Европейски съюз
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ЧЕТВЪРТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
ЗА 2017 ГОДИНА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.
№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
5
8
ложения помощ помощ9

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”
1 ПОДКРЕПА ЗА
ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО

Подходът ВОМР ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране
на наличния, но все още неразработен
напълно местен потенциал за растеж,
което да допринесе за подобряване качеството на живот на населението в обхванатите територии. Операцията ще

Операцията ще се
реализира
чрез процедури на
подбор на
проектни

НП

Максимален
бюджет
от
ОПРЧР за
финансиране
на
ВОМР:

Предвид спецификата на процедурата, допустимите кандидати
са посочени в
приложение към

Дейностите се определят от всеки
МИГ и са включени в мерките на
стратегиите за ВОМР с финансиране от ОПРЧР за съответната територия. Дейностите следва да са съобразени с допустимите дейности от

Разходи за
персонал;
Разходи за
материални
активи;

100%

Датите
на
обявяване
на от-

2020 г.

НП

Съгласно
Регламент
(ЕС)
№1407/
2013 на

Съгласн
о
мерките
в

391 166
лв. или
помалко съгласно
мерките

1

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
2
Безвъзмездна финансова помощ.
3
Отбелязва се „да“ или „не“.
4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
5
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
6
Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
7
Ако е приложимо.
8
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
9
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

РАЗВИТИЕ
(ВОМР)10

подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост
и ще предостави нови възможности за
подобряване на доходите и стандарта
на живот на местните общности.
В сферата на пазара на труда, чрез
ВОМР програмата ще цели насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.
По отношение на намаляване на бедността и повишаване на социалното
включване, ОПРЧР ще инвестира в
мерки за подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално
изключване лица.

2 ИНТЕГРИРАНИ
ОБУЧЕНИЯ
ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА
ПАЗАРА НА
10

Да се повиши професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията за поефективно и ефикасно изпълнение на
техните задължения при формирането
и прилагането на политиките в сферата
на социалното включване, пазара на

предложения, съгласно чл.
40 до 42 на
ЗУСЕСИФ
и
ПМС 161
от 4 юли
2016
г.,
обявени
от
МИГ/МИ
РГ.

Процедура
на
директно
предоставяне

до 97 300
000 лв.

НП

391 166 лв.

Примерни допустими дейности

критериите за избор на операцията и са в рамките на посочените бенефициенти по всеки
един от допустимите по процедурата инвестиционни приоритети
на приоритетна
ос 1 и 2 на ОПРЧР

инвестиционния приоритет на ОПРЧР, включен в съответната мярка
на Стратегията, и с указанията на
УО на ОПРЧР за ВОМР. (Дейности
и услуги, които са част от обхвата на
мерките,
свързани
с
деинституционализация на деца и
възрастни няма да получат подкрепа
по настоящата процедура)

Център за развитие на човешките ресурси и
регионални инициативи
(ЦРЧРРИ)

Предоставяне на специализирани
интегрирани обучения (на основата
на ROIT) за служителите в институциите, работещи в сферата на пазара
на труда, социалното включване,
равните
възможности,
недискриминацията и условията на
труд;

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

делните
процедури
се определят от
МИГ/
МИРГ
в зависимост
от
тяхната
готовност

Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.

Разходи за
персонал;
Разходи за
материални
активи;

100%

Декември
2017

Комисията
от 18
декември
2013
година

стратегиите
за
ВО
МР

в стратегиите за
ВОМР

НП

391 166
лв.

Неприложимо
по отношение на
общините.

Януари
2018

Не

Да

Процедурата се реализира по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2. Бюджетът е общ и е максимално допустим.
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

ТРУДА И
В СОЦИАЛНАТА
СФЕРА11

труда, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и
условията на труд;
Да се усъвършенства сътрудничеството
и
взаимодействието
между
институциите
по
формиране
и
прилагане на политиките в сферата на
социалното включване, пазара на
труда,
здравеопазването,
равните
възможности и недискриминацията и
условията на труд.

Примерни допустими дейности

Организация на инициативи (конференции, кръгли маси, учебни посещения, работни срещи, дискусии и
др.) за целевите групи с цел разширяване на контактите, обмен на
опит, разпространение и въвеждане
на добри политики и практики в
сферата на социалното включване,
пазара на труда, здравеопазването,
равните
възможности
и
недискриминацията и условията на
труд;
Надграждане, софтуерна актуализация и техническа поддръжка на работещи уеб-базирани електронни
информационни и комуникационни
продукти за дигитално разпространение за натрупан опит и знания и за
формиране на нови знания и умения
като СмартНет, Платформа за дистанционно обучение, Клуб на лектора, електронна библиотека, електронен бюлетин и вътрешен и външен интернет сайтове.

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“

11

Процедурата се реализира по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 3.
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

ПОДКРЕПА ЗА
ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО
РАЗВИТИЕ
(ВОМР)12

Подходът ВОМР ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране
на наличния, но все още неразработен
напълно местен потенциал за растеж,
което да допринесе за подобряване качеството на живот на населението в обхванатите територии. Операцията ще
подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост
и ще предостави нови възможности за
подобряване на доходите и стандарта
на живот на местните общности.
В сферата на пазара на труда, чрез
ВОМР програмата ще цели насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.
По отношение на намаляване на бедността и повишаване на социалното
включване, ОПРЧР ще инвестира в
мерки за подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално
изключване лица.

12

Операцията ще се
реализира
чрез процедури на
подбор на
проектни
предложения,
съгласно
чл. 40 до
42
на
ЗУСЕСИФ
и
ПМС 161
от 4 юли
2016
г.,
обявени
от
МИГ/МИ
РГ.

НП

Максимален
бюджет
от
ОПРЧР за
финансиране
на
ВОМР:
до 97 300
000 лв.

Предвид спецификата на процедурата, допустимите кандидати
са посочени в
приложение към
критериите
за
избор на операцията и са в рамките на посочените бенефициенти по всеки
един от допустимите по процедурата инвестиционни приоритети на приоритетна ос 1 и 2 на
ОПРЧР

Примерни допустими дейности

Дейностите се определят от всеки
МИГ и са включени в мерките на
стратегиите за ВОМР с финансиране от ОПРЧР за съответната територия. Дейностите следва да са съобразени с допустимите дейности от
инвестиционния приоритет на ОПРЧР, включен в съответната мярка
на Стратегията, и с указанията на
УО на ОПРЧР за ВОМР. (Дейности
и услуги, които са част от обхвата на
мерките,
свързани
с
деинституционализация на деца и
възрастни няма да получат подкрепа
по настоящата процедура)

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

Разходи за
персонал;

Разходи за
материални
активи;
Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.

100%

Датите на
обявяване на
отделните
процедури се
определят
от
МИГ/
МИР
Г
в
зависимост
от
тяхната
готовност.

2020 г.

НП

Съгласно
Регламент
(ЕС)
№140
7/2013
на Комисията от
18 декември
2013
година

Съгласн
о
мерките
в
стратегиите
за
ВО
МР

391 166
лв. или
помалко съгласно
мерките
в стратегиите за
ВОМР

Неприложимо
по отношение на
общините.

Процедурата се реализира по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2. Бюджетът е общ и е максимално допустим.
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

3 ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЦАТА
С УВРЕЖДАНИЯ

4

ИНТЕГРИРАНИ
ДЕЙСТВИЯ ЗА

Да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки
множествени увреждания и техните семейства.
Подобряване на достъпа до услуги за
кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с лица с увреждания.
Операцията е в подкрепа на Мярка 1:
„Създаване на мрежа от социални услуги и пилотни интегрирани здравносоциални услуги в общността за възрастни хора, лица с тежки увреждания,
психични разстройства, интелектуални
затруднения, болест на Алцхаймер и
други форми на деменция“ от проекта
на плана за действие за периода 20162020 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа и апробира модел за предоставяне на услугата Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени
увреждания и техните семейства.
Целта на операцията е да подкрепи реализирането на интегрирани действия за
устойчиво градско развитие чрез финансиране на дейности в рамките на интервенциите по Интегрираните планове

Процедура
на
директно
предоставяне

Не

6 000 000

Общини на територията на Република България,
областни
центрове, съгласно териториалното деление
на страната на
райони на планиране от ниво
NUTS 2.

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

Предоставяне на подкрепящи услуги, в
т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността за лица с увреждания
и техните семейства, чрез подкрепа за
дейността на центрове за подкрепа на
лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

Разходи за
персонал;

Реализация на интегрирани подходи за
мотивиране и насърчаване участието
на пазара на труда на лица, полагащи
грижи за зависими членове на семейството-лица с увреждания;

Разходи за
услуги и
строителство;

100%

Ноември
2017

100%

Декември
2017
г.

Януари
2018

Не

Разходи за
материални
активи;

Да
Не е
приложимо
за общините

НП

1
000
000 лв.
В случаите на
приложимост
на Регламент
(ЕО) №
1407/20
13, максималният
размер
на помощта е
391 166
лв.

НП

НП

НП

Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.

Процедура
за
директно
предоставяне

НП

18 000 000

Общини на 39
града от 1-во до
3-то йерархично
ниво от националната

Подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите, предвидени да
бъдат разкрити в съответната община;

Разходи за
персонал;

2020 г.

НП

5

Европейски съюз
Европейски социален
Фонд

№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

УСТОЙЧИВО
ГРАДСКО
РАЗВИТИЕ

за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР), насочени към устойчиво и
трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни
и социални проблеми в 39 града от 1-во,
2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за
пространствено развитие на България
за периода 2013-2025 г..
Операцията ще окаже подкрепа за
допълняемост на проектите, включени
в ИПГВР за изграждане на социална
инфраструктура извън процеса на
деинституционализация - центрове за
временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с
деца на улицата.
Мерките целят повишаване качеството
на живот, насърчаване на социалното
включване и интегриране в обществото
на групите в неравностойно положение
и със специални потребности, както и
на други уязвими групи. Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки
за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване

полицентрична
система,
съгласно
НКПР
2013-2025 г. - бенефициенти по
Приоритетна ос
1 на ОПРР 20142020 г., в чиито
ИПГВР са включени мерки за основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални
услуги в общността – центрове за временно
настаняване,
центрове за работа с деца на
улицата, приюти
и кризисни центрове. (При кандидатстването за
одобрение на инвестиционната
си
стратегия

Примерни допустими дейности

Обучение и супервизия на персонала, в съответствие с потребностите за всяка конкретна услуга;
Разкриване и функциониране на социалните услуги - Център за временно настаняване; Кризисен център;
Приют; Център за работа с деца на
улицата.

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

Разходи за
материални
активи;
Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

5

ПРОДЪЛЖАВАЩА
ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА ДЕЦАТА И
МЛАДЕЖИТЕ

Целта на настоящата операция е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете
за медико-социални грижи за деца и
закриване на тези институции.
Изпълнението на схемата ще обезпечи
подготовката за създаването и предоставянето на новите услуги в семейна
среда и в общността на територията на
цялата страна.

Процедура
за
директно
предоставяне

НП

3 000 000

пред ОПРР, съответната
община следва да е
заявила, че финансирането на
определените социални услуги
ще бъде по ОПРЧР)
Агенция за социално подпомагане

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

•Разработване на програми и стандарти.

Разходи за
персонал;

•Извършване на оценка на потребностите на децата, настанени в
ДМСГД, на техните родители и подготовка за извеждане.

Разходи за
материални
активи;

•Извършване на оценка на потребностите на децата без увреждания,
настанени в ДДЛРГ, на техните родители и подготовка за извеждане.
•Актуализиране на оценката на потребностите на деца с увреждания,
настанени в ЦНСТ и на техните родители;

100%

Ноември
2017

Декември
2017

НП

НП

НП

НП

Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи

•Провеждане на обучения и супервизия.
•Комуникационна стратегия.
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,

ИНТЕГРИРАНИ
ОБУЧЕНИЯ
ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА
ПАЗАРА НА
ТРУДА И
В СОЦИАЛНАТА
СФЕРА13

Да се повиши професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията за поефективно и ефикасно изпълнение на
техните задължения при формирането
и прилагането на политиките в сферата
на социалното включване, пазара на
труда, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд;

РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД“
Център за разви- Предоставяне на специализирани
ПроцеНП
391 166 лв. тие на човеш- интегрирани обучения (на основата Разходи за
дура
на
ките ресурси и на ROIT) за служителите в институ- персонал;
директно
регионални ини- циите, работещи в сферата на пазара Разходи за
предостациативи
на труда, социалното включване, материвяне
(ЦРЧРРИ)
равните възможности, недискрими- ални
акнацията и условията на труд;
тиви;

Да се усъвършенства сътрудничеството
и взаимодействието между институциите по формиране и прилагане на политиките в сферата на социалното включване, пазара на труда, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Организация на инициативи (конференции, кръгли маси, учебни посещения, работни срещи, дискусии и
др.) за целевите групи с цел разширяване на контактите, обмен на
опит, разпространение и въвеждане
на добри политики и практики в
сферата на социалното включване,
пазара на труда, здравеопазването,
равните възможности и недискриминацията и условията на труд;

100%

Декември
2017

Януари
2018

Не

Да

НП

391 166
лв.

Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.

Надграждане, софтуерна актуализация и техническа поддръжка на работещи уеб-базирани електронни
информационни и комуникационни
продукти за дигитално разпространение за натрупан опит и знания и за
13

Процедурата се реализира по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 3.
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

формиране на нови знания и умения
като СмартНет, Платформа за дистанционно обучение, Клуб на лектора, електронна библиотека, електронен бюлетин и вътрешен и външен интернет сайтове.
6 РАЗВИТИЕ
НА
ЕФЕКТИВНИ
ПОЛИТИКИ ЗА
СПАЗВАНЕ
ПРАВАТА
НА
ДЕЦАТА И
УЧАСТИЕТО ИМ В
МЕХАНИЗМА
ЗА
ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ПРИ
ФОРМИРАНЕ НА
ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА,

Настоящата операция ще подобри
ефективността на политиката на ДАЗД
по отношение на спазване на правата на
детето, качеството на неговата грижа и
активното му включване в процеса на
вземане на решение при въвеждане и
развитие на политиките за деца. Чрез
операцията ще се подобри инструментариума за реализиране на политиката
за детето и укрепване на административния капацитет на служителите в
ДАЗД, формиращи и контролиращи
тези политики.
Посредством анализ на системата за цялостната грижа на децата и на база направените в него препоръки и констатации, ще се подобри ефективната координация между отговорните институции по отношение политиката за деца,
което ще допринесе за постигане на СЦ
2 от ИП 1 на ОП РЧР. Утвърждаването
и популяризирането на действащия ме-

Процедура
на
директно
предоставяне

НП

500 000 лв.

Държавна агенция за закрила на
детето (ДАЗД)

Проучване и анализ на системата за
закрила и извеждане на констатации
и препоръки за подобряване на нейната ефективност в краткосрочен и
дългосрочен план, които да способстват за усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба.
Подобряване на ефективността и
ефикасността на процеса на изпълнение на детското участие върху
формирането на местните и националните политики, свързани с децата, чрез прилагане на идентифицираните мерки от Инструмента за
оценка на за участието деца в процеса на вземане на решение.

Разходи за
материални
активи;

100%

Ноември
2017

Декември
2017

НП

НП

НП

НП

Разходи за
услуги;
Разходи за
публичност;
Непреки
разходи.

Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на
заинтересованите институции за
спазване правата на детето, вкл. разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие,
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

НАСОЧЕНА
КЪМ ТЯХ

ханизъм за включването на децата и активното отчитане на мнението им в съответствие с възрастта и зрелостта им в
процеса на вземане на решение за формиране на ключови за тях политики, ще
добави допълнителна стойност към
постигането на тази специфична цел. В
допълнение с настоящата операция,
посредством обучението на служителите в ДАЗД на база направения мониторинг и анализ на системата за грижата за детето, съобразено със спецификата на дейността ще се допринесе за
постигне на СЦ 1 по ИП 1.

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

установени в Конвенцията на ООН
за правата на детето.
Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детското участие с цел представянето му пред Националния съвет за закрила на детето за обсъждане и вземане на решение по въвеждане на идентифицираните мерки в ежегодната Националната програма за закрила на детето.

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
7 ИНОВАТИВНИ
ЗАЕДНО

Операцията е насочена към институциите от системата на Министерство на
труда и социалната политика и цели да
допринесе за трансфера и въвеждането
на социални иновации, добри практики,
партньорски подходи към намиране на
решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на
труда, социалното включване, равните
възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Процедура
на
директно
предоставяне

НП

10 000 000

Министерство
на труда и социалната политика
и второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра
на труда и социалната политика;
Държавно предприятие „Българо-германски
център за професионално обучение”.

Изготвяне на специфични анализи и Разходи за
изследвания на опита на други дър- персонал;
жави-членки;
Разходи за
Обмен на персонал, ръководители на материпрограми и проекти, обучаващи, пред- ални
акставители на заинтересованите страни, тиви;
както и на представители на целевите
групи;
Разходи за
услуги;
Организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения Разходи за
с цел насърчаване обмена на опит, ин- публичност;

100%

Ноем
ври
2017
г.

2020 г.

НП

Съгласно
Регламент
(ЕО)
№
1407/2
013 г.
на Комисията от
18 декември
2013

НП

500 000
лв.
В случаите на
приложимост
на Регламент
(ЕО) №
1407/20
13, максималният
размер
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

Като партньори
са
допустими
всички посочени
бенефициенти
по съответните
инвестиционни
приоритети на
ОП РЧР .

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

формация, добри практики и инова- Непреки
тивни подходи между партньорите и разходи.
другите заинтересованите страни;
Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането,
мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;

година.

на помощта
за партньорите
е
391
166 лв.

Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез
адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други
държави;
Пилотно прилагане на разработени
иновативни подходи и модели:
Дейности за оценка на постигнатите
резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по про- Начин на Извър- Общ размер Допустими кандипо ние на процецедурата
провеждане шване на БФП по
дати
ре
дурата
на процедуна процедурата
д
рата съг- предва(в лв.)
ласно чл. 2 ритеот ПМС № лен
162 от
подбор
2016 г.
на концепции
за проектни
предложения3

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на Краен Представлява ли Размер на БФП за
допустими мален обявя- срок за процедурата/част проект (в лв.)7
разходи % на съ- ване на подаване
от нея6:
финан- процеду- на проек- дърмини- мини- максимасиране рата4 тни пред- жавна мална мален
лен
ложения5 помощ8 помощ9

Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни
и/или негативни).

Процедури, по които се предоставя БФП за интегрирани проектни предложения
12
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№ Наимено-ва- Цели на предоста- Начин на
по ние на про- вяната БФП по про- провеждане
ред цедурата
цедурата
на процедурата съгласно чл. 2
от ПМС
№ 162 от
2016 г.

1

СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ

Общата цел на
операцията е да
допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване
на
бедността,
както и до трайната интеграция на
наймаргинализиранит
е общности, вкл.
ромите чрез реализацията на комплексни мерки и
прилагането на интегриран подход.

Процедура
на директно предоставяне

Извърш- Програми,
Водеща
Общ раз- Допустими кандидати
ване на по които се програма15 мер на
предва- предоставя
БФП по
рителен БФП по пропроцедуподбор
цедурата
рата (в лв.)
на концепции
за проектни
предложения14

Примерни допустими дейности

Категории Макси- Дата на
допустими мален обявяразходи % на съ- ване на
финан- процедусиране рата16

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“
НП
I.
Направление Разходи
ОПРЧР
ОПРЧР
80 млн.
Кандидати
100% Декем„Подобряване дос- за персоври
ОПРЧР
Компонент 1
тъпа до заетост”
нал;
2017 г.
ОПНОИР
Общини и райони на
Направление Разходи
Компообщини с актуализи- II.
нент 1:
рани общински пла- „Подобряване дос- за мате50 млн.
нове за интеграция на тъпа до образова- риални
лв.
ромите за периода ние”
активи;
2015-2020 г., в съот- III.
Направление
Комповетствие с Национал- „Подобряване дос- Разходи
нент 2:
ната стратегия на Ре- тъпа до социални и за услуги;
30 млн.
публика България за здравни услуги”
лв.
интегриране на роРазходи
IV.
Направление за
мите 2012-2020 г.
пуб„Развитие на мес- личност;
тните общности и
Компонент 2
Общини на 39 града преодоляване на неНепреки
от 1-во до 3-то йерар- гативните стереоразходи.
хично ниво от нацио- типи”
налната
полицентрична сис- Задължително e
тема, съгласно НКПР проектите да съдържат дейности

Краен Представлява ли Размер на БФП за
срок за
процедуинтегриран проект
подаване рата/част от
– общо и по прог18
на проекнея :
рами
тни пред(в лв.)19
ложедърмини- мин.
макс.
ния17 жавна мална
по- помощ21
мощ20

Януари/фе
вруари
2017
г.

НП

Прилага
се
Регламент
(ЕС)
№
1407/
2013
г.

НП

За компонент 1:
500 000 лв.
ОПРЧР и
390 000 лв.
ОПНОИР
За компонент 2:
ОПРЧР неприложимо.
390 000 лв.
ОП-НОИР
По
ОПРЧР, за
двата компонента:
В случаите
на приложимост на
Регламент

14

Отбелязва се „да“ или „не“.
По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.
16
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
17
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
18
Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено”.
19
Ако е приложимо.
20
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
21
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането ма Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
15
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2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020 г., в чиито
ИПГВР са включени
мерки за изграждане
на социални жилища.

от
направление
I.„Подобряване
достъпа до заетост“ и направление III. „Подобряване достъпа до
социални
и
здравни услуги”.

(ЕО) №
1407/2013,
максималният размер на помощта е
391 166 лв.

За да се гарантира
интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една
дейност от всяко
едно от останалите
две направления.

14

