Европейски съюз

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/ ЗА 2016 г.
(изменение м.октомври 2016 г.)

№ Наименование
Цели на
Вид
на
предоставяната процедура за
процедурата
БФП по
предоставяне
процедурата
на БФП по
чл. 3 от ПМС
№ 107/2014 г.

Извър- Общ размер на
шване
БФП за
на
процедурата /лв./
предва
рителен
подбор
на
концеп
ции за
проект
ни
предло
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности 1

Категории
допустими
разходи2

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

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
1

Подкрепа за
висшите
училища в
РБългария

Създаване на
условия за
модерни
образователни услуги

Процедура
за
директно
предоставяне на
БФП

НЕ

43 374 801,783

4
Висши
училища

- Строителство,
реконструкция и
ремонт на висши
училища,
включително
прилежащото дворно
пространство,
конструктивни
обследвания на

− разходи за
СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на

85%
ЕФРР
15%
НФ

февруари
2016

30 юни
2016 г.

НЕ

НЕ

НП

3,0-4,5
млн.лв.
съгласно
Насоките за
кандидатства
не

1

Изчерпателен списък на допустимите дейности ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване
В съответствие с чл.3 от ПМС 119/20.05.14 г. за определяне на допустимост на разходите по оперативните програми изчерпателен списък на допустимите разходи ще бъде посочен в Насоките за
кандидатстване
3
Общият размер на БФП за процедура „Подкрепа за висшите училища в РБългария“ е прецизиран спрямо размера на БФП по код 049 „Образователна инфраструктура в областта на висшето
образование“, Интервенция 1 Област на интервенция по ПО3 в одобрената ОПРР 2014-2020.
4
Подкрепата за висшите училища ще се предоставя в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020
2

1
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съответните сгради,
подобряване на
достъпа за хора с
увреждания до
сградите на висшите
училища като част от
строителномонтажните работи,
свързани с тях;
- Доставка и монтаж
на оборудване и
обзавеждане за
горепосочените
сгради/помещения,
като част от
цялостното им
обновяване

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
−

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“
Бюджетна
линия за
конкретни
бенефициент
2
и по
приоритетна ос 3 МОН, ММС,
МК

Подобряване Бюджетна
на
линия
административния
капацитет на
конкретните
бенефициенти
с цел успешно
изпълнение на
проектите по
приоритетна
ос 3
„Регионална
образователна
инфраструктура“ на ОПРР

НЕ

650 000,00

МОН, ММС, - Доставка на
МК
хардуер и софтуер за
бенефициентите във
връзка с
изпълнението на
ОПРР 2014-2020 г. –
техническо
оборудване –
компютри,
информационни
системи, вкл. за
осъществяване на
комуникация и
координация.
- Провеждане на

 Разходи за
доставка на
хардуер и
софтуер за
бенефициентит
е във връзка с
изпълнението
на ОПРР 20142020 г. –
техническо
оборудване –
компютри,
информационн
и системи, вкл.
за
осъществяване

85%
ЕФРР

август
2016

НП

НЕ

НЕ

НП

НП

15%
НФ

2
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2014-2020

специализирани
на
обучения на екипите
комуникация и
за управление и
координация.
изпълнение на
 разходи за
проектни
организиране,
предложения по
провеждане и
Приоритетна ос 3 на
участие в
ОПРР 2014-2020,
специализиран
добри практики и
и обучения на
запознаване с опита
екипите за
на други държави по
управление и
отношение
изпълнение на
изпълнението на
проектни
Оперативните
предложения
програми и проекти,
по
финансирани от
Приоритетна ос
Европейските
3 на ОПРР
Структурни и
2014-2020,
инвестиционни
добри практики
фондове.
и запознаване с
- Изготвяне на
опита на други
процедурен наръчник
държави по
и контролни листа за
отношение
мониторинг и
изпълнението
контрол при
на
управление и
Оперативните
изпълнение на
програми и
проектите по
проекти,
приоритетна ос 3
финансирани
„Регионална
от
образователна
Европейските
инфраструктура“ на
Структурни и
Оперативна програма
инвестиционни
„Региони в растеж”
фондове, вкл.
(ОПРР) 2014-2020 г
командировъчн
и разходи и
такси за
участия;
 Разходи за
изготвяне на

3
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процедурен
наръчник и
контролни
листа за
мониторинг и
контрол при
управление и
изпълнение на
проектите по
приоритетна ос
3 „Регионална
образователна
инфраструктур
а“ на
Оперативна
програма
„Региони в
растеж”
(ОПРР) 20142020 г.
 Разходи за
публичност и
визуализация
на бюджетната
линия
 разходи за
организация и
управление
3

Бюджетна
линия за
АПИ

Подобряване Бюджетна
на
линия
административния
капацитет на
АПИ с цел
успешно
изпълнение на
проектите по
приоритетна
ос 7

НЕ

1 206 813,30

АПИ

- Провеждане на
специализирани
обучения в областта
на Европейските
структурни и
инвестиционни
фондове за
програмен период
2014-202
- Осигуряване на

 разходи за
организиране,
провеждане и
участие в
специализиран
и обучения в
областта на
Европейските
структурни и
инвестиционни
фондове за

85%
ЕФРР

август
2016

НП

НЕ

НЕ

НП

НП

15%
НФ

4
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„Регионална
пътна
инфраструктура“ на ОПРР
2014-2020

специализирани
програмен
помещения под наем
период 2014за архивиране на
2020, вкл.
всички документи
командировъчн
към сключените
и разходи и
договори за БФП по
такси за
Оперативна програма
участия
„Региони в растеж
 разходи за
2014-2020 г.
осигуряване на
специализиран
и помещения
под наем за
архивиране на
всички
документи към
сключените
договори за
БФП по
Оперативна
програма
„Региони в
растеж 20142020 г.
 разходи за
организация и
управление
 разходи за
публичност и
визуализация
на бюджетната
линия

5

