеята няма да получи финансиране, затова трябва да разработите
проектно предложение/бизнес план, който да доказва, че тя може да бъде реализирана, след което да кандидатствате с проекта си по отворените процедури.
Знаете ли какви са европейските програми за периода 2014 – 2020 г.?

КАК ДА ИЗБЕРА ПРАВИЛНАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА СИ?

Всеки проект трябва да е част от цялостната стратегия на организацията. Тази брошура съдържа подробна информация, за да откриете най-подходящата програма на
ЕС, чрез която да реализирате проекта си.
Искате ли да се информирате и правилно да оцените възможностите за финансиране на дейността си?
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КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Има множество програми, които са разгледани в брошурата, за да ви помогнат да
определите дейностите и да разберете повече за критериите за кандидатстване и
бюджетните разпределения, отнасящи се до съответната покана. Кандидатстването
за средства от ЕС вече не е бюрократично, благодарение на наличните онлайн
инструменти за подаване на проекти.
Знаете ли колко лесно се подават проекти на ЕС?

КАК МОГА ДА НАМЕРЯ ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОЕКТА СИ В ЕС?

Финансираните от ЕС проекти за сътрудничество, които дават възможност за включване на повече от един участник или организация от различни държави членки на ЕС
или асоциирани страни. При повечето национални програми не се допуска партньорство и кандидатът е пряк бенефициент на гранта.
Знаете ли, че има различни безплатни услуги за търсене на партньори, като например онлайн платформи с бази данни на партньорските профили?

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
НА СЪФИНАНСИРАНЕ?

Някои от мерките по европейски програми изискват осигуряване на съфинансиране
за сметка на кандидатстващата организация с цел доказване на финансов капацитет
и устойчивост за получаване на безвъзмездна помощ от европейски институции. При
по-голямата част от националните схеми безвъзмездната помощ се получава едва
след приключване на дейностите по проекта и отчитането на извършените разходи.
Бенефициентът може да осигури средства и да получи съфинансиране чрез широк
спектър от банкови продукти: инвестиционни и мостови кредити, банкови гаранции,
оборотни кредити, микрофинансиране и други.
Защо не проверите финансовите възможности и инструменти, които УниКредит Булбанк предоставя?

КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА КОНСУЛТИРАНЕ?

За да получите информация за активни програми и отворени процедури за кандидатстване в синтезиран и достъпен формат, може да се обърнете към експертите по
европейски фондове на УниКредит Булбанк, които ще Ви съдействат да използвате
възможностите за европейско финансиране, ще Ви предоставят финансови решения
за насърчаване растежа на Вашия бизнес и устойчивост.
Знаете ли, че с правилните финансови и консултиращи партньори излишната
бюрокрация се свежда до минимум?

КЪДЕ Е КЛЮЧЪТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ?

Брошурата на УниКредит Булбанк е наръчник, в който ще откриете полезна широкоспектърна информация за множество европейски програми и за повече детайли
бихте могли да осъществите контакт с експертния екип Европейски фондове на
УниКредит Булбанк на адрес: ecc@UniCreditGroup.bg
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Национални
програми

Знаете ли, че...
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) е оперативната програма с най-голям бюджет в България. Фокусирана е към финансиране на
проекти за:
• модернизиране/реконструкция на железопътни линии;
• изграждане на магистрални пътища;
• подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав;
• подобряване на безопасността на транспорта (железопътен, воден и въздушен);
• дейности за подобряване на управлението на транспорта, чрез развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик и железопътното движение и информационни системи в корабоплаването;
• дейности за повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация и
подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване;
• модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци
в българските пристанища.
На финансирането дължим разширяването на метрото в гр. София, както и увеличаване
използването на интермодален транспорт.
Специфичното в ОП ТТИ е предварителното определяне на конкретните бенефициенти по
проектите и предварителното приоритизиране на индикативен списък с инфраструктурни
проекти, предвидени за финансиране от програмата. Определените конкретни бенефициенти, инициират и изпълняват индивидуалните проекти и получават публични средства.
Преките възможности за бизнеса се проявяват при осигуряването на необходимите инвестиции за развитие на летищата и пристанищата, които се предвижда да бъдат осигурени чрез
публично-частно партньорство (концесии), като чрез тази ОПТТИ се предвижда да се осигури
свързаност на летищата и пристанищата с вътрешността на страната.
Предвижда се да се използват и възможностите на Инструмента за свързаност на Европа
(Connecting Europe Facility), по който ще бъдат предложени за финансиране проекти с
подчертан трансграничен ефект, като проекта за подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав, за реализацията на който са
необходими съвместни действия от българска и румънска страна. Също така, със средства
от Инструмента за свързаност на Европа („Connecting Europe Facility”) се предвижда да се
извърши и модернизация на множество ж.п. линии до териториалните граници на България, свързващи ни с Европа, които също имат трансграничен ефект.
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ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Програмен период: 2014 – 2020 г.

Управляващ орган: Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

Публични
институции

Бюджет: 1 900 000 000 евро

% на финансиране: 85% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: развитие на устойчива транспортна система чрез интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от трансевропейската
транспортна мрежа и повишаване на ефективността на използването на транспорта
и транспортната инфраструктура.
Допустимост на кандидатите: предварително определени крайни бенефициенти:
ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“; НК „Стратегически инфраструктурни проекти“; Агенция „Пътна инфраструктура“; „Метрополитен“ ЕАД; ИА
„Проучване и поддържане на река Дунав“; ДП „Пристанищна инфраструктура“; ИА
„Морска администрация“; Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и ДП „Ръководство на въздушното движение“.
Допустими разходи: предварително определени проекти и размери на бюджетите
за тяхното изпълнение:
• TEN-T – Железопътна инфраструктура (673 млн. евро) – изграждане на железопътния участък Пловдив – Бургас; жп линията София – Септември;
• TEN-T – Пътна инфраструктура (магистрали) (673 млн. евро) – изграждане на АМ
„Струма“ ЛОТ 3 – Благоевград – Сандански;
• интермодални транспортни услуги и устойчив градски транспорт (425 млн.
евро) – трети метродиаметър на метрото в София и интермодален товарен терминал в гр. Русе;
• системи и услуги за управление на транспорта (68 млн. евро) – информационни
системи за управление на автомобилния трафик и системи за управление на
железопътното движение.
Бюджетна рамка: предварително определен за всеки от проектите.
Как се кандидатства: предварително определените бенефициенти кандидатстват
чрез подаване на предложение чрез електронната система ИСУН 2020.
За повече информация: www.optransport.bg и www.eufunds.bg
14

ОП „ОКОЛНА СРЕДА“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 1 770 381 345 евро
Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите
% на финансиране: между 50% и 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив растеж на стратегията „Европа 2020“ и по-специално:
• изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която
ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
• опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на
загубата на биоразнообразие;
• възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови
екологични технологии и производствени методи.
Допустимост на кандидатите:
• води: общини, ВиК оператори, асоциации по ВиК, Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); структури на Министерство
на околната среда и водите (МОСВ);
• отпадъци: общини, юридически лица (за дейности, за които се прилагат
финансови инструменти), ПУДООС;
• Натура 2000: структури на МОСВ, МЗХ и други, отговорни за мрежата НАТУРА
2000; НПО, общини, ПУДООС, научни организации, областни информационни
центрове (за националната информационна и комуникационна стратегия за
Натура 2000);
• политики по околна среда и изменение на климата: институции/структури,
отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на тези политики; юридически
лица.
Допустими разходи:
• пречистване на градските отпадъчни води, подобряване качеството на водите
за пиене и управление на риска от наводнения;
• използване на иновативни технологии, насочени към по-доброто опазването на
околната среда и ресурсната ефективност в сектор „Води“;
• изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2 000 е.ж. (еквивалент
жители);
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Общини
НПО
Публични
институции

• разширяване на системите за събиране на битови отпадъци;
• изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба;
• изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране)
на битови отпадъци;
• изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими
отпадъци и за зелени отпадъци;
• изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране)
на опасни отпадъци от потока битови отпадъци и изграждане на други
инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
• картиране и оценка на състоянието на видове и местообитания в защитени зони
в акваторията на Черно море;
• мерки във връзка с подобряване на системата за мониторинг на
биоразнообразието;
• информационни и комуникационни мерки както за по-добро познаване на
мрежата, така и за развитие и укрепване на връзката;
• оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите,
отговорни за политики по околна среда и изменение на климата, а също и
насърчаване на устойчивото развитие, вкл. в градска среда (демонстрационни
или пилотни проекти).
Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на програмата.
Как се кандидатства: чрез подаване на предложение чрез електронната система
ИСУН 2020 и подаване на съответните изискуеми документи на хартиен носител.
За повече информация: www.moew.government.bg & www.ope.moew.government.bg

Знаете ли, че...
Очакваните за обявяване процедури са в посока към изграждане на ВиК инфраструктура, което е една от възможностите за инвестиции на строителния бранш в
новия програмен период. Също така продължават инвестициите в сектор „Отпадъци“ за
изграждане на съоръжения за компостиране и предварително третиране, както и анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. Други възможности на
програмата са финансиране на дейности за превенцията и управлението на риска от наводнения, противодействие на свлачищни процеси и ограничаване на риска от тях. Тези
мащабни проекти и мащабен ресурс изисква добра мобилизация на всички участници в
процеса и тясно партньорство.
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ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 1 589 272 238 евро
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
% на финансиране: между 50% и 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: създаване на условия и възможности за растеж и заетост в регионите чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови
инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия.
Допустимост на кандидатите:
• 39 големи и средни града в България (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара
Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч,
Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково,
Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица,
Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце
Делчев, Панагюрище, Велинград);
• 28 малки града само за мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични
сгради (Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат,
Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра,
Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик,
Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново).
Допустими разходи: за изпълнение дейности от одобрените интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие на градовете за:
• осъществяване на мерки за енергийна ефективност в жилищните и административните сгради на държавната и общинската администрация, както и обновяване на общите им части, вкл. дейности по конструктивно укрепване;
• обновяване на градовете чрез инвестиции в зони за обществен отдих;
• изграждането на техническа инфраструктура в индустриалните зони на градовете;
• подобряване на спортната инфраструктура;
• развитие на културната инфраструктура в градовете чрез инвестиции в театри,
читалища, библиотеки, музеи и др.;
• инвестиции в образователна инфраструктура – детски ясли и градини, основни
и средни училища;
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Общини

• развитие на социалната инфраструктура чрез осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби
групи, както и на хора в неравностойно положение;
• развитие на устойчив градски транспорт.
Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на процедурата и
конкретната община.

За повече информация:
www.mrrb.government.bg		

НПО

Как се кандидатства: чрез подаване на предложение чрез електронната система
ИСУН 2020 и подаване на съответните изискуеми документи на хартиен носител.
www.bgregio.eu

Знаете ли, че...
Възможностите, които се предоставят по ОП „Региони в растеж“ ще позволят енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове-опорни центрове, чрез мерки за „Енергийна ефективност в периферните
райони“. Чрез ОП РР се насърчава модернизацията на системата за спешна медицинска
помощ в България. Очаква се с подкрепата на програмата да продължат процесите по
деинституционализация на социалните услуги за деца, възрастни и хора с увреждания.
Също така, се очаква развитие на туристическите атракции чрез финансиране на проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от
национално и световно значение в България.
Препоръчително е общините-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.
да се регистрират на имейл адрес: REGIO-UDN@ec.europa.eu, за да получават актуална
информация за предстоящите събития, организирани от Мрежата за градско развитие.
Мисията на Мрежата е да проследява как европейското финансиране се реализира в
градовете на Европа, подпомага директния диалог между Европейската комисия и участващите градове, както и обмена на информация и сътрудничество между участниците.

18

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 1 270 135 903 евро
Управляващ орган: Министерство на икономиката
% на финансиране: между 25% и 90% от допустимите разходи по проекта в зависимост от категорията на предприятието, мястото за изпълнение на проекта и режима
на предоставената безвъзмездна помощ
Цел на програмата: преодоляване на основните предизвикателства, свързани с необходимостта от догонващ растеж и постигане на устойчиво развитие на българската икономика.
Допустимост на кандидатите:
• за приоритет „Технологично развитие и иновации“ – предприятия, разработващи
/внедряващи иновации или техни обединения, включително партньорства с
научноизследователски организации; новосъздадени предприятия; офиси за
технологичен трансфер и технологични центрове; клъстери;
• за приоритет „Капацитет за растеж на МСП“ – съществуващи МСП; клъстери;
организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на
бизнес средата; стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия
в определените в НСНМСП сектори; предприятия от културните и творческите
индустрии; предприятия, развиващи нови продукти и услуги, и др.;
• за приоритет „Енергийна и ресурсна ефективност“ – съществуващи предприятия
(извън секторите на търговия и услуги); МСП от преработващата промишленост;
организации на МСП; клъстери; индустриални зони; АУЕР;
• Министерство на енергетиката.
Допустими разходи:
• общи производствени инвестиции за подобряване на производствения
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите
на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и
адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
• подкрепа за клъстери и бизнес мрежи в полза на МСП;
• подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленски капацитет (вкл. услуги за управление, маркетинг и проектиране,
ERP & CRM системи);
• развитие и популяризиране на културни и творчески активи и услуги за и в МСП;
19

Културнообразователни
институции
Научноизследователски организации
Големи компании
МСП
Клъстери
Бизнес асоциации

• информационни и комуникационни технологии, услуги и приложения за МСП
(вкл. електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа),
„живи“ лаборатории, интернет предприемачи и нови предприятия в сферата на
информационните и комуникационни технологии;
• подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;
• подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване
ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия;
• съвместни проекти между предприятията и бизнеса, включително клъстериране
и участие в про-иновативни ЕС мрежи и платформи;
• проекти за създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на
ресурси за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти;
• развитие на офиси за технологичен трансфер и технологични центрове;
• инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и
внедряване на иновации в предприятията;
• създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории,
необходими да посрещнат нуждите на бизнеса.
Или
• приоритет „Иновации“ – разработване и внедряване на иновация от предприятието:
> работни заплати на екипа по проекта;
> придобиване на ДМА и ДНА;
> консултантски услуги;
• приоритет „Повишаване капацитета на МСП“ – само за МСП от определени сектори:
> закупуване на ДМА и ДНА;
> внедряване на международно признати стандарти;
> внедряване на административни системи (ERP, CRM и др. приложения);
• Приоритет „Енергийна ефективност“:
> финансиране на мерки, допринасящи за подобряване на енергийната
ефективност на предприятията;
> закупуване на ДМА и ДНА;
> строително-монтажни дейности;
> внедряване на системи за енергиен мениджмънт.
Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на програмата.
Как се кандидатства: чрез подаване на предложение чрез електронната система
ИСУН 2020.
За повече информация: http://www.opic.bg/
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ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 1 092 248 077 евро
Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика
% на финансиране: до 100% за МСП и до 80% за големи предприятия от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: осигуряване на повече и по-качествени работни места, подкрепа за активното социално включване за всички лица в неравностойно положение
и оптимизиране и опростяване на процесите за намаляване на административната
тежест.
Допустимост на кандидатите:
• държавни институции – Министерство на труда и социалната политика; Агенция
по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски
център за професионално обучение“; Министерство на правосъдието; Държавно
предприятие „Фонд затворно дело“;
• частни институции – работодатели; организации, предоставящи посреднически
услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране;
• общини и райони на общини;
• социални партньори и неправителствени организации.
Допустими разходи:
• предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги
за заетост;
• професионално информиране и консултиране;
• предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация
или придобиване на нова;
• предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности – обучение по компютърни умения и чужди езици;
• осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
• осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
• предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от
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Културнообразователни
институции
НПО

Как се кандидатства: чрез подаване на предложение чрез електронната система
ИСУН 2020.

Публични
институции

Бюджетна рамка: за недържавни организации до 200 000 евро в режим минимални
помощи (под режим минимални помощи, едно юридическо лице може да получи до
200 000 евро за период от три години).

МСП

групите в неравностойно положение на пазара на труда – субсидирана заетост;
• предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи – субсидирана заетост;
• популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна
стопанска дейност и предприемачество;
• предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и
бизнес умения;
• подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи
програми за стартиращи предприемачи;
• осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за до 12 месеца;
• закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
• придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
• строително-монтажни дейности за подобряване на условията на труд.

За повече информация: www.esf.bg
Големи компании

Предвиждат се промени в Закона за насърчаване на заетостта, при които ще се акцентира върху съвместното сътрудничество и проучвания на местните власти, синдикатите и
работодателите, за нуждата от работна сила, като на всеки шест месеца ще се реализира
детайлна прогноза за необходимостта от кадри за всеки регион, бранш и сектор. Резултатите ще се използват при разработването на програмите за обучение на безработни и
заети, което ще повиши ефективността на инвестициите в развитието на работната сила.
Най-добрият начин за модернизиране на професионалната квалификация е бизнесът да
участва в разработването на програмите за обученията, за да може с тях да се подготвят
кадри с търсените от фирмите знания и умения.

Общини

Знаете ли, че...
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ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 701 177 274 евро
Управляващ орган: Министерство на науката и образованието
% на финансиране: до 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: в контекста на стратегията „Европа 2020“ са целите:
• повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП;
• намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
• увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората
между 30 и 34-годишна възраст.
Допустимост на кандидатите:
• потенциални бенефициенти по предвидените за изпълнение схеми са всички
структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско
ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.
Допустими разходи:
• Приоритетна ос 1 – „Научни изследвания и технологично развитие“ ще финансира дейности, насочени към повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив
растеж на България чрез целенасочени инвестиции в приоритетни за страната
научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда:
> центрове за компетентност;
> центрове за върхови постижения;
> научна инфраструктура;
> развитие на регионална интелигентна специализация;
> международно сътрудничество.
• Приоритетна ос 2 – „Образование и учене през целия живот“ е насочена към
подобряване на достъпа до висше образование и увеличаване на дела на завършилите висше образование между 30 – 34-годишните до 36%. Предвиждат се
стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на
студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на
конкурсен принцип):
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Културнообразователни
институции

За повече информация: sf.mon.bg

Научноизследователски организации

Как се кандидатства: чрез подаване на предложение чрез електронната система
ИСУН 2020 и подаване на съответните изискуеми документи на хартиен носител.

Публични
институции

Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на програмата.

Общини

> качество на училищното образование;
> достъп до качествено висше образование;
> учене през целия живот;
> професионално образование и връзка с пазара на труда;
> информационни и комуникационни технологии;
> допълващи хоризонтални дейности.
• Приоритетна ос 3 – „Образователна среда за активно социално приобщаване“
ще цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на
потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя ще финансира ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от
други уязвими групи чрез създаване на подкрепяща среда за образование на
деца и ученици със специални образователни потребности:
> активно включване;
> социално-икономическа интеграция.

НПО

Знаете ли, че...
Чрез програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (НОИР) България за първи път има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на ЕС за
научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура,
подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма.
Част от проектната документация за кандидатстване по програмата „Наука образование
и интелигентен растеж“ се подготвя и на английски език.
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ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 335 919 605 евро
Управляващ орган: дирекция „Оперативна програма Добро управление“ към Министерски съвет
% на финансиране: до 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: постигане на висококачествени публични услуги за гражданите
и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на съдебната
система в България.
Допустимост на кандидатите:
• всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.
Допустими разходи:
• оптимизация и реинженеринг на работните процеси с оглед предоставянето на
административни услуги по различни канали;
• стандартизиране и унифициране на административните услуги на общинско
ниво и създаване на референтен модел за ключови общински услуги;
• въвеждане на комплексно административно обслужване;
• реализиране на административни услуги по електронен път до ниво транзакция;
• прегледи, оптимизация и електронизация на регулаторни режими;
• подобряване на дейността на контролните, регулаторни и приходни органи;
• създаване на единни центрове за съхранение на данни и предоставяне на услуги;
• доизграждане на информационни центрове за данни и възстановяване при бедствие;
• дигитализиране и цифровизиране на информацията и архивите в администрацията;
• изграждане на единен системен интегратор (ЕСИ);
• развитие на информационни системи;
• доизграждане (проектиране, разработване и усъвършенстване) и свързване на
ключови регистри на администрацията;
• развитие на централните системи и инфраструктурата на електронното управление и осигуряване на оперативна съвместимост;
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Публични
институции

Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на програмата.

НПО

• въвеждане на е-обществени поръчки, включително хардуерно и софтуерно обновяване на портала за обществени поръчки и регистъра на обществените поръчки;
• надграждане на е-митници;
• доизграждане на национална информационна система за е-здравеопазване;
• подобряване на достъпа до административно обслужване за хора от уязвими
групи чрез създаване на мобилни групи от служители;
• изграждане на онлайн система и телефонен център за указване на помощ при
ползване на е-услуги.

Как се кандидатства: чрез подаване на предложение чрез електронната система
ИСУН 2020.
За повече информация:
www.eufunds.bg		
www.opac.government.bg

Знаете ли, че...
Новата програма „Добро управление“ е наследник на действащите досега програми
„Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. Активният програмен период
ще бъде фокусиран върху повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, като се предостави
открито и отговорно управление, партньорство с гражданите и бизнеса. Очакват се препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със
служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 2 900 000 000 евро
Управляващ орган: Държавен фонд „Земеделие“ към Министерство на земеделието
и храните
% на финансиране: в зависимост от мярката: процент от общия бюджет или предварително определен размер на помощта
Цел на програмата: има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата
ефективност и конкурентоспособността на земеделските производители, предприятията от хранително-преработвателната промишленост и общините в селските райони.
Допустимост на кандидатите:
• земеделски стопани;
• земеделски производители;
• пазари на производители;
• признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти;
• общини в селски райони съгласно Национален план за развитие на земеделието
и селските райони.
Допустими разходи:
• закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, др.;
• строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост;
• закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
• рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения;
• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително десертни
лозя;
• закупуване на специализирани земеделски транспортни средства;
• инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Европейската общност;
• достигане на съответствие с международно признати стандарти;
• закупуване на софтуер, ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи;
• разходи, свързани с подготовката на проекта;
• изграждане на стопанства от млади фермери;
• учредяване на групи и организации (коопериране);
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Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на програмата.

За повече информация:
www.dfz.bg

Общини

Как се кандидатства: всички документи се подават на хартиен носител в регионалните служби на ДФЗ.

Земеделци

• внедряване на иновации в стопанствата – в сътрудничество между бизнеса и
научни организации и институции;
• разнообразяване към неземеделски дейности.

Знаете ли, че...
Рамките на активния програмен период 2014 – 2020 по ПРСР са предвидени множество процедури за насърчаване дейностите за предоставяне на индивидуални
консултантски услуги във вид на консултантски пакети за земеделски стопани. Предвидено е финансиране за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанствата, както
и дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделци. Най-апетитните
и очаквани мерки „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, „Помощ за учредяване на групи и
организации на производители в областта на селското стопанство“, „Дейности за преминаване за поддържане на практики и методи за биологично земеделие също са обект
на финансиране през периода. Проекти, предвиждащи инвестиции за създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби и широколентова
инфраструктура също се очаква да получат приоритетно финансиране. През 2017 последно ще се финансират мерките за насърчаване на хуманното отношение към животните,
безопасността на храните и опазване на околната среда.
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 113 543 226 евро
Управляващ орган: МЗХ и Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури (ИАРА)
% на финансиране: от 50% до 100% от допустимите разходи по проекта в зависимост от процедурата
Цел на програмата: подпомагане жизнеспособността, конкурентоспособността и
екологичната устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и заетостта в зависими от рибарството общности.
Допустимост на кандидатите:
• лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с дейност
в сектор рибарство;
• рибари;
• собственици на риболовни кораби, регистрирани в регистъра на риболовните
кораби на ИАРА;
• признати рибарски организации;
• публично правни органи; научни/технически органи; ЮЛ по Закон за юридическите лица с нестопанска цел;
• организации на производителите;
• местни инициативни рибарски групи (МИРГ).
Допустими разходи:
• подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, включително на дребномащабния
крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд;
• намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда;
• намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, вкл. избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов;
• опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните
екосистеми, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно
използване на ресурсите;
• опазване и възстановяване на водното/морското биологично разнообразие и
подобряване на екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности;
• подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и транс29
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фера на знания;
• опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване
на екосистемите, подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни;
• насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването
на работни места;
• подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;
• насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането
на пазара.
Бюджетна рамка: предварително зададен размер според вида на програмата.

НПО

Как се кандидатства: всички документи се подават през системата ИСУН 2020.
За повече информация: oprsr.government.bg

Бизнес асоциации
Общини

Знаете ли, че...
Публични
институции

Честата консумация на риба формира определени изисквания и критерии за потребление. Ето защо онези българи, които държат на здравословното хранене, предпочитат да консумират преди всичко прясна риба от сигурен водоизточник. Повечето
българи консумират риба, която е приготвена в домашни условия. Радостно е, че всеки
десети от консумиращите риба вкъщи прави това няколко пъти седмично.
Една трета пък обръщат специално внимание на нуждата от разширяване на асортимента на рибните продукти като хайвер, пастет от риби, рибни консерви. Цели 44% от
консумиращите риба българи искат на пазара да се предлага повече жива риба. Хората,
които купуват вносна риба биха желали тя да бъде по-евтина, а хората, които предпочитат българска риба искат по-голям избор на прясна риба.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
Програмен период: 2014 – 2018 г.
Бюджет: 134 000 000 евро
Управляващ орган: Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ),
Отдел „Вино” на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
% на финансиране:
• максималният размер на финансовата помощ по „Преструктуриране и конверсия
на лозя“ е до 75% от стойността на действителните разходи за изпълнение на
всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени;
• максималният размер на финансовата помощ по „Популяризиране на пазарите на
трети държави“ е до 80% от стойността на допустимите разходи; не подлежат на
национално съфинансиране проекти, насочени към популяризирането на търговски марки; в тези случаи кандидатите участват във финансирането на предложените от тях проекти с не по-малко от 50 % от действителните разходи;
• максималният размер на финансовата помощ по „Събиране на реколтата на зелено“ е до 50% от сумата от преките разходи за отстраняване на гроздовете и от
загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката. Преките разходи
за отстраняване на гроздовете се изчисляват на база формирани пределни цени
на хектар в зависимост от броя на лозите, но не по-малко от 2500 броя налични
лози в хектари при допустимо пропадане до 5%.
Цел на програмата: национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. е фокусирана и предоставя финансова помощ по следните мерки:
1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“, при която се подпомагат дейности: по
конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната; преструктуриране на лозята; подобряване на
техниките за управление на лозята;
2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“ – с мярката се цели увеличаване на пазарите на трети страни на вина с произход от България чрез въвеждане на
система от мерки, които насърчават увеличаване на търсенето на качествени вина; тя е
приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
3. „Събиране на реколтата на зелено“ – по финансира резитба на зелено чрез пълно
отстраняване на зелени, все още неузрели гроздове, за намаляване до нула на добива
от даден лозарски имот.
Допустимост на кандидатите:
• по посочените в т. 1 „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и т. 3 „Събиране на
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Размери на бюджета: според вида на мярката по програмата:
Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ 90 000 000 евро
Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ 8 000 000 евро
Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ 3 000 000 евро

Бизнес асоциации

Допустими разходи:
• „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – допустими са дейности по презасаждане със/без промяна на местонахождението на лозята или чрез присаждане;
засаждане с права от националния резерв; подобряване на техниките за управление на лозята;
• „Популяризиране на пазарите на трети държави“ – срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване
на договора за предоставяне на финансова помощ; допуска се финансиране за
дейности и разходи за популяризиране или реклама: рекламни материали, информационни кампании, организиране на посещения, дизайн и поддържане на
уебсайтове, дегустации, участия в мероприятия, панаири и изложения с международна значимост, проучване на нови пазари и др.;
• „Събиране на реколтата на зелено“ не финансира „резитба на зелено“ за необраното грозде, отглеждано с цел получаване на продаваем продукт, оставено в лозовото насаждение в края на гроздоберната кампания за всяка винарска година.

Публични
институции

реколтата на зелено“ мерки, финансиране могат да получат гроздо и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН);
• по мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“, посочена в т. 2, допустими кандидати са търговски дружества, професионални организации, организации
на производители и междупрофесионални организации по смисъла на Закона за
виното и спиртните напитки, държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса; финансова помощ могат да получат и притежатели
на търговски марки, регистрирани по изискванията на националното законодателство, прилагащи проекти, насочени към популяризиране на търговската марка.

Как се кандидатства: по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ заявление по
образец и съпътстващи документи се подават в централно управление на ДФЗ.
По мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ кандидатите подават в
ИАЛВ заявление за участие по мярката по утвърден образец.
По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ кандидатите за финансово подпомагане
подават в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за участие.
За повече информация: Държавен фонд Земеделие www.dfz.bg & www.eavw.com
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ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“
Програмен период: 2015 – 2016 г.
Бюджет: 500 000 лева
Управляващ орган: Управителният съвет на НФ „Култура“ с председател – Министърът на културата на България
% на финансиране: до 80% от разходите по проекта
Цел на програмата: чрез програмите, които управлява, Фондът подпомага развитието на културата чрез финансиране, управление и целево разходване на средства
в съответствие със заложените цели в националната политика в сектор „Култура“,
като ежегодно се формулират приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Приоритетите в дейността на организацията НФ „Култура“
са съобразени и с критериите от глава „Култура и аудио-визия“ от договора за присъединяването на България към Европейския съюз.
• Програма „Мобилност“ – програма за финансиране на участия в международни,
национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата; насърчава европейски културни събития и процеси;
децентрализация на културния живот в страната; индивидуални международни
пътувания.
• Програма „Дебюти“ – насочена е към професионални творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и
др.), които правят своите първи професионални стъпки и представяния. Програмата е подходяща и за участие и организиране на събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
• Програма „Публики“ – съчетание от образователни, творчески и социални дейности, които имат за задача да привличат нови потребители и участници в цялостния културен живот на България. Насърчава устойчиво партньорство между
културни и образователни институции; стимулиране създаването на културни
образователни продукти; привличане и работа с младежка публика.
• Програма „Нематериално културно наследство“ – насърчава общностните,
груповите и индивидуални участия в процеса по подкрепа на проучването, опазването, предаването и популяризирането на нематериално културно наследство
и приобщаване на младежта и широката публика към ценностите на нематериалното културно наследство като обект за осигуряване на обществена информираност, творческо въздействие и знание.
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НПО

Допустими разходи: основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на културния сектор. Финансирането на творчески проекти се
осъществява след обявяване на конкурси по предварително изготвена и одобрена от
управителния съвет програма.
• По програма „Мобилност“ се финансират само пътни разходи от населеното
място на пребиваване на кандидата до населеното място на участието/ята.
• По програма „Дебюти“ се финансират продукционни, организационни/административни разходи, хонорари и авторски права, и други.
• По програма „Публики“ се финансират хонорари на екипа – до 20% от стойността на проекта; хонорари на експерти/артисти/обучители; наем на помещения/техника за събития; маркетинг и реклама – до 10% от стойността на проекта. Физически лица не са допустими кандидати по тази програма.
• По програма „Нематериално културно наследство“ се финансират български юридически лица с дейност в областта на културата, средства се алокират
за хонорари на екипа – до 10% от стойността на проекта; хонорари на експерти/
артисти – до 20% от стойността на проекта; дейности за експертен анализ/консултации, разходи за консумативи, преводи, дигитализация, информираност и
публичност.

Културнообразователни
институции

Допустимост на кандидатите: всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни дейци.

Как се кандидатства: кандидатите представят документи по образец различни за
всеки конкурс. Информация за активните конкурси се публикува в пресата и на интернет страниците на Национален фонд „Култура“ – www.ncf.bg и на Министерство
на културата – www.mc.government.bg
Документите за кандидатстване се приемат в Министерство на културата - гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 17.
За повече информация: Национален фонд „Култура“, http://mc.government.bg
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Програми за
териториално
сътрудничество

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 19 461 690 евро
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
% на финансиране: 100% от допустимите разходи по проекта. ЕС ще финансира
85% от допустимите разходи, а останалите 15% се предоставят като съфинансиране от държавните бюджети на двете участващи страни.
Цел на програмата: минимизиране на последствията от климатичните промени и
поставяне на акцент върху теми, свързани с опазването на природата и биоразнообразието, устойчивото използване на природните ресурси, защитата на околната
среда и управлението на риска на трансгранично ниво. Програмата има за цел
да насърчи повишаването на конкурентоспособността на МСП и улесняването на
достъпа им до нови пазари.
• Приоритетна ос 1 – „Околна среда“: защита на околната среда, подпомагане
адаптирането към климатичните промени и минимизирането им, както и предотвратяване и управление на риска;
• Приоритетна ос 2 – „Туризъм“: насърчаване на туризма, както и на културното
и природно наследство;
• Приоритетна ос 3 – „Конкурентоспособност“: подпомагане на конкурентоспособността и бизнес средата, развиване на малките и средни предприятия,
търговията и инвестициите.
Допустимост на кандидата:
Териториален обхват:
• в България: области Благоевград и Кюстендил;
• в Македония: североизточен, югоизточен и източен регион.
Видове организации:
• местни и регионални органи и организации, учредени и управлявани от местни и регионални структури;
• национални органи и организации, учредени и управлявани от национални
структури;
• агенции за регионално и секторно развитие;
• администратори на защитени зони;
• регионални туристически дружества/неправителствени организации в сферата на туризма;
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МСП
НПО
Публични
институции
Културнообразователни
институции

Допустими дейности: (при необходимост, повече информация може да бъде намерена в Ръководството за кандидати на програмата (стр. 11 – 15).
• Приоритетна ос 1 – „Околна среда“:
> дейности за защита на околната среда и устойчивото използване на общите природни ресурси в зоната на трансгранично сътрудничество;
> превенция на риска и минимизиране на последствията от природни и
причинени от човека вредни дейности и бедствия в зоната на трансгранично сътрудничество.
• Приоритетна ос 2 – „Туризъм“:
> увеличаване на туристическия потенциал на региона чрез по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
> повишаване на конкурентоспособността на региона на трансгранично сътрудничество като туристическа дестинация;
> насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в сферата на устойчивия туризъм.
• Приоритетна ос 3 – „Конкурентоспособност“:
> подобряване на конкурентоспособността на бизнесите в региона. Два
вида дейности/действия ще бъдат насърчени: Инвестиционни проекти,
които имат преобладаващ инвестиционен характер и много малка част
друг тип дейности;
> проекти, насочени към т.нар. „меки“ умения – проекти, които са основно
насочени към провеждане на проучвания, създаване на мрежи от контакти, провеждане на обучения, разработване на концепции по различни
проекти, предоставяне на услуги на определени целеви групи, повишаване на осведомеността по специфични теми и др. Тези проекти могат да
имат инвестиционна част, която е необходима за гарантирането на останалата част от проекта по ефективен начин. В тези проекти се включват
и видове дейности, засягащи малки групи от хора, т.нар. инициативи от
малък мащаб сред гражданските социални институции, които целят увеличаване на директния контакт и сътрудничество на хората през граница
и тяхното съдружие в региона.

Бизнес асоциации

• структури, подпомагащи бизнеса - търговски камари, бизнес асоциации, бизнес клъстери;
• образователни и социални учреждения, изследователски центрове и академични институции;
• културни институции (музеи, библиотеки, художествени галерии, читалища
и др.);
• граждански общества/неправителствени организации.
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Бюджетна рамка:
• инвестиционни проекти: 100 000 – 400 000 евро; 12 – 24 месеца;
• проекти, насочени към т.н. „меки“ мерки : 50 000 – 120 000 евро; 8 – 15 месеца.
Как се кандидатства: формулярът за кандидатстване, неговите приложения и
съпътстващите го документи трябва да бъдат получени в запечатан пакет с препоръчана поща, по куриер или лично, депозирани в централния офис на Съвместния
секретариат на следния адрес:
Съвместен секретариат, ул. „Марин Дринов“ № 7, Кюстендил 2500, България.
За повече информация: www.ipa-cbc-007.eu/index.php
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ИНТЕРРЕГ-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
НПО

Бюджет: 34 102 251 евро
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД УТС

Културнообразователни
институции
Бизнес асоциации
Научноизследователски организации

Цел на програмата: да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия чрез интелигентен икономически растеж,
адаптация към промените в околната среда, подобряване на културата на обучение, с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП и улесняването на достъпа до нови пазари и създаване на трансгранични партньорства. По програмата
ще се финансират инвестиционни и т.нар. проекти с фокус върху „меки мерки“,
които са в съответствие с посочените приоритетни оси:
• Приоритетна ос 1 – „Устойчив туризъм“: насърчаване развитието на туризма,
културното и природното наследство, чрез разработването на общи туристически атракции, които да разнообразят предоставяните услуги в пограничните региони;
• Приоритетна ос 2 – „Младеж“: подкрепа за създаване на атрактивна среда
и възможности за напредък на младежите чрез сътрудничество в пограничния регион;
• Приоритетна ос 3 – „Околна среда“: защита на околната среда, подпомагане
адаптирането към климатичните промени, минимизиране и управление на
риска.

Публични
институции

% на финансиране: 100% от допустимите разходи по проекта. ЕС ще финансира
85% от допустимите разходи, а останалите 15% се предоставят като съфинансиране от държавните бюджети на двете участващи страни.

Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• в България – областите: Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
• в Сърбия – областите: Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.
Видове организации:
• юридически лица, които са регистрирани в трансграничния регион между
България и Сърбия и не генерират печалба;
• местни/регионални/национални институции и организации или техните
подразделения;
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• национални и регионални агенции;
• администрации на защитени зони;
• местни/регионални администрации по управление на горите;
• образователни организации - университети, училища, колежи и библиотеки;
• институции за проучване и академични институции;
• културни институти (музеи, библиотеки, художествени галерии, читалища
и др.);
• неправителствени организации;
• еврорегиони;
• асоциации на две или повече от изброените по-горе институции/организации.
Допустими дейности: при необходимост, повече информация може да бъде намерена в официалното Ръководство за кандидатстване.
• Приоритетна ос 1 – „Устойчив туризъм“:
> насърчаване на туристическата атрактивност - чрез подкрепа за разработването на общи конкурентни туристически атракции;
> увеличаване на туристическия потенциал на региона чрез подобрено
запазване и устойчиво оползотворяване на природното и културното наследство;
> трансграничен туристически продукт - постигане на икономически ползи чрез създаване на съвместни туристически дестинации в пограничните
райони;
> хора за хора и работа в мрежа - насърчаване на сътрудничеството за реализиране на общи дейности за оптимален ефект от туризма, културното,
историческо и природно наследство в граничните райони.
• Приоритетна ос 2 – „Младеж“:
> умения и предприемачество - дейности за създаване на атрактивна среда и възможности за напредък на младежите чрез сътрудничество;
> хора за хора и работа в мрежи – насърчаване на инициативи за сътрудничество на младите хора с цел повишаване мобилността на младите хора.
• Приоритетна ос 3 – „Околна среда“:
> съвместно управление на риска - превенция на риска и минимизиране
на последствията от природни и причинени от човека вредни дейности и
бедствия в зоната на трансгранично сътрудничество;
> опазване на природата - общи трансгранични инициативи за защита на
околната среда и насърчаване активното и устойчиво използване на общите природни ресурси в зоната на трансгранично сътрудничество.

40

Бюджетна рамка:
• инвестиционни проекти: 300 000 - 600 000 евро; 12 – 24 месеца;
• проекти, насочени към „меки“ мерки: 75 000 - 200 000 евро; 8 – 15 месеца.
Как се кандидатства: формулярът за кандидатстване, неговите приложения и
съпътстващите го документи трябва да бъдат получени в запечатан пакет с препоръчана поща, по куриер или лично депозирани в централния офис на Съвместния секретариат на следния адрес:
Съвместен секретариат, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 МРРБ, етаж 1,
София 1202, Република България.
За повече информация: www.ipacbc-bgrs.eu/bg
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 29 642 896 евро
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
на Република България
% на финансиране: 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: засилване на трансграничното сътрудничество между България
и Турция в сферата на защита на природата и устойчивия туризъм, което води до
повишаване на близостта и европейското териториално сближаване.
• Приоритетна ос 1 – „Околна среда“: защита на околната среда, подпомагане
адаптирането към климатичните промени и минимизирането им, както и
предотвратяване и управление на риска;
• Приоритетна ос 2 – „Устойчив туризъм“: насърчаване на туризма, както и на
културното и природно наследство.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• в България: области Бургас, Ямбол и Хасково;
• в Турция: области Одрин и Къркларели.
Видове организации:
• всички нива на местни/регионални органи; централни и регионални офиси и
структури на съответните национални и правителствени институции/администрации;
• агенции за регионално и секторно развитие;
• сдружения на местни/регионални органи и на други организации, администратори на защитени зони;
• публични културни институции (музеи, библиотеки, читалища и др.);
• регистрирани регионални туристически дружества;
• структури, подпомагащи бизнеса – търговски и индустриални камари, търговско-промишлени палати, камари на занаятчиите;
• университети и научни институции, образователни и обучителни институции и
организации;
• еврорегиони и други съвместни трансгранични структури, неправителствени
организации (вкл. местни групи за действие);
• младежки организации.
42

Бизнес асоциации
Публични
институции
Културнообразователни
институции

Допустими дейности:
• Приоритетна ос 1 – „Околна среда“:
> системи за ранно предупреждение за бедствия и управлението им, оборудване/дълготрайни активи, интервенции от малък мащаб;
> природосъобразни инвестиции от малък мащаб;
> съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, кампании за повишаване на осведомеността, обмен на опит;
> съвместни инициативи, свързани с управлението на качеството на водата.
• Приоритетна ос 2 – „Устойчив Туризъм“:
> инвестиции от малък мащаб и създаване на ИКТ центрове;
> ИКТ и ГИС платформи, схеми за туристически транспорт;
> стратегии/планове за действие в сферата на устойчивия туризъм, маркетинг
инициативи и материали, обучения и консултации;
> съвместни събития за разширяване на мрежата от партньорство и увеличаване на осведомеността по различни теми.
ЕС ще финансира 85% от допустимите разходи, а двете участващи страни ще предоставят 15% държавна помощ като съфинансиране.

Научноизследователски организации

Как се кандидатства: формулярът за кандидатстване, неговите приложения и съпътстващите го документи трябва да бъдат получени в запечатан пакет с препоръчана поща, по куриер или лично, депозиран в централния офис на Съвместния секретариат на следния адрес:
Съвместен секретариат, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, ет. 3, 6300 Хасково, България.

НПО

Бюджетна рамка:
• инвестиционни проекти: 250 000 – 600 000 евро; 12 – 24 месеца;
• проекти, насочени към т.нар. „меки“ умения: 50 000 – 120 000 евро; 8 – 15 месеца.

За повече информация: www.ipacbc-bgtr.eu/bg/
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 110 241 234 евро
Управляващ орган: Министерството на развитието и конкурентоспособността на
Република Гърция
% на финансиране: 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: подобряване на икономическия, социален и устойчив растеж
на обхванатата от програмата област чрез изпълнение на следните специфични цели:
• конкурентен и иновативен трансграничен регион;
• устойчив и приспособим към климата трансграничен регион;
• трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност;
• трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• в Гърция: Префектури Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Македония, Солун, Серес;
• в България: Области Хасково, Смолян, Кърджали; Благоевград.
Вид на организацията:
• национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за
подкрепа на частния сектор и бизнеса;
• бизнес камари, професионални и колективни асоциации, неправителствени и
нестопански организации, агенции за регионално развитие, бизнес мрежи (различни участници на публичния и частния сектор) и други органи, представляващи и/или занимаващи се с частния сектор;
• университети и други образователни заведения; изследователски институти/
центрове (публични или частни) в трансграничната област;
• камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други
специалисти, участващи в туристическите вериги;
• екологичните НПО, нестопански организации, трансгранични мрежи и други
сдружения на гражданското общество;
• местни доставчици на първична медицинска помощ (публични институции);
болници; медицински факултети към висши учебни заведения.
Допустими дейности:
• насърчаване и улесняване на предприемачеството;
• улесняване на експлоатацията и модернизацията на съществуващи и/или изграждане на нови съоръжения за подпомагане на бизнеса;
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Културнообразователни
институции
НПО
Бизнес асоциации
Научноизследователски организации

Размери на бюджета: от 250 000 евро до 1 500 000 евро.

Публични
институции

• развитие на услуги, насърчаващи производителността;
• трансфер и разработване на маркетингови модели и решения;
• създаване на клъстери или други видове „мрежи“;
• съвместни или общи услуги за подпомагане на износа за бизнеса в трансграничния регион;
• развитие и контрол на тест системи за брандиране на „зелени“ и „традиционни“
продукти;
• разработване на общи стандарти, които се прилагат за националните планове
за управление на риска от наводнения;
• разработване на стратегии и планове за действие за управление на риска от
наводнения;
• изграждане на капацитет за действия при риск от наводнения;
• специфични дейности в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население;
• рехабилитация/опазване на културните ресурси с трансгранично значение;
• трансгранични културни инициативи;
• разработване на съвместни стратегии и процедури за устойчиво управление на ресурсите, за развитието на зелената инфраструктура, за опазване на биологичното
разнообразие, за управление на ландшафта и за създаването на зелени коридори;
• развитие на трансгранични партньорства в сферата на „екоиновации“ и участие
в европейските партньорства за иновации в областта на управлението на водните ресурси и на почвите;
• изграждане на нова или реконструкция/рехабилитация на съществуваща транспортна инфраструктура, с трансгранично значение за регионите;
• насърчаване на сътрудничеството между здравни власти и организации, с цел
съвместно използване на ресурси и експертиза в сферата на здравеопазването;
• подпомагане създаването и функционирането на социални предприятия;

Как се кандидатства: пълният комплект документи се изпраща в запечатан плик до:
Joint Secretariat INTERREG V-A “GREECE – BULGARIA 2014 – 2020”, Thessaloniki, Greece
За повече информация: www.interreg.gr
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ДУНАВ – ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 262 989 839 евро
Управляващ орган: Съвместен секретариат, който се намира в Министерство на националната икономика в Унгария
% на финансиране: до 85% от одобрения бюджет
Цел на програмата: програмата за сътрудничество е структурирана около четири приоритетни оси, чрез които ще се разработват координирани политики и действия в рамките
на програмата. Целта им ще бъде да засилят застъпените в плана „Европа 2020“ ангажименти спрямо трите типа растеж – интелигентен, устойчив и приобщаващ:
• Приоритетна ос 1 – „Иновативен и социално отговорен Дунавски регион“ – Подобряване на рамковите условия за иновации и увеличаване на компетенциите,
свързани с развиването на бизнес и социални иновации;
• Приоритетна ос 2 – „Отговорен за околната среда и културата Дунавски регион“ –
Подобряване на управлението на транснационалното водно богатство и превенция
срещу риска от наводнения; насърчаване на устойчивото използване на природното
и културното наследство и ресурси; насърчаване на възстановяването и управлението
на екологичните коридори; подобряване на управлението на екологичните рискове;
• Приоритетна ос 3 – „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския
регион“ – поддържане на природосъобразни и безопасни транспортни системи и
пропорционален достъп до градските и селските зони; подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност;
• Приоритетна ос 4 – „Добре управляван Дунавски регион“ – подобряване на възможностите на институциите за справяне с основните предизвикателства на обществото; подпомагане на внедряването и изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• 9 държави членки на ЕС: Австрия, България, Хърватия, Чешка република, Германия
– Баден – Вюртемберг и Бавария, Унгария, Румъния, Словакия, Словения;
• 5 държави, които не са членки на ЕС: Босна и Херцеговина, Република Молдова,
Черна гора, Сърбия и Украйна (само четири провинции: Чернивецка област, Ивано-Франкивска област, Закарпатска област и област Одеса).
Видове организации:
• местни, регионални и национални публични органи;
• университети и образователни институции;
• национални и международни организации - местни бизнес асоциации, неправи46

Културнообразователни
институции
Бизнес асоциации
НПО

Как се кандидатства:
• „Първа стъпка“ – чрез документ за изразяване на интерес, който откроява преди
всичко логиката на предложението и стратегическото му значение за Дунавската
транснационална програма, и се изпраща през уебсайта на програмата;
• „Втора стъпка“ – чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване с
изискваните приложения чрез системата за мониторинг на програмата.
Единствено предложенията, избрани след първата стъпка, могат да изпращат попълнения формуляр за кандидатстване (с изискваните към него приложения) за
втората стъпка.

Публични
институции

Бюджетна рамка: приносът на България към формирането на общия размер на средствата от ЕФРР е 17 378 639,00 евро.

Големи компании

Допустими дейности:
• разработване на общи насоки, рамки и стратегии в областите, които са с транснационално значение, за които е необходимо ранно разработване на политиката (т.е.
сфери, които до момента не са били разработвани по важни проекти в предходните програмни периоди);
• разработване и практическо внедряване на транснационални инструменти и услуги (като аналитични инструменти, инструменти за управление, технически инструменти, софтуерни инструменти, инструменти за мониторинг);
• изготвяне на транснационални инвестиции (инфраструктура, оборудване), които
да бъдат впоследствие дофинансирани чрез други източници;
• пилотни дейности, включително дълготрайни инвестиции от малък мащаб (с характер на тестове или демонстрация);
• разработване и практическо изпълнение на обучения и изграждане на знания (обучителни семинари и курсове, учебни визити, партньорски отзиви и посещения);
• придружаваща информация, разпространение, капитализация и мерки за постигане на публичност, с цел да бъдат информирани заинтересованите лица и/или
широката общественост за проектните дейности и резултати.

МСП

телствени организации, търговски камари, агенции за подпомагане на бизнеса,
агенции за регионално развитие, съюзи на малки и средни предприятия и др.;
• частни органи (включително частни предприятия от страни по програмата).

За повече информация: www.interreg-danube.eu
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ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕСПОН 2020
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 48 678 823 евро
Управляващ орган: Министерството на устойчивото развитие и инфраструктурата
на Велико Херцогство Люксембург, дирекция „Европейски въпроси“
% на финансиране: 100% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: да подпомогне ефективността на политиката на сближаване на
ЕС и на другите секторни политики и програми, финансирани от европейските структурни фондове и кохезионния фонд.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• цялата територия на Европейския съюз (ЕС–28) плюс държавите партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
Видове организации:
• управляващите, създаващи политики в областта на политиката на сближаване,
както и секторни и тематични политики и програми на европейско равнище;
• националните институции, отговорни за териториалното сближаване, програмите за европейско териториално сътрудничество, макрорегионалните стратегии и подготовката и изпълнението на национално ниво на политиката на
сближаване;
• регионалните и местните институции, отговорни за териториално развитие и
планиране и/или участващи в трансграничното сътрудничество;
• организации за насърчаване на различни регионални/градски инициативи на
равнище ЕС;
• университетски преподаватели, изследователи и студенти;
• частният сектор и по-широки европейски обществени организации.
Допустими дейности:
• приложни изследвания на територията и аналитични изследвания;
• трансфер на научни доказателства и знания за развитието на политиките;
• структури за наблюдение, тенденции и динамика на различните типове територии и изследване на потенциални възможности и предизвикателства за тяхното бъдещо развитие;
• достигане до потенциалните ползватели на данните за развитие на територия48

За повече информация: www.espon.eu

НПО

Как се кандидатства: европейско обединение за териториално сътрудничество
(ЕОТС) предоставя детайлен Годишен работен план. След одобряването му от Комитета за наблюдение, ЕОТС възлага изпълнението на одобрените за финансиране дейности на публични и частни организации, в съответствие с правилата за възлагане
на обществени поръчки.

Бизнес асоциации

та, стимулирайки интерес към Европейската териториална перспектива на всички нива на изготвянето на политики.

МСП
Големи компании
Публични
институции
Общини
Културнообразователни
институции
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ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 359 000 000 евро
Управляващ орган: Нор-Па дьо Кале – Регионален съвет Пикардие, Франция
% на финансиране: до 85% от допустимите разходи по проекта (средният общ
бюджет на даден проект се очаква да възлезе на 1-2 милиона евро)
Цел на програмата: подобряване внедряването на регионалните политики и
програми за развитие и обслужване на гражданите, като се даде възможност на
регионални и местни публични органи и други лица от регионална значимост за
Европа да обменят практики и идеи.
Фокус на програмата са четири приоритетни теми:
• проучване и иновации – постигане на „интелигентен растеж“, предвидени в
стратегията на Европа 2020;
• конкурентоспособност на МСП;
• нисковъглеродна икономика – растеж в резултат от интегрирането на всички
аспекти на икономиката спрямо технологиите и практиките с ниски емисии;
• околна среда и ресурсна ефективност – въвеждане на нови практики за преодоляване на регионалните предизвикателства, чрез прилагане на устойчиви
модели.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• 28 държави членки на ЕС, Норвегия и Швейцария.
Видове организации:
• публични органи – местни, регионални и национални;
• обществени институции (напр. агенции за регионално развитие, организации
за бизнес подпомагане, университети, институти за проучвания, лица, подпомагащи бизнеса, клъстерни организации, други организации, представляващи
МСП и др.);
• частни организации с нестопанска цел;
• МСП са важна целева група и се насърчават да участват в проектни дейности
по програмата ИНТЕРРЕГ Европа и да се възползват от опита и обмена на знания, макар и да не могат да участват като преки бенефициенти/партньори по
програмата.
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Клъстери
НПО
Публични
институции
Културнообразователни
институции
Бизнес асоциации

Допустими дейности:
а) междурегионални проекти за сътрудничество – партньорства, създадени от организации, работещи по съответните политики от различни страни в Европа, които
са заедно от 3 до 5 години, за да обменят своя опит по специфичен въпрос на съответната политика, създават план за действие, за да гарантират приложимост в
практиката;
б) платформи за запознаване с различните политики: пространство за непрекъснато учене и експертно подпомагане за подобряването на начина, по който се управляват и внедряват публични политики по четирите приоритетни теми:
• проучване и иновации, чрез обмен на опит по отношение на:
> схеми за публично финансиране за подпомагане на иновациите;
> политики и програми за създаване на инструменти за проучване и установяване на международни мрежи;
> усъвършенстването на политиките в подкрепа на иновационната инфраструктура;
> разработването на инструменти и методи за подпомагане на трансфера на
знания и иновации в сферата на зелените технологии.
• конкурентоспособност на МСП, чрез:
> сътрудничество за обмен на практики за създаване и управление на инструменти за първоначален капитал и създаването на схеми за финансово
подпомагане;
> изграждането на предприемачески способности сред младите хора и разработване на планове за действия за внедряването на схеми за подпомагане
на младите предприемачи;
> обмен на практики за интернационализация на МСП и инструменти за подпомагане на износа.
•н
 исковъглеродна икономика, чрез обмен на опит:
> и учредяване на регионални структури за насърчаване и подпомагане на
местното производство на устойчива енергия, както и създаването на разпределителните системи в селските зони;
> за мерките за устойчива мобилност и създаване на планове за увеличаване на използването на нисковъглеродни възможности за транспорт;
> на практики за насърчаване и подпомагане на бизнеса при инвестиране в
мерки и регионални програми за енергийна ефективност, включително и на
компаниите.
• околна среда и ресурсна ефективност, чрез обмен на практики за:
> управлението на природни ресурси за разработването и интеграцията на
регионални зелени инфраструктури;
> обмен на опит относно моделите за управление на регионални природни
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паркове и зони от Натура 2000;
> развитието и експлоатацията на културното наследство в отдалечени и
планински зони;
> подпомагане и схеми за насърчаване на производствените МСП и внедряването на ресурсно-ефективни работни процеси, намаляване обема на отпадъците и увеличаване на нивата на рециклиране;
> обмен на практики за мониторинг, управление и подобряване на качеството на въздуха в градските и индустриализираните зони.
Как се кандидатства: проектът следва да обхване партньорски организации по
дадена политика от поне три различни държави в Европа, за периода от три до
пет години. Заявленията се попълват онлайн на английски език. Всички изисквани
документи се изпращат чрез системата iOLF (www.iOLF.eu).
За повече информация: http://www.interregeurope.eu/
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ИНТЕРРЕГ – ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
2014 – 2020“

Бюджет: 39 727 654 евро
Приоритетна ос 1: 14 млн. евро; Приоритетна ос 2: 22.5 млн. евро

% на финансиране: 85% ставка на съвместно финансиране

НПО
Бизнес асоциации

Видове организации:
• организации, подкрепящи МСП;
• агенции за развитие и планиране;
• местни, регионални и национални органи, включени в управлението на бизнеса;
• центрове за технологичен трансфер и университети;
• мрежи за подпомагане на иновациите;
• неправителствени и граждански организации.

Публични
институции

Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• страни по ЕФРР: България, Кипър, Гърция (целите страни);
• страни по инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП): Република Албания, Македония (целите страни).

Общини

Цел на програмата: фокусът на подкрепяните проекти и дейности по програмата е в
областта на: социоикономическо развитие и демография, околна среда и климатични
промени, природно и културно наследство, обособени в следните приоритетни оси:
• Приоритетна ос 1 – „Предприемачество и иновации“ – посветена на дейности,
които насърчават предприемаческия потенциал чрез стимулиране на сътрудничеството и комуникацията между МСП, клъстърите и клъстърните политики, приложенията на новите бизнес модели и по-специално на тези от тях, които подпомагат иновациите, отварят нови пазари и подкрепят интернационализацията.
• Приоритетна ос 2 – „Околна среда“ – фокусирана върху природното/културното наследство и ефективното използване на ресурсите. Подкрепяните дейности
следва да са насочени към проекти за устойчиво използване на природни ресурси в сферите на: сектора на отпадъците, сектора на водите, сектора на замърсяването на почвите и въздуха, както и сектора на енергийната ефективност.
За технологична иновация също ще се счита стимулирането на инвестициите,
свързани с климата и прехода към зелената икономика.

Културнообразователни
институции

Управляващ орган: управляващ орган на европейските програми за териториално
сътрудничество

Научноизследователски организации

Програмен период: 2014 – 2020 г.
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• Приоритетна ос 2 – „Околна среда“:
• местни, регионални и национални органи;
• агенции по околна среда и развитие;
• организации и органи, свързани с управлението на защитени/обособени зони;
• неправителствени и граждански организации;
• организации, подкрепящи МСП.
Допустими дейности:
• Приоритетна ос 1 – „Предприемачество и иновации“:
• природосъобразно икономическо и социално развитие;
• прилагане на нови бизнес модели, както и специално разработени за конкретните потребности схеми на обучение за повишаване на конкурентоспособността
на МСП;
• бенчмаркинг и преориентиране на инструменти и процеси, свързани с насърчаване на бизнес, социални, природосъобразни и дигитални иновации;
• съвместни обучителни схеми за насърчаване на предприемаческата култура;
• транснационални менторинг мрежи/обучителни програми за предприемачество
насочени към растеж и заетост.
• Приоритетна ос 2 – „Околна среда“:
• съвместни планове за действие и стратегии за насърчаване на устойчивото
управление на защитени територии (културни и природни);
• интегрирано морско и крайбрежно планиране за опазване на морското и крайбрежно наследство;
• съвместно разработени стратегии/политики/програми/модели и инструменти,
свързани с въпроси за ресурсите, енергийната ефективност, възобновяемата
енергия, отпадъците, рециклирането на водата и опазването на почвите (и химическо замърсяване на подпочвените води).
Бюджетна рамка:
• Приоритетна ос 1 – „Предприемачество и иновации“: между 500 000 евро
и 1 000 000 евро.
• Приоритетна ос 2 – „Околна среда“ между 500 000 евро и 1 500 000 евро.
Допълнителни изисквания:
• бюджетът на всеки партньор по ЕФРР трябва да бъде не по-малък от 100 000
евро, за да докаже своето активно участие в проекта;
• в случай на партньори по ИПП, бюджетът трябва да бъде (1) не по-малък от
50 000 евро и (2) равен или по-голям от 5% от общия допустим бюджет на проекта, за да се докаже неговото активно участие в проекта;
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• един партньор не трябва да осигурява повече от 35% от общия допустим бюджет на проекта;
• партньори от една държава не трябва да осигуряват повече от 35% от общия
допустим бюджет на проекта.
Как се кандидатства:
Подават се на хартиен носител, официално подпечатан и подписан формуляр, едно
хартиено копие и две електронни версии на документацията на CD/DVD ROM, включително „Формуляр за кандидатстване“ и „Спецификация на бюджет“ във формат
MS Excel, заедно с всички придружаващи документи, следва да бъдат изпратени на
Управляващия орган.
Пакетът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на английски език.
За повече информация: www.interreg.gr
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ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014 – 2020“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 54 000 000 евро
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и публичната администрация, дирекция – „Управляващ орган за европейски програми за териториално
сътрудничество“, Букурещ, Румъния
% на финансиране: между 80% и 90% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: подобряване на благосъстоянието на хората в районите от
Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната
среда чрез:
• насърчаване на бизнеса и предприемачеството в Черноморския басейн (приоритет 1) в областта на туризма и културата и увеличаване на трансграничните
връзки за търговия и модернизация в земеделския и свързаните с него сектори;
• насърчаване координирането на опазването на околната среда и съвместно
намаляване на замърсяването на водите в Черноморския басейн (приоритет 2)
чрез подобрена достъпност до трансгранични данни за наблюдение на околната среда и по-висока информираност за предизвикателствата пред околната
среда и добрите практики за управление на отпадъците.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• кандидати: България (само Североизточна и Югоизточна), Гърция (само Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (само Югоизточна) и
Турция (само TR10, TR21, TR42, TR81, TR83, TR90);
• партньори: Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова
(цялата територия), Русия (само Ростовска област, Краснодарски край, Република Адигея), Украйна (Одеса, Миколаев, Херсон, Запорожие и Донецка област, Република Крим, Севастопол).
Видове организации:
• институции на държавно регионално и областно административно ниво – местни и областни институции, областни агенции за развитие, управляващи органи
на национални паркове и защитени области и др.;
• търговски камари – местни бизнес асоциации, фермерски съюзи, търговски
камари, агенции за подпомагане на бизнеса, сдружения и съюзи на малки и
средни предприятия, сдружения на бизнеса, асоциации по рибарство и ак56

Публични
институции

Допустими дейности: множество допустими дейности са в обхвата на програмата и
са разграничени в следните приоритети:
• Приоритет 1 – „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството“.

Културнообразователни
институции

вакултури и други.;
• академична и образователна общност;
• организации на гражданското общество – туристически агенции, туристически
асоциации, културни и археологически асоциации и институции, неправителствени организации, мигрантски съюзи и други.

Приоритет 1.1 – „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в
областта на туризма и културата“.
Общини

Приоритет 1.2 – „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и
модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“.
• Приоритет 2 – „Насърчаване на координирането на опазването на околната среда и съвместно намаляване на замърсяването на водите”.

Как се кандидатства: подава се формуляр за заявление и съпътстващи документи
до Управляващия орган на хартия (повече подробности ще бъдат включени в самата
покана за подаване на предложения при нейното публикуване).

Бизнес асоциации

Приоритет 2.2 – „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

НПО

Приоритет 2.1 – „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“.

За повече информация: blacksea-cbc.net
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Централизирани
програми

РАМКОВАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 78 600 000 000 евро
Управляващ орган: Европейската комисия
% на финансиране: 100% (в някои случаи 70% за предприятия) от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: осигуряване на конкурентоспособността и благополучието на
Европа в глобален мащаб чрез стимулиране на икономическия растеж, създаване на
работни места и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:
• високи постижения в научната област – дейности в отговор на критичната необходимост от подсилване и разрастване на високите постижения на научната
база на ЕС, от осигуряване на изследвания и талант от световна класа, които да
гарантират дългосрочна конкурентоспособност и благополучие на Европа;
• водещи позиции в промишлеността – дейности за запазване и повишаване на
водещите позиции в промишлеността на ЕС чрез стимулиране на частния сектор
да инвестира в изследвания, развитие и иновации, насърчаване на изследванията и иновациите чрез поставен от бизнеса дневен ред и ускоряване разработването на нови технологии;
• обществени предизвикателства – дейности за увеличаване на ефективността
на изследванията и иновациите в отговор на ключови обществени предизвикателства в 7 области: здравеопазване, селско стопанство, морско дело и биоикономика, енергетика, транспорт, действия по климата, околна среда, ресурсна
ефективност и суровини, мислещи общества, сигурност. Дейностите трябва да
се осъществяват посредством основан на предизвикателства подход, обединяващ ресурси и знания от различни области, технологии и дисциплини.
Допустими кандидати:
Териториален обхват:
• държави членки на ЕС (и от други държави като допълнителни партньори).
Вид организация:
• институти и университети;
• малки и средни предприятия;
• обединения от партньори от различни държави, промишлени отрасли и учени;
• прохождащи изследователи или опитни изследователи (от всяка националност), технически персонал, национални/регионални програми за изследователска мобилност.
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Бизнес асоциации
Научноизследователски организации
МСП
НПО

Допустими дейности:
• научни и иновативни действия – финансиране за научноизследователски проекти, разглеждащи ясно дефинирани предизвикателства, които могат да доведат до натрупване на нови познания или до нови технологии;
• иновативни дейности – финансирането е по-насочено към дейности, по-близки
до пазара. Например изготвяне на прототипи, изпитване, демонстриране, пилотни разработки, мащабиране и т.н., ако те се стремят към производство на
нови или подобрени продукти или услуги;
• действия за координиране и подкрепа – финансирането покрива координацията и свързването в мрежа на научноизследователски и иновативни проекти,
програми и политики. Финансирането на научни изследвания и иновации е обхванато другаде;
• субсидии за изследвания на границата на научното познание – европейски научноизследователски съвет – финансиране за проекти, оценени единствено по
критерия за високи научни постижения във всяка научноизследователска област, реализирани от национален или многонационален екип, воден от главен
изследовател;
• подкрепа за обучение и кариерно развитие – действия по инициативата „Мария
Склодовска-Кюри“ – финансиране за международни научноизследователски
стипендии в обществения или частния сектор, научноизследователски обучения, обмен на персонал.
Бюджетна рамка: зависи от вида на дейностите.

За повече информация:
• Информация за програмата „Хоризонт 2020“:
тук

Културнообразователни
институции

Как се кандидатства: чрез подаване на електронен формуляр за кандидатстване
към управляващия орган в Брюксел, в рамките на обявените крайни срокове. Задължително се кандидатства с партньор(и) на английски език.
• Портал за участниците:
тук
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ХОРИЗОНТ 2020 – ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 3 000 000 000 евро
% на финансиране: 70% от допустимите разходи по проекта
Цел на програмата: подпомага МСП с висок потенциал да разработят революционни
иновативни идеи за продукти, услуги или процеси, които могат да се конкурират на
световния пазар. Инструментът е достъпен само за МСП, които могат да организират
проект по начин, който в най-голяма степен отговаря на нуждите на техния бизнес,
тоест не се изключва и възлагане на подизпълнители – новата схема отваря нов път
за иновации чрез поетапна, постепенна и допълваща помощ.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• държави членки на ЕС.
Видове организации: МСП.
Допустими дейности: специалният инструмент за МСП подпомага дейности, близки
до пазара, с цел да се даде силен тласък на революционните иновации. Основният
фокус е върху силно иновативните МСП, с ясна търговска амбиция и потенциал за
голям ръст и интернационализация.
Инструментът за МСП предлага следното за малкия и среден бизнес:
• грантове за бизнес иновации за целите на оценка на изпълнимостта Фаза 1 (по
избор);
• грантове за бизнес иновации за разработване на иновации и демонстрационни
цели Фаза 2;
• безплатно бизнес наставничество (по избор) към Фаза 1 и Фаза 2, с цел да се
подпомогне и подобри капацитетът за иновации на фирмата и да се спомогне за
адаптиране на проекта, спрямо стратегическите бизнес нужди;
• достъп до широка гама от услуги, подпомагащи иновациите и улеснен достъп до
рисково финансиране (предимно в незадължителната фаза 3 – Комерсиализация), улесняване на търговската експлоатация на иновациите.
Бюджетна рамка:
• Фаза 1: 50 000 евро (еднократна сума) на проект (70% от общата стойност на
проекта);
• Фаза 2: сума, приблизителен размер между 500 000 евро и 2.5 млн. евро (70% от
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МСП

общите разходи по проекта, като общо правило);
• Фаза 3: Комерсиализация – допълнителна възможност за европейска помощ
и сътрудничество за успешна пазарна реализация (не се изразява в грантова
помощ).
Как се кандидатства: подава се формуляр за кандидатстване (в зависимост от типа
етап) до Управляващия орган на английски език, в рамките на срока за съответната
покана и тема. Необходимо е кандидатстващата организация да има валиден PIC
номер, след регистрация в системата, в Портала на участниците ECAS.
Организиране на проектно предложение с попълването на електронен формуляр за
кандидатстване.
Формулярът за кандидатстване се подава онлайн.
За повече информация: ec.europa.eu
• Работна програма

• Портал за участниците

62

ЕРАЗЪМ+
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 14 700 000 000 евро
Управляващ орган: Европейската комисия, ГД „Образование и култура“
% на финансиране:
• за проекти по мобилност – фиксирани дневни/седмични/месечни ставки, фиксирани за различните държави;
• за проекти за сътрудничество – до 100% от разходите за възнаграждения на участниците и транспортните разходи за пътувания по проекта, както и до 75% от вида
„други разходи“ по проекта.
Цел на програмата: цели да подпомага действия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• всички държави членки на ЕС.
Видове организации: всички видове организации – публични и частни.
Допустими действия: еразъм+ осигурява безвъзмездна помощ за множество дейности и инициативи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
• Мобилност – програмата дава възможности на студенти, обучаващи се, служители и доброволци да останат известно време в чужбина, за да повишат своите
умения и възможности за намиране на работа.
• Разработване на образователни курсове и курсове за професионално образование и обучение – програмата подпомага организациите да работят в транснационални партньорства и да споделят иновативни практики в областта на
образованието, обучението и младежта.
•  Университетско сътрудничество – Еразъм+ има силно международно измерение, особено в областта на висшето образование, което позволява на програмата да насърчава институционалното сътрудничество и мобилност на младите
хора и работещите в цял свят.
• Спортни дейности – Новата дейност „Спорт“ има за цел да подпомага проекти с
обществена полезност и масовост и да отговаря на трансгранични предизвикателства като борба с уреждането на мачове, допинг, насилие и расизъм.

63

Бизнес асоциации
Общини

Как се кандидатства: дейностите по програмата Еразъм+ са разделени на децентрализирани и централизирани:
• Децентрализираните дейности по програмата се управляват на местно ниво във
всяка държава от Национални агенции. За участие в децентрализираните дейности, бенефициентите следва да кандидатстват към съответната Национална агенция, чрез подаване на проектно предложение онлайн, с електронен формуляр.
• Централизираните дейности се управляват на европейско ниво от Изпълнителната агенция по образование, аудио-визия и култура (EACEA), която се намира в
Брюксел. За централизираните дейности, бенефициентите следва да кандидатстват в посочената изпълнителна агенция EACEA, чрез подаване на електронен
формуляр за кандидатстване. Централизираните дейности са включени в Общата покана за предложения, като подробностите относно тези мерки са представени в Ръководството за програмата Еразъм+.

Научноизследователски организации

Бюджетна рамка: до 150 000 евро на година; до 3 години продължителност на
проекта.

За повече информация: www.eacea.ec.europa.eu
МСП
НПО
Публични
институции
Културнообразователни
институции
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ПРОГРАМА: ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: приема се на годишна база и е различен за участващите държави. За 2016 г.
общият бюджет по програмата за всички държави членки на ЕС е 23 074 481 евро
Управляващ орган: Агенцията за подкрепа и националните центрове за контакт по
програмата „Еразъм за млади предприемачи“
% на финансиране: фиксирана месечна ставка, в зависимост от държавата, която
приема младия предприемач
Цел на програмата: да улесни обмена на опит, учене и създаване на мрежа от контакти сред младите предприемачи в ЕС, чрез съвместна работа с опитни предприемачи в друга държава от ЕС чрез:
• обучение в работна среда за млади предприемачи в МСП на друго място в ЕС, за
да се опосредства успешният старт и развитие на техните идеи за бизнес;
• обмяна на опит и информация между предприемачите за преодоляване на пречките и предизвикателствата пред стартирането и развиването на техния бизнес;
• подобряване на достъпа до пазара и идентифициране на потенциални партньори за нови и вече установени бизнеси в други държави от ЕС;
• създаване на мрежа от контакти, чрез използване на знанията и опита на други
европейски държави.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• всички държави в Европа – членки и не членки на ЕС
Видове организации:
• млади предприемачи, които твърдо планират да създадат собствен бизнес или
вече са стартирали такъв през последните три години;
• опитни предприемачи, които притежават или управляват малко или средно
предприятие в една от участващите държави.
Допустими действия: обмяната на опит се реализира чрез престой при опитен
предприемач, който помага на младия предприемач да придобие необходимите
умения за управление на малка фирма. Престоят в чужбина може да продължи
между един и шест месеца.
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НПО

Как се кандидатства: програмата се управлява от мрежа от местни центрове за контакт, сред които търговски камари, инкубатори и други организации, подпомагащи
бизнеса, присъстващи в различни държави от ЕС.
След като попълните онлайн заявлението и бъдете приети за участие в програмата,
центърът за контакт, който сте избрали във Вашата страна, ще ви предостави помощ
и съдействие за намиране на предприемач домакин. Ще получите също и практическа помощ по време на Вашия престой в чужбина.
За повече информация за центровете за контакт във Вашата страна посетете „Вашият местен център за контакт“ на уебсайта на програмата.

МСП

Бюджетна рамка: финансовата помощ за млади предприемачи покрива част от разходите за пътуване и престой по време на визитата. Финансовата помощ се изплаща
от местния център за контакт, избран от младия предприемач.

За повече информация: www.erasmus-entrepreneurs.eu
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COST – ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 210 000 000 евро
Управляващ орган: Сдружението COST (36-те държави членки на COST са пълноправни членове на Сдружение COST; Израел е сътрудничеща държава.)
% на финансиране: 100% от допустимите разходи по проекта, освен ако за съответната мярка не е дефинирано друго. Средният бюджет на COST Акция зависи от броя
на държавите по COST, които участват в Акцията. Финансирането се предоставя чрез
годишен договор за безвъзмездна помощ.
Цел на програмата: да осигури възможност за революционни научни разработки,
водещи до нови концепции и продукти. По този начин програмата допринася за
затвърждаване на капацитета на Европа за научни изследвания и иновации чрез:
• изграждане на капацитет чрез свързване на висококачествени научни общности в Европа и по света;
• предоставяне на възможности за създаване на контакти за научни изследователи на ранен етап в своята кариера (ESR);
• увеличаване на влиянието на научните изследвания върху политиците, регулаторните органи и националните органи за вземане на решения, както и върху
частния сектор.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• 36-те държави членки на COST са: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния,
Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и Македония.
Видове организации:
• университети, държавни и частни научноизследователски институции;
• НПО;
• големи и малки, държавни организации и частни фирми.
Допустими дейности: COST не финансира самото изследване, а осигурява подкрепа
за дейности за създаване на контакти, в рамките на COST Акциите. COST Акциите са
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Публични
институции
Големи компании

Как се кандидатства: COST кани научните изследователи от цяла Европа да подават
предложения за COST Акциите чрез постоянен Отворен конкурс. След провеждане
на цялостна оценка и подбор, решението за финансиране на предложение се взема
от COST Комитета на висшите длъжностни лица (CSO), в рамките на осем месеца от
датата на подаване. Успешните предложения се одобряват, за да станат COST Акции.

Научноизследователски организации

наука и технологични мрежи на принципа „отдолу нагоре“, отворени за научни изследователи и заинтересовани лица с продължителност четири години и минимум
участие от пет държави по COST.
Помощта ще покрива разходите за дейности по създаване на контакти като срещи
(например пътуване, дневни, помощ за местния организатор), конференции, семинари, краткосрочни научни обмени, обучаващи училища, публикации и дейности по
разпространение.
За да разберете повече за участието в COST Акциите, моля посетете страницата
Участвайте.

За повече информация: www.cost.eu
МСП
НПО
Културнообразователни
институции
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ЕВРИКА
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 1 140 000 000 евро
• Клъстери ЕВРИКА – дългосрочни и стратегически важни инициативи, при които се
разработват технологии от ключово значение за конкурентоспособността на Европа. Чрез тяхното индустриално представителство, клъстерите ЕВРИКА имат видна
и активна роля в довеждането на иновациите до пазара.
За повече информация можете да прочетете доклада за клъстерите ЕВРИКА: Клъстери ЕВРИКА: Основни инструменти за глобална конкурентоспособност.
• Подкрепящи организации ЕВРИКА – това са сдружения на минимум пет национални тематични мрежи в конкретна област на технологиите или услугите. Така
наречените организации „чадъри“ се състоят от експерти от науката и индустрията, както и представители на национални финансиращи институции. Те са
създадени, за да подпомагат и консултират консорциуми по проекти за разработване на проектните идеи, чрез международни партньорства в съответното
технологично поле.
Всяка група от дружества и научноизследователски организации, които желаят да
създадат подкрепяща организация могат да подадат предложение чрез попълване
на официален формуляр за създаване на такава.
• Програмата ЕВРИКА ИноВест (E!nnoVest) – има за цел да увеличи информираността и готовността за инвестиции сред иновативните МСП на ЕВРИКА, да
популяризира тези дружества сред инвестиционната общност и да улесни активното свързване с опитни инвеститори. Това е новият инструмент на ЕВРИКА,
който цели да използва един от основните ѝ активи – нейният невероятно богат
запас от иновативни компании.
За допълнителна информация относно E!nnoVest посетете уебсайта E!nnoVest.
Управляващ орган: Председателството на ЕВРИКА (сменя се всяка година, като се
поема от различна държава членка)
% на финансиране: в зависимост от мярката и типа на проекта
Цел на програмата: ЕВРИКА е междуправителствена мрежа, финансирана от отделните над 40 участващи държави. Целта на програмата е да се повиши конкурентоспособността на Европа, чрез насърчаване на задвижваното от иновации предприемачество в Европа сред малките и големите индустрии, научноизследователските
институти и университетите.
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Научноизследователски организации
Културнообразователни
институции

Допустими дейности:
• Мрежови проекти – те са транснационални, нужни на пазара иновативни проучвания и проекти. Тяхната цел е да разработват продаваеми продукти, услуги
и процеси. Участието в проекти за международно сътрудничество чрез ЕВРИКА
предлага редица предимства на бизнеса, научноизследователските институти
и висши образователни институции. Те работят на принципа „отдолу-нагоре“ и
обхващат всички технологични сфери с гражданска цел.
За създаването на мрежа/партньорски проект по ЕВРИКА трябва да има поне две
партниращи си организации от различни държави включени в ЕВРИКА.
Повече информация за текущите покани за кандидатстване на страница: http://www.
eurekanetwork.org/calls-for-projects
• Програма Евростарс – европейска съвместна програма, насочена към МСП, осъществяващи развойна дейност.

Големи компании

Видове организации:
• МСП и големи компании;
• научноизследователски институти и университети.

МСП

Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• 41 пълноправни членове, включително ЕС и 3 асоциирани държави: Канада,
ЮАР и Южна Корея. Албания и Босна и Херцеговина са Национални информационни пунктове;

Проектите Евростарс трябва да включват поне двама участника от две различни
държави, участващи в Евростарс. Освен това основният участник трябва да бъде МСП
от една от тези държави и да осъществява научни изследвания.
Повече информация е на разположение на www.eurostars-eureka.eu
Бюджетна рамка: в зависимост от мярката и типа на проекта.
Как се кандидатства: в зависимост от мярката и типа на проекта.
За повече информация: www.eurekanetwork.org
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„МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ – ПРОГРАМА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет на програмата: 6 160 000 000 евро
Управляващ орган: Изпълнителна агенция за научни изследвания
% на финансиране: в зависимост от типа дейност
Цел на програмата: да се подкрепят научни изследователи на всеки етап от изследователската им кариера, независимо от тяхната националност, както и индустриални
докторанти, съчетаващи академична изследователска дейност с работа в компании,
както и други иновативни обучения, което подобрява възможностите за намиране на
работа и кариерно развитие.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• държави членки на ЕС (и от други държави като допълнителни партньори)
Видове организации:
• Изследователи на всеки един етап от изследователската си кариера – от кандидати за докторска степен до опитни изследователи, работещи в различни дисциплини – от животоспасяващо здравеопазване до наука без непосредствено
практическо приложение.
Допустими дейности: с програмата се финансира в световен мащаб мобилност в и
между различните сектори, благодарение на която могат да се провеждат висококачествени научни изследвания във всяка една област (подход „отдолу нагоре“).
Съществуват четири основни типа дейности по програма „Мария Склодовска-Кюри“:
• Изследователски мрежи (Research Networks ITN): подкрепа за създаване на мрежи за иновативно обучение, в които се развиват нови изследователи;
• Индивидуални стипендии (Individual fellowships IF): подкрепа на опитни изследователи, които предприемат мобилност между държавите, с възможност да
работят в други академични среди;
• Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (Research and
Innovation Staff Exchanges RISE): за международно и междусекторно сътрудничество;
• Съфинансиране на регионални, национални и международни програми, финансиращи обучения в областта на научните изследвания или предоставящи стипендии за мобилност от или към друга държава.
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Бюджетна рамка: в зависимост от типа дейност

МСП
Големи компании

Как се кандидатства: решенията за финансиране за дейностите по програма „Мария Склодовска-Кюри“ се вземат на базата на предложения, подадени по обявените
покани, публикувани на Портала за участници.
Порталът за участници съдържа основната информация, която ще Ви насочва в процеса на изготвяне и подаване на проектно предложение, включително предоставя
достъп до Ръководството за кандидати. Предложенията се подават електронно през
Портала за участници на Европейската комисия – онлайн системата за представяне
на предложения по електронен път (EPSS) със строго определен краен срок за кандидатстване.

Научноизследователски организации

С дейностите по програма „Мария Склодовска-Кюри“ също се финансират чрез Нощта на европейските изследователи (NIGHT) – обществени прояви с участието на изследователи, които се провеждат всяка година в цяла Европа в четвъртия петък на
септември.

За повече информация: на страницата на програмата на сайта на Европейската комисия.
НПО
Културнообразователни
институции
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ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 1 460 000 000 евро
Управляващ орган: Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура
(EACEA)
% на финансиране: до 50% от общите допустими разходи по проекта
Цел на програмата:
• насърчаване на културния и творческия сектор да използва възможностите на
дигиталната епоха и глобализацията;
• подпомагане на цитираните сектори да идентифицират и използват своя икономически потенциал, допринасяйки за устойчив растеж, заетост и социално
сближаване;
• предоставяне на достъп до нови международни възможности, пазари и аудитория на културните и медийните среди в Европа.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• държави членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна.
Видове организации:
• културни и творчески организации;
• филмо-производители, дистрибутори, търговски агенти и други аудиовизуални
специалисти;
• хора на изкуството и специалисти в областта на културата;
• издатели.
Допустими дейности:
• възможности за културния сектор, като насърчаване на трансграничното сътрудничество, разработване и използване на платформи, създаване на контактни мрежи и превод на литература:
• проекти за трансгранично сътрудничество между културните и творческите
организации в рамките на ЕС и извън него;
• мрежи, подпомагащи културния и творческия сектор да работят на транснационално ниво и да затвърждават своята конкурентост;
• превод и популяризиране на литературни творби на европейските пазари;
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• използване на платформи на културни дейци, с цел популяризиране и подпомагане на новоутвърждаващи се хора на изкуството, което стимулира реалното европейско програмиране на културните и художествени творби;
• изграждане на капацитет и професионално обучение за специалисти в областта на аудио-визуалните изкуства.
• възможности за аудио-визуалния сектор, като насърчаване развитието,
дистрибуцията и достъпа до аудио-визуални произведения:
• създаване на художествена литература, анимации, творчески документални
филми и видео игри за европейско кино, за телевизионните пазари и други
платформи;
• дистрибуция и продажба на аудио-визуални произведения в и извън Европа;
• филмови фестивали, които популяризират европейското кино;
• средства за международни филмови копродукции;
• развитие на публика за насърчаване на филмовата грамотност и повишаване
на интереса към европейските филми чрез широка гама от събития;
• междусекторното направление, включващо гаранционна кредитна линия и
транснационална политика за сътрудничество в областта;
• създаването на гаранционна кредитна линия, насочена към културния и
творческия сектор;
• популяризирането на транснационална политика за сътрудничество в областта;
• подпомагане на мрежата от бюра „Творческа Европа“.
Бюджетна рамка: в зависимост от вида на проекта.
Как се кандидатства:
1. кандидатите трябва да регистрират своята организация в портала на участниците,
за да получат идентификационен код на участник (PIC);
2. организиране на проектно предложение с попълването на електронен формуляр
за кандидатстване;
3. формулярът за кандидатстване се подава онлайн.
За повече информация: www.ec.europa.eu/creative-europe
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ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 229 000 000 евро
Управляващ орган: Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура
% на финансиране: традиционно финансовата помощ не превишава 70% от допустимите временни разходи, но някой дейности се финансират и на 90%
Цел на програмата:
• да подобри разбирането сред гражданите за ЕС за неговата история и многообразие;
• да повиши осведомеността за миналото, общата история и ценности;
• да насърчи демократичното участие на гражданите на ниво ЕС, чрез подобряване на гражданското разбиране за процеса по изготвяне на политиките на ЕС и
чрез повишаване на възможностите за обществена и междукултурна ангажираност и доброволчество на ниво ЕС.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• 28-те държави членки на ЕС;
• Албания, Македония, Черна гора и Сърбия.
Видове организации:
• обществени местни/областни институции;
• организации с нестопанска цел, включително организации на гражданското общество, сдружения на ветерани, както и културни, младежки, образователни и
научноизследователски организации;
• сдружения на побратимени градове.
Допустими дейности:
• Европейска памет – повишаване на информираността за миналото, общата история, ценности и целта на ЕС. Финансират се проекти, разглеждащи причините за
тоталитарните режими в съвременната история на Европа и да почете жертвите
на техните престъпления. За приоритетни се считат проекти, насърчаващи толерантността, взаимното разбиране, междукултурния диалог и разбирателството.
Обхваща организации – местни власти, НПО, научноизследователски институти
и др. Насърчава дейности като научни изследвания, изложения, обществени дебати, неформално образование и други;
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Как се кандидатства: кандидатите трябва да имат регистрация в системата (ECAS)
– услугата за идентификация на Европейската комисия. Всяка организация, участваща във Вашия проект (кандидат и партньори), трябва да се регистрира в Портала за
участниците и да получи Идентификационен код на участник (PIC). Кандидатите създават собствен официален електронен формуляр за кандидатстване, заедно с всички необходими документи – приложения, като подават формуляра онлайн. Обявява
се крайна дата за кандидатстване и подаване на заявления на сайта на програмата.

Културнообразователни
институции

Бюджетна рамка:
• Европейска памет – максимален размер на безвъзмездна помощ за проект:
100 000 евро, а максималната продължителност на проекта е 18 месеца;
• Демократична ангажираност и гражданско участие – бюджетът е различен за
различните мерки и варира между 25 000 евро и 150 000 евро за проект.

Бизнес асоциации

• Демократична ангажираност и гражданско участие – насърчаване на демократичното и гражданското участие на ниво ЕС. Подпомагат се проекти, които събират граждани на побратимени градове и проекти, които събират граждани
в дейности, пряко свързани с политиките на ЕС. Осигурява се финансиране на
общини и сдружения, които работят заедно по обща тема в дългосрочна перспектива;
• Оперативни грантове – предоставяне на финансова подкрепа за регулярни и
обичайни дейности на дадена организация.

За повече информация: www.eacea.ec.europa.eu
НПО
Научноизследователски организации
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LIFE+
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 3 400 000 000 евро
Управляващ орган: Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия (EASME)
% на финансиране:
• традиционни проекти насочени към природата и биологичното разнообразие:
60% съфинансиране и 75% за проекти, насочени към приоритетни местообитания и видове;
• интегрирани проекти, подготвителни проекти и проекти за техническа помощ:
60% съфинансиране;
• проекти за изграждане на капацитет: 100% съфинансиране;
• всички други проекти:
• 60% съфинансиране по време на първата многогодишна работна програма
(2014 – 2017 г.);
• 55% съфинансиране по време на втората многогодишна работна програма (2018
– 2020 г.).
Цел на програмата: да допринeсe за изпълнението, осъвременяването и развитието
на политиките и законодателството на Европейския съюз в областта на околната
среда и климата чрез съфинансиране на проекти с добавена стойност за Европа.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• държави членки на ЕС.
Видове организации:
• обществени органи;
• частни търговски организации;
• частни нетърговски организации (включително НПО).
Допустими дейности:
• Проекти на тема:
• природа и биологично разнообразие:
> проблеми на биологичното разнообразие;
> местообитания;
> видове;
• околна среда:
> въздух и шум;
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> енергия;
> управление на околната среда;
> индустрия – производство;
> информация – комуникация;
> земеползване и градоустройство;
> управление на риска;
> услуги и търговия;
> отпадъци;
> вода.
• действия в сферата на климатичните промени:
> адаптация към изменението на климата;
> смекчаване на изменението на климата.
• други типове проекти:
• традиционни проекти: най-добри практики, иновативни и демонстрационни
проекти, както и проекти за разпространение/информация, и такива за управление (подобни на LIFE+);
• интегрирани проекти: проекти, насочени към реализирането на планове и стратегии с голям териториален мащаб, които се изискват според европейското законодателство в сферите природа, вода, отпадъци, въздух;
• подготвителни проекти: проекти, идентифицирани от Комисията като подпомагащи конкретни нужди за реализирането и развитието на европейска екологична или климатична политика и законодателство;
• проекти за изграждане на капацитет: финансова помощ за необходимите дейности за изграждане на капацитет на държавите членки, с цел осигуряване на
възможност за тяхното по-ефективно участие в LIFE.
Бюджетна рамка: в зависимост от типа и темата на проекта.
Как се кандидатства: поканите за подаване на предложения се публикуват ежегодно. Подробни инструкции за съставянето и подаването на заявления са включени в
ръководството за кандидатстване, публикувано заедно с поканата за подаване на
предложения.
Кандидатите трябва да използват съответните пакети за кандидатстване за програма LIFE (само на английски език), за изготвянето на техните предложения.
За „Традиционни“ проекти, кандидатите трябва да използват само инструмента
„e-Proposal“ за създаване и подаване на предложения. Достъпът е осигурен чрез:
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/. Всички други типове проекти трябва да използват формулярите за кандидатстване, предвидени в съответния пакет за кандидатстване.
За повече информация: www.ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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ЗДРАВЕ ЗА РАСТЕЖ
Програмен период: 2014 – 2020 г.
Бюджет: 449 400 000 евро
Управляващ орган: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и
храните
% на финансиране: 60% е максималният размер на съфинансиране за всички видове безвъзмездна помощ, а в някои редки случаи с изключителна полза може да бъде
увеличен до 80%.
Цел на програмата:
• подобряване на здравето, предотвратяване на заболяванията и насърчаване на
среда, подпомагаща здравословния начин на живот чрез принципа „здраве във
всички политики“;
• защита на гражданите на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето;
• принос към иновативни, рационални и устойчиви системи за здравеопазване;
• улесняване на достъпа до по-добро и по-безопасно здравеопазване за гражданите на ЕС.
Допустимост на кандидатите:
Териториален обхват:
• държави членки на ЕС;
• Исландия и Норвегия;
• държавите, които имат двустранен договор с Европейския съюз, съгласно член
6 на Регламент (ЕС) № 282/2014, за създаване на трета програма за действие на
Съюза в областта на здравето (2014 – 2020).
Видове организации:
• законово учредени организации;
• държавни институции, органи на публичния или непубличния сектор (институции за научни изследвания и здравеопазване, университети и висши образователни институции);
• неправителствени органи;
• международни организации;
• частни дружества (чрез обществени поръчки).
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Допустими дейности:
Програмата ще спомогне за финансиране на:
• възприемането на иновативни решения за подобряване на здравеопазването;
• споделяне на ресурси и ноу-хау между държавите в ЕС за справяне с общи проблеми, като се дава възможност на националните правителства да запазят контрола върху собствените си системи на здравеопазване.
Програмата ще финансира дейности, насочени към следните цели:
Цел 1: принос към новаторските и устойчиви здравни системи:
• насърчаване на държавите членки за възприемането на оценки на здравните
технологии;
• допълнително стимулиране на използването на електронни здравни решения;
• изграждане на доказателствена информационна база, за да се осигури консултиране на държавите членки как по-добре да управляват своите здравни системи;
• решаването на проблеми на работната сила в здравеопазването чрез идентифициране и популяризиране на успешни стратегии за набиране на кадри в сектора
на здравеопазването, както и насърчаване на трансграничното образование и
обучение.
Цел 2: увеличаване на достъпа до по-добро и по-безопасно здравеопазване:
• подпомагане на реализирането и акредитацията на системата на Европейските
референтни мрежи;
• увеличаване на сътрудничеството в областта на безопасността на пациентите
и качеството на грижите от гледна точка на повече опции на пациентите по
отношение на трансграничните възможности, които са на разположение за тях,
чрез увеличаване на наличната информация и повече прозрачност при предоставяне на грижи, което би спомогнало за постигане на подобрени резултати в
здравеопазването;
Цел 3: насърчаване на доброто здраве и предотвратяването на болести, за да се
подобри здравословното състояние на гражданите:
• По-добро и по-бързо възприемане на добри практики от държавите членки;
• Подпомагане на съществуващи стратегии в ЕС;
• Насърчаване на ефективното сътрудничество между държавите членки;
• Установяване на механизъм за валидиране на ниво ЕС, който ще демонстрира
как практиките и намесата на общността могат да бъдат оценени с цел устойчиво изпълнение;
• Поддържане на подходящи методи на разпространение и оценка.
Цел 4: защитаване на гражданите от трансгранични заплахи за здравето:
• готовност и планиране на реакциите;
• осведомяване за рисковете и кризите;

80

• изграждане на капацитет за оценка на риска и обучение;
• обмен на добри практики и опит;
• мерки, предназначени за наблюдение и предоставяне на ранни предупреждения за заплахи за здравето с цел по-ефективното справяне с тях.
Бюджетна рамка: в зависимост от вида на дейностите по проекта и целта на проекта.
Как се кандидатства: предложенията могат да се подават само електронно чрез
Системата за електронен обмен на Портала за участници за научни изследвания и
иновации на ЕС. Електронното подаване може да се осъществи чрез Портала за участниците.
Ако Вашата организация не е в електронната регистрационна система за Седма рамкова програма ХОРИЗОНТ 2020 и други програми, т.е. Вие нямате 9-цифрен идентификационен номер на участник (PIC), моля регистрирайте се в Портала на участниците.
Цялата информация за кандидатстване и необходимите документи и формуляри е
налична на страницата на Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните.
За повече информация: www.ec.europa.eu
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ПЛАТФОРМИ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА
• EuropeAid (International Cooperation and Development Programme) – Calls for proposals
& Procurement notices
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en;
•Enspire EU – entrepreneurs & entrepreneurship; self-employment.
www.enspire.eu
• COPIE – Managing Authorities and Implementing Bodies for entrepreneurship at national
and regional level
www.cop-ie.eu
• Senior Enterprise – seniors, unemployed adults;
www.seniorenterprise.ie
• Europioneers – web-entrepreneurs (a specific category who create new digital services
and products that use the web as an indispensable component)
europioneers.eu
• Tech All Stars – start-ups
techallstars.eu/faq.html
• EIT Digital – digital technology innovation and entrepreneurial training
www.eitdigital.eu
• Enterprise Europe Network – SME
http://een.ec.europa.eu
• European IPR Helpdesk – Intellectual property rights
https://www.iprhelpdesk.eu
• INNOVACCESS – The European Network of National Intellectual Property Offices –
Intellectual property rights
http://www.innovaccess.eu
• EU Eco-innovation Action Plan – innovations and innovative projects
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/index_en.htm

82

Открийте нови възможности с европейските фондове:
Екип „Европейски фондове“
UniCredit Bulbank
e-mail: ecc@unicreditgroup.bg
Тел.: +359 2/ 9309 638; +359 2/ 9309 630

Welcome to

