г-жа Добринка Кръстева –
директор на дирекция
„Програмиране на средствата
от Европейския съюз“ в
администрацията на
Министерски съвет

СТРУКТУРНИ
ФОНДОВЕ
2/3




25%

Кохезионен фонд – 1/3 от алокацията за България по линия на СКФ

Европейски социален фонд – 25% от Структурните фондове (т.е. от останалите 2/3 от
алокацията за България по линия на СКФ)



Европейски фонд за регионално развитие - 75% от Структурните фондове

СПИСЪК С ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ВОДЕЩИ ВЕДОМСТВА

МРРБ

МТСП

ОП
Развитие на
човешките
ресурси

МИЕТ

ОП
Иновации и
предприемачество

ОП за
регионално
развитие

МС

МОСВ

МТИТС

ИАРА

Програма за
развитие на
селските
райони

ОП
Околна
среда

ОП
Техническа помощ и
административен
капацитет

МЗХ

ОП
Транспортна
инфраструктура

Програма за
морско
дело
и рибарство

Тематична цел 1 - засилване на
научноизследователската
дейност, технологичното развитие
и иновациите

*

Тематична цел 2 - подобряване
на достъпа до информационни и
комуникационни технологии и на
тяхното използване и качество
Тематична цел 3 - повишаване
на конкурентоспособността на
малките и средните предприятия
и на селскостопанския сектор (за
ЕЗФРСР), и на сектора на
рибарството и аквакултурите (за
ЕФМДР)

МТИТС

МЗХ

ИАРА

*

*

*

МОСВ

Програма за морско дело
и рибарство

ОП „Техническа помощ и
административен
капацитет”
МС

Програма за развитие на
селските райони

ОП „Иновации и
предприемачество”
МИЕТ

ОП „Транспортна
инфраструктура”

ОП за регионално
развитие 2014-2020 г.
МРРБ

ОП „Околна среда”

ОП „Развитие на
човешките ресурси”
МТСП

*

*

*

Тематична цел 5 - насърчаване
на адаптацията към изменението
на климата и превенцията и
управлението на риска

Тематична цел 6 - опазване на
околната среда и насърчаване на
ресурсната ефективност

*

*

МОСВ

МТИТС

Програма за морско дело
и рибарство

ОП „Техническа помощ и
административен
капацитет”
МС

Програма за развитие на
селските райони

ОП „Иновации и
предприемачество”
МИЕТ

ОП „Транспортна
инфраструктура”

ОП за регионално
развитие 2014-2020 г.
МРРБ

ОП „Околна среда”

ОП „Развитие на
човешките ресурси”
Тематична цел 4 - подкрепа за
преминаването към
нисковъглеродна икономика във
всички сектори

МТСП

МЗХ

ИАРА

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тематична цел 7 - насърчаване
на устойчивия транспорт и
премахване на участъците с
недостатъчен капацитет във
всички ключови мрежови
инфраструктури

*

Тематична цел 8 - насърчаване
на заетостта и подкрепа за
мобилността на работната сила

*

Тематична цел 9 - насърчаване
на социалното приобщаване и
борба с бедността

*

Програма за морско дело и
рибарство

ОП „Техническа помощ и
административен
капацитет”
МС

Програма за развитие на
селските райони

ОП „Иновации и
предприемачество”
МИЕТ

ОП „Транспортна
инфраструктура”

ОП за регионално
развитие 2014-2020 г.
МРРБ

ОП „Околна среда”

ОП „Развитие на
човешките ресурси”
МТСП

МОСВ

МТИТС

МЗХ

ИАРА

*

*

*
*

*

*

Тематична цел 11 - повишаване
на институционалния капацитет и
ефективна публична
администрация
ОП „Иновации и
предприемачество”
ОП „Техническа помощ и
административен
капацитет”

МИЕТ
МС

*
*
*

МТИТС

Програма за морско дело
и рибарство

МОСВ

Програма за развитие на
селските райони

ОП „Транспортна
инфраструктура”

ОП за регионално
развитие 2014-2020 г.
МРРБ

ОП „Околна среда”

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

Тематична цел 10 - инвестиции в
образованието, уменията и
ученето през целия живот
МТСП
МЗХ
ИАРА

*

Благодаря за
вниманието!
www.eufunds.bg
eufunds@government.bg

