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ПРОЕКТ НА
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
2017 година
№ Наименование
Цели на
Начин на Извър- Общ размер на
на
предоставяната провеждане шване
БФП по
процедурата
БФП по
на
на
процедурата
процедурата процедурата предва
(в лв.)
съгласно чл.2 риот ПМС № телен
162 от 2016 г. подбор
на
концеп
ции за
проект
ни
предло
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности 1

Категории
допустими
разходи

МаксимаДата на Краен срок Представлява ли
Размер на БФП за
лен
обявяване
за
процедурата/ част
проект (в лв.)
% на съна
подаване
от нея:
финанси- процедурата
на
дърмини- мини- максимален
ране
проектни жавна
мална мален
предложе- помощ
помощ
ния

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
1

Енергийна
ефективност в
периферните райони-2

Да се повиши
енергийната
ефективност
на публичната
инфраструктура и на
жилищния
сектор в
малките
градовеопорни

Процедура
за подбор
на
проектни
предложения

НЕ

15 000 000,002

28 общини − Внедряване на
− разходи за СМР
на малки
мерки за енергийна − разходи за
градове от
ефективност и
обследвания за
4-то ниво на
обновяване на
енергийна
националжилищни сгради;
ефективност и
ната
− внедряване на
конструктивни
полиценмерки за енергийна
обследвания и
трична
ефективност и
технически
система,
обновяване на
паспорти на
съгласно
административни
съществуващи
НКПР

85%
ЕФРР
15%
НФ

Декември
2017 г.

Март
2018 г.

НП

По
отноше
ние на
собстве
ниците
на
самосто
ятелни
обекти,
в които
се

НП

*3
Предстои да
бъде
уточнено

1

Изчерпателен списък на допустимите дейности ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване.
Посоченият общ размер на БФП по процедурата е индикативен и ще се формира от спестен ресурс по първата покана за кандидатстване и след провеждане на обществени поръчки от
бенефициентите по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“).
3
Максималният размер на БФП за проект ще бъде определен след прецизиране на общия размер на БФП по процедурата.
2
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центрове на
националната
полицентрична система,
съгласно
НКПР

сгради на
сгради
държавната и
− разходи за
общинската
проектиране и
администрация и
авторски надзор
публични сгради на
−
разходи за
общинската
строителен
образователна,
надзор и оценка
културна и
на
социална
съответствието
инфраструктура.
− разходи за
въвеждане в
експлоатация
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация

извърш
ва
стопанска
дейност
в
жилищ
ни
сгради
се
прилагат
правилата на
Регламент
(ЕС) №
1407/20
13

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“
Регионална
2
здравна
инфраструктура

Подобрен
достъп до
спешна
медицинска
помощ с
възможности
за спешна
диагностика,
лечение и
наблюдение
до 24 ч.
Намаляване на
броя
хоспитализаци
и в здравната

Процедура
за
директно
предоставяне на
БФП

НЕ

163 502 132,68

Министер- - Подпомагане на
ство на
спешните отделения
здравеопаз- в областните
ването
многопрофилни
болници да развият
капацитет за оказване
на спешна
медицинска помощ
- Строителство,
реконструкция,
ремонт, оборудване и
обзавеждане
Центровете за
спешна медицинска
помощ (ЦСМП) и
техните филиали

− разходи за
СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания и
технически
паспорти на
съществуващи
сгради
− разходи за
проектиране и
авторски
надзор

85%
ЕФРР
15%
НФ

Януари
2017 г.

В
*
зависимо Предст от
стои да
проектна
бъде
та
уточготовнос нено в
т на
процеса
конкретн
на
ият
съглабенефиц суване
иент
с МФ
по реда
на
Наредба № 4
от 22

НЕ

НП5

163 502 132,
68

2
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система

-

-Закупуване на
съвременни
санитарни превозни
средства
-Техническа
подкрепа,
консултации,
проучвания, анализи,
изследвания и друг
външен експертен
опит в подкрепа на
изпълнението на
големия проект и на
имащите отношение
критерии на
предварително
условие 9.3 и
осигуряване на
усточйивост на
инвестициите.

юли
2016 г.4

− разходи за
строителен
надзор и
оценка на
съответствието
− разходи за
въвеждане в
експлоатация
− разходи за
закупуване на
специализиран
и автомобили
(линейки)
− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за
консултантски
услуги
(техническа
подкрепа)

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“
3

Подкрепа за

Подобряване

Процедура

НЕ

57 095 000,00

Конкретните

- Конкретните

− разходи за

85%

Януари

Април

*

НЕ

НП

*7

5

Тъй като общият ресурс по ПО 4 е над 50 млн. евро и вземайки предвид факта, че конкретен бенефициент е Министерството на здравеопазването, се предвижда модернизацията на системата за
спешна медицинска помощ да се извърши с един голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
4
Наредба № 4 за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
7
Максималният размер на проектно предложение за всеки отделен конкретен бенефициент ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване след утвърждаване на Картата на услугите за подкрепа в
общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

3
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4

деинституци
на
онализация регионалната
на
социална
социалните инфраструкуслуги за
тура за
деца
деинституционализация
на социалните
услуги за деца
в съответствие
с
Националната
стратегия
„Визия за
деинституцио
нализация на
децата в
Република
България“ с
хоризонт 2025
и
Актуализиран
ия план за
действие за
изпълнението
й.

за
директно
предоставяне на
БФП

Подкрепа за Подобряване
деинституци
на
онализация регионалната
на
социална
социалните инфраструк-

Процедура
за
директно
предоставяне на

НЕ

42 373 980,19

бенефициенти ще
бъдат
определени
в Насоките
за кандидатстване в
съответстви
е с Картата
на услугите
за подкрепа
в общността
и в семейна
среда и
Картата на
резидентните услуги

дейности ще бъдат
посочени в Насоките
за кандидатстване
след приемане на
актуализирания План
за действие към
Националната
стратегия „Визия за
деинституционализац
ия на децата в
Република
България“, Картата
на услугите за
подкрепа в
общността и в
семейна среда и
Картата на
резидентните услуги.

СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващит
е сгради
− разходи за
проектиране и
авторски
надзор
− разходи за
строителен
надзор и
оценка на
съответствието
− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация

ЕФРР

Конкретните
бенефициенти ще
бъдат
определени

- Конкретните
дейности ще бъдат
посочени в Насоките
за кандидатстване в
съответствие с Плана

− разходи за
СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна

85%
ЕФРР

2017 г.

2017 г.

Предстои да
бъде
уточнено в
процеса
на
съгласуване
с МФ
по реда
на
Наредба № 46

Юни
2017 г.

Септемвр
и 2017 г.

*
Предстои да
бъде
уточ-

15%
НФ

15%

Предстои да
бъде
уточнено

НЕ

НП

*9
Предстои да
бъде
уточнено

6

Наредба № 4 за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
Максималният размер на проектно предложение за всеки отделен конкретен бенефициент ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване след анализ на потребностите и на обхвата на ползвателите
на предлаганите социални услуги, изготвен от Министерство на труда и социалната политика.
9
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услуги за
тура за
възрастни и
деинститухора с
ционализация
увреждания на социалните
услуги
възрастни и
хора с
увреждания в
съответствие с
Националната
стратегия за
дългосрочна
грижа и
Планът за
действие за
изпълнението
й.

БФП

в Насоките
за кандидатстване в
съответствие с
Плана за
действие за
периода
2016-2020 г.
за
изпълнение
на
Националната стратегия
за
дългосрочна
грижа

за действие за
периода 2016-2020 г.
за изпълнение на
Националната
стратегия за
дългосрочна грижа

ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващит
е сгради
− разходи за
проектиране и
авторски
надзор
− разходи за
строителен
надзор и
оценка на
съответствието
− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация

нено в
процеса
на
съгласуване
с МФ
по реда
на
Наредба № 48

НФ

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“
4

Развитие на
туристичес-

Съхраняване,
опазване и

Процедура
на

НЕ

98 530 686,39
10

Министерство на

- Развитие на обекти
на културното

 разходи за
СМР

85% 11
ЕФРР

Май 2017
г.

В зависимост от

*12
Пред-

*7
Пред-

НП

9 779 150 лв.
за обекти от

8

Наредба № 4 за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
Финансовата подкрепа по процедурата се осигурява единствено чрез комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Съгласно финансовия
план на ОПРР общият размер на средствата за подкрепа на регионалния туризъм (197 061 376,69 лв.) се разпределя в съотношение 50% БФП и 50% финансов инструмент. Ресурсът, включен в ИГРП
по процедурата, представлява размерът на безвъзмездната финансова помощ.
11
Общият размер на БФП (100%) на проекта ще бъде определен съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на
ОПРР 2014-2020 г.
12
Финансовият посредник ще има ангажимент да изследва наличието и приложимия режим по държавните помощи и да определи както подкрепата по линия на финансовия инструмент, така и
необходимия размер на БФП.
10
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ки атракции

13

популяризиране на
културното
наследство от
национално и
световно
значение в
България

директно
предоставяне на
БФП

културата,
общини,
институции
на
вероизповеданията и
техни
местни,
поделения,
които са
юридически
лица (за
проекти,
които имат
Решение на
финансов
посредник
за
предоставян
е на
финансова
помощ чрез
финансов
инструмент,
създаден по
линия на
ОПРР 20142020)

наследство от
национално и
световно значение, в
т.ч. религиозни
такива, чрез
консервация и
реставрация,
възстановяване,
опазване,
експониране,
социализация,
популяризиране,
оборудване,
въвеждане на
техники и програми
за превод,
екскурзоводски
услуги и др.
- Дейности по
вертикална
планировка,
подобряване на
прилежащи
пространства, както и
подпомагане
развитието на
туристически
продукти (на
основата на
подпомаганите
атракции) и пазарна
информация, като
маркетингови
проучвания и
анализи на
въздействието,
регионални

 разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществу-ващи
сгради
 разходи за
проектиране и
авторски
надзор
 разходи за
строителен
надзор и
оценка на
съответствието
 разходи за
въвеждане в
експлоатация
 разходи за
оборудване и
обзавеждане
 разходи за
обучения,
рекламни и
маркетингови
дейности,
участие в
събития,
информиране
на обществеността и др.
 разходи за

15%
НФ

проектната
готовност на
конкретните
бенефициенти

стои
да
бъде
уточнено в
проце
са на
съгласуван
ес
МФ
по
реда
на
Наред
-ба №
413

стои
да
бъде
уточнено в
проце
са на
съгласуван
ес
МФ
по
реда
на
Наред
-ба №
4

национално
значение
19 558 300 лв.
за обекти от
световно
значение

Наредба № 4 за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
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проучвания на
организация и
посетителите,
управление
разработка на
 разходи за
маркетингови и
публичност и
рекламни стратегии и
визуализация
програми за
туристически
продукти, създаване
на туристически
пакети и рекламни
дейности
- Развитие на
туристическата
инфраструктура,
необходима за
нуждите на
атракциите
(туристически пътеки
и пътеки на здравето,
пътеки за катерене,
езда и колоездене,
места за пикник,
указателни табели,
центрове за
информация на
посетители)
- Развитие на
допълнителна
дребномащабна
техническа
инфраструктура в
района на
атракциите,
необходима за
посещението им
- Допълнителни
дребномащабни
неинфраструктурни
дейности, имащи
пряка връзка с

7

Европейски съюз

подкрепяните
атракции
- Обучение на
персонала, работещ в
подкрепяните
атракции
- Участие в
регионални,
национални и
международни
туристически борси,
изложения и панаири
и организиране на
експедиентски
пътувания
- Информиране на
обществеността,
включително чрез
кампании за
подобряване на
осведомеността
относно културното
наследство и
неговото опазване и
съхранение

8

