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Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/
ЗА 2015 г.
№ Наименование на
Цели на
Вид
процедурата
предоставяната процедура за
БФП по
предоставяне
процедурата
на БФП по
чл. 3 от ПМС
№ 107/2014 г.

Извър- Общ размер
шване на на БФП за
предвари- процедурат
телен
а /лв./
подбор на
концепци
и за
проектни
предложения

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности 1

Категории
допустими разходи2

Максимален
% на съфинансиране

Дата на
обявяване на
процедурата

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

12
май
20153

В зависимост
от проектната
готовност на
всяка общинаконкретен
бенефициент

Представлява
Размер на
ли
БФП за проект
процедурата/
/лв./
част от нея:
дърмини- мини- максижавна мална мален мален
помощ помощ

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
1

„Интегрирани
Изпълнение
Процедура
планове за
на проекти в
за
градско
рамките на
директно
възстановяване интегрираните предоставя
и развитие
планове за
-не на БФП
2014-2020”
градско
възстановяване и развитие
(ИПГВР)

НЕ

1 057 272
072

39 общини за − Обновяване на
градовете от
общинска
1-во до 3-то
образователна и
ниво,
културна
съгласно
инфраструктура
НКПР
− Модернизация на
социална
инфраструктура,
включително
създаване на
съвременни
социални жилища за
маргинализираните
групи, в това число
ромите
− Обновяване,
енергийна

− разходи за СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващи-те
сгради
− разходи за
проектиране и
авторски надзор
− разходи за
строителен
надзор и оценка
на съответствието

85%
ЕФРР
15%
НФ

НЕ

НЕ

НП

НП

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
Посоченият срок за обявяване на схемата е индикативен.УО на ОПРР 2014-2020 ще положи всички усилия за по-ранното обявяване на схемата.
2
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ефективност и ВЕИ
в административните
сгради на
държавната и
общинската
администрация
− Подобряване на
градската среда
− Зони с потенциал за
икономическо
развитие
− Насърчаване на
устойчива
мултимодална
градска мобилност

− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за одит

Приоритетна ос 24: „Регионална образователна инфраструктура“
2

„Регионална
Създаване на Процедура
образователна
условия за
за
инфраструктура
модерни
директно
“
образователни предоставя
услуги
-не на БФП

НЕ

181 343
188

• Компонент
1:
Професионални
училища –
МОН, МЗХ
общини
• Компонент
2:
Специални
училища и
обслужващи
звена – МОН,
общини
• Компонент
3:
Спортни
училища –

- Строителство,
реконструкция и
ремонт на
държавни и
общински училища
от национално и
регионално
значение,
включително
прилежащото
дворно място и
общежитията към
тях
- осъществяване на
мерки за енергийна
ефективност и
въвеждане в
експлоатация на
инсталации за

− разходи за СМР
− разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващите
сгради
− разходи за
проектиране и
авторски надзор
− разходи за
строителен
надзор и оценка
на съответствието
− разходи за

85%
ЕФРРР
15%
НФ

30 март
2015

В зависимост
от проектната
готовност на
конкретните
бенефициент
и

НЕ

НЕ

НП

НП

4

Инвестиции в образователна инфраструктура ще се подкрепят от ОПРР 2014-2020 на територията на цялата страна, в съответствие с Методологията за приоритизация на образователната
инфраструктура в Република България, одобрена от Министерството на образованието и науката

2
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ММС,
общини
• Компонент
4:
Училища по
изкуствата и
училища по
културата –
МК

производство на
енергия от
възобновяеми
източници
- подобряване
достъпа за хора с
увреждания до
образователните
сгради, като част от
останалите
строително
монтажни дейности
по обекта
- изготвяне на
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
сградния фонд на
държавните
училища
- доставка и монтаж
на оборудване и
обзавеждане за
горепосочените
сгради/помещения,
като част от
цялостното им
обновяване

оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за одит

Приоритетна ос 65 „Регионална пътна инфраструктура“
„Регионални
пътища“

3

Подобряване
на
мобилността
на регионално

Процедура
за директно
предоставяне на БФП

НЕ

380 461 58
6

Агенция
− Строителство,
„Пътна
реконструкция и
инфраструкту
рехабилитация на
ра”
първокласни и

− разходи за СМР
− разходи за
проектиране и
авторски надзор

85%
ЕФРР
15%

30 март
2015

В зависимост
от
проектната
готовност на

НЕ

НЕ

НП

НП

5

Ще бъдат финансирани определен брой пътни отсечки от национално и регионално значение осъществяващи връзка с TEN-T мрежата, предварително определени на базата на разработена Методика
и критерии за приоритизиране на пътните отсечки, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по ОПРР 2014-2020.
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равнище
посредством
свързването
на
второстепенни и
третостепенни възли с
инфраструктурата на
трансевропейската
транспортна
мрежа

второкласни (извън
Трансевропейската
транспортна мрежа)
и третокласни
пътища, които
обслужват
вътрешнорегионални
връзки и осигуряват
възможности за
развитие на
специфичния
икономически
потенциал, чрез
връзка и достъп до
TEN-T мрежата

− разходи за
строителен
надзор и оценка
на съответствието
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за одит

конкретния
бенефициент

НФ

Приоритетна ос 7 „Техническа помощ“
4

„Бюджетна
линия за УО
на ОПРР 20142020“

Подпомагане на УО на
ОПРР 20142020 г. за
осъществяване на
функции по
управление
и
изпълнение
на
Оперативна
програма
„Региони в
растеж“
2014-2020

Процедура
за
директно
предоставяне на
БФП чрез
бюджетна
линия

НЕ

85 000
000

УО на ОПРР − дейности, свързани с − разходи, свързани
програмиране,
с дейности по
2014-2020
управление,
подготовка,
изпълнение,
координация,
наблюдение,
управление,
контрол и оценка на
мониторинг,
ОПРР
плащане,
отчетност, оценка
− дейности за
и контрол на
осигуряване на
ОПРР
информация и
−
разходи за
публичност на ОПРР
осигуряване на
− дейности за
информация и
укрепване на
публичност на
административния
ОПРР
капацитет на УО на
ОПРР 2014-2020
− разходи за
възнаграждения
на служителите
от УО на ОПРР
− разходи за
обучения на УО
на ОПРР

85%
ЕФРРР

27 февруари
2015

НП

НЕ

НЕ

НП

НП

15%
НФ

4

