Споразумението за партньорство
(стратегически приоритети, предварителни
условия, механизми за прилагане)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Обща стратегия на национално ниво за използване на Европейските
структурни и инвестиционни фондове, съответстваща на Стратегията
Европа 2020
Документът осигурява:
обоснованост на стратегическите решения
сътрудничество и координация между съответните органи, вкл.
договорености за улесняване на изпълнението на последващ етап
прозрачност чрез включване на ангажименти не само спрямо ЕК,
но и спрямо партньорите и бенефициентите
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АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА, ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАСТЕЖ
Отчита насоките на Oбщата стратегическа рамка на Европейския
съюз, Специфичните препоръки на Съвета от юли 2013 г., Country Fact
Sheet за България и Позицията на ЕК

Основан е на анализите, изготвени при разработване на основните
стратегически документи – Националната програма за развитие:
„България 2020“, Националната програма за реформи, Конвергентната
програма, Националната концепция за пространствено развитие,
Националната стратегия за регионално развитие, оперативните
програми и приложимите секторни документи
Акцентира върху приноса към изпълнението на НПР България 2020,
Националната
програма
за
реформи
и
постигане
на
общоевропейските цели за растеж и заетост, формулирани в Стратегия
Европа 2020

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

СП 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж
Заетост и трудова мобилност
Социално включване

Образование, обучение и учене през целия живот

СП 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж
Повишаване на конкурентноспособността и ресурната ефективност на МСП
НИРД и иновации
Достъп до и използване на ИКТ

СП 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж
Свързаност (външна и вътрешна)
Преминаване към ниско-въглеродна икономика и енергийна и ресурсна
ефективност
Климат и климатични промени, превенция и управление на риска
Околна среда и опазване на природното богатство

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

СП 4: Добро управление и достъп до качествени административни услуги
Административна ефективост и качествена съдебна система
Достъп до качествени административни услуги и ефективно прилагане на
електронното управление и правосъдие

Стратегическо измерение (териториално)
Политики за местно развитие
Устойчиво и интегрирано градско развитие
Развитие на селските райони
Развитие на рибарски райони

Развитие на райони с туристически потенциал

Пространствено измерение на стратегическите приоритети

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Транспорт
Основни интервенции
модернизация и изграждане на липсващи пътни и железопътни
отсечки по направленията на ТEN-T мрежата
интермодален транспорт (интермодален пристанищен терминал
Русе), включително Софийско метро
пътища по-нисък клас, осигуряващи свръзаност с TEN-T мрежата
управление на трафика и подобряване на безопасността и
сигурността на транспорта – ERTMS, GSM-R
Основни предизвикателства
Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в
Република България 2014-2020 – ноември 2013 г.
Актуализация на Стратегия за развитието на транспортната
система на Република България до 2020 г. - декември 2015 г.

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (2)
Околна среда
Основни интервенции
водна и канализационна инфраструктура, пречиствателни
станции;
управление на отпадъците - инсталации за третиране, системи за
разделно събиране, инсталации за биогаз
Натура 2000 и биологично разнообразие
ресурсна ефективност
туризъм от гледна точка на инфраструктура за опазване и
разширяване на културното и природното наследство
Основни предизвикателства:
Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за
водите и други нормативни документи за сектора – януари 2014 г.
– декември 2015 г.

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (3)
Заетост
мерки за създаване на заетост
инвестиции в човешки капитал с оглед подобряване съответствието
между търсене и предлагане на труд
мерки за повишаване качеството на работната сила
мобилност на пазара на труда и алтернативни форми на заетост
насърчаването на заетостта с фокус към младежите, възрастното
население и групите в неравностойно положение

Социално включване
подобряване на достъпа до работа и активното включване на
отдалечените от пазара на труда
насърчаване на активния живот на възрастните хора, включително
осигуряване на достъпна среда
инвестиции в ранното детско развитие
премахване на институционалния модел на грижа и развитие на
интегрирани междусекторни услуги за социално включване

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (4)
Образование
Основни интервенции
подобряване на достъпа до образование и насърчителни мерки за
намаляване броя на преждевременно напусналите среднообразователната система
повишаване качеството на образователната система - средно
професионално, висше образование - образователни услуги,
съобразени с нуждите на пазара; партньорства между висшето
образование, предприятията и сектора на научните изследвания
инвестиции в образователна инфраструктура, включително
осигуряване на достъпна среда
учене през целия живот
Основни предизвикателства
Приемане на Стратегия за развитие на висшето образование – май
2014 г.

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (5)
Здравеопазване
Основни интервенции
здравна инфраструктура
модернизация на лечебни заведения
подобряване достъпа до здравни услуги
профилактика
спешна помощ
Основни предизвикателства
Финализиране на Национална здравна стратегия – декември 2013 г.

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (6)
Конкурентоспособност на икономиката и НИРД
Основни интервенции
внедряване на иновации в предприятията, трансфер на
технологии
инвестиции в научна и развойна дейност и разработване на
иновации
инвестиции в изграждане и модернизация на научна
инфраструктура в научните центрове и лаборатории
подкрепа за развитие на приложни научни изследвания, развитие
на мрежата от научни институти и висши училища
насърчаване на предприемачеството,
повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на
предприятията;
интернационализация на предприятията
Основни предизвикателства
Финализиране на Стратегията за интелигентна специализация –
декември 2013 г.

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (7)
ИКТ и електронно управление
Основни интервенции
развитие и широкото ползване на ИКТ-базирани продукти и услуги,
включително през интернет, чрез развитието и въвеждането на
нови методи за производство и пласмент
подобряване достъпа до надежден интернет като основа за
разработване и ползване на ИКТ-базирани услуги и решения (за
селските райони)
електронно управление - инструменти на електронното
управление, доизграждане на „облачна“ инфраструктура, на фронт
офиси по модела „услуги на едно гише“, секторни и комплексни
електронни услуги за гражданите и бизнеса, изграждане на ездравеопазване, е-образование, е-възлагане, е-правосъдие
Основни предизвикателства
Актуализиране на Общата стратегия за електронно управление в
Република България 2011-2015 с хоризонт 2020 – декември 2013 г.

ОСНОВНИ СЕКТОРНИ НУЖДИ, ИНТЕРВЕНЦИИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (8)
Институционален капацитет и ефективна публична
администрация
Основни интервенции
ефективност и ефикасност на съдебната система
ефективност и ефикасност на публичната администрация
гражданско общество
ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС

Основни предизвикателства
Одобрение на Стратегията за развитие на държавната
администрация 2013-2020 и разработване на План за действие
към нея

ИНДИКАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ
Сектор

ОПРР

Конкурентоспособност на
икономиката и НИРД

ОПИК

ОПРЧР

739.70

ИКТ
Нисковъглеродна икономика
вкл. енергийна ефективност

ОПДУ

190.05

238.47

Изменение на климата и
управление на риска

8.13

Околна среда

41.07

Транспорт

69.12

ОПНОИР

ОПОС

ОПТТИ

151.56

891.26

21.12

211.17

238.47

476.94

27.38

73.20

81.34

953.89
205.35

1 227.69
963.21
207.35

Заетост

ОБЩО

1 239.67

327.30

327.30

626.11

Социално включване

384.91

241.20

Образование и УЦЖ

392.93

72.03

Институционален капацитет

35.64

31.59

66.60

166.19

19.28

38.72

36.77

394.79

1 170.28

1 037.14

707.13

356.24

508.04

1 271.16

1 207.33

6 257.32

ОБЩО ПРОГРАМА:

316.08

781.04

ИНДИКАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ (2)
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕЗФРСР И ЕФМДР /в проценти/
Програма за развитие
на селските райони

Тематична цел
ТЦ 1

1) Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие
и иновациите
2) Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни
технологии и на тяхното използване и качество
3) Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните
предприятия и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на
рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)
4) Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички
сектори
5) Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията
и управлението на риска

Програма за морско
дело и рибарство

0.45%

-

5.00%

-

15.60%

50.00%

10.10%

6.00%

7.70%

-

40.50%

33.00%

-

-

2.50%

5.00%

14.00%

-

ТЦ 10 10) Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

0.15%

-

11) Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична
администрация

-

-

4.00%

6.00%

100.00%

100.00%

ТЦ 2
ТЦ 3
ТЦ 4
ТЦ 5

ТЦ 6 6) Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
7) Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с
ТЦ 7
недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
ТЦ 8 8) Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила
ТЦ 9 9) Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността

ТЦ 11
ТП

Техническа помощ
ОБЩО ПРОГРАМА:

ИТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Водено от общността местно развитие (ВОМР):
прилагане на иновативни интегрирани многосекторни стратегии за местно
развитие (ЕЗФРСР, ЕФМДР и евентуално ЕСФ)
пилотен модел за реализиране „отгоре-надолу“ на интегриран
териториален подход чрез инструмента ВОМР с многофондово
финансиране (ЕЗФРСР и ЕСФ, както и евентуално ЕФРР и ЕФМДР) на
територията на област Смолян и задаване на критерий „проекти с
приоритет”

Интегрирани териториални инвестиции:
пилотно прилагане на Интегрирана териториална инвестиция за
Северозападен регион (ниво NUTS II), идентифициран като най-слабо развит
на територията на целия Европейски съюз, въз основа на опита от пилотния
модел на реализация на ВОМР на територията на Област Смолян

Продължаващи инвестиции за стимулиране на устойчивото градско
развитие въз основа на интегрирани планове за градско възстановяване
и за развитие на дефинирани опорни центрове на растеж

ИТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ (3)

Интегриран подход, насочен към географски региони/групи със
специфични нужди и демографски предизвикателства
продължаващо прилагане на мерки за конкретни територии със специфики
в различието, например периферните и планинските области; определяне и
финансиране на предварително определени проекти с водещо регионално
значение, в т.ч. по Дунавската стратегия на ЕС;
диференциация на условията на подкрепа спрямо целевите групи и/или
територии (размер на съфинансиране, допълнителна тежест при оценката,
други мерки за насърчаване включването на изостанали райони или групи в
неравностойно положение);
финансиране на всички типове инфраструктура след детайлно обоснована
приоритизация, която отчита както секторното, така и териториалното
развитие.

УРЕДБА, ГАРАНТИРАЩА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Координация и допълване между отделните фондове на Европейските
инвестиционни и структурни фондове и други инструменти на ЕС,
национални инструменти и Европейска инвестиционна банка
СП залага механизма за осъществяване на тази координация и допълване
Показва приноса към приоритетите, допълването и синергията между
Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейските
рамкови програми, национални инструменти, ЕИБ
Предизвикателство – баланс на инвестициите и разумен избор (напр.
инфраструктура със заеми от ЕИБ, а ресурсът от ЕФРР да се насочи към
конкурентоспособност на МСП)

Обща рамка на изпълнението
Ориентираност към резултат и обща рамка за отчитане и оценка на
изпълнението на програмите на базата на SMART индикатори
Насоки за изготвянето на рамката за оценката на изпълнението

УРЕДБА, ГАРАНТИРАЩА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ (3)
Административен капацитет
Мерки за засилване на капацитета на основните хоризонтални структури,
свързани с управлението на средствата от ЕС
Мерки за засилване на капацитета на основните групи бенефициенти
Провеждане на активни информационни кампании относно условията за
кандидатстване, недопустимите разходи, добри практики
Инвестиране в укрепването на АОП, в хардуерното и софтуерното обновяване
на РОП, Портала за обществени поръчки и в изграждането на модел за
електронно възлагане на обществени поръчки

Намаляване на административната тежест
създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ
оптимизиране на административните процедури и премахване на ненужни
задължения за бенефициентите
унифициране на правилата
въвеждане на максимална електронизация на комуникацията между
бенефициентите и Управляващите органи

СТЪПКИ

Споразумение за партньорство

Период

Публично представяне на проекта на Споразумение за
партньорство

юли 2013 г.

Одобрение на проекта на Споразумението
партньорство от Министерски съвет

за

август 2013 г.

Изпращане на проекта на СП и технически консултации с
ЕК

август – октомври 2013 г.

Одобрение от Министерския съвет и официално
представяне на Споразумението за партньорство на ЕК

ноември 2013 г.

Одобрение на Споразумението за партньорство от ЕК

ноември - декември 2013 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

