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ЗА НАС
ОИЦ Сливен представи отчет за дейността си за периода 2016-2018 г.
В присъствието на представители на местни и национални медии екипът на Областен информационен център Сливен отчете своята дейност и постигнатите резултати за периода
2016-2018 г.
Центърът е създаден по проект на Община Сливен, а изпълнението му приключи на 31
декември 2018 г.
Основното направление, в което ОИЦ Сливен работи, е информиране за актуалните процедури за кандидатстване и финансиране по Оперативните програми.
В рамките на 36 месеца Центърът е организирал 72 публични информационни събития на територията на цялата
област, в които са взели участие 1488 представители на различни целеви групи.
За последните три години дейност екипът на ОИЦ Сливен е посрещнал общо 1901 посетители. Предоставени са на
място, по електронната поща и по телефон навременни и компетентни отговори на 1961 въпроси на граждани и
потенциални бенефициенти при търсене на подходящо финансиране за реализация на тяхната идея.
Екипът на ОИЦ Сливен е взел участие и в три национални кампании, проведени от Мрежата от 27 Областни информационни център за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.
Един от основните приоритети в дейността на Центъра е също събирането и популяризирането на проекти с европейско финансиране. В тази връзка са изготвени брошури и видео клипове с успешно реализирани проекти в региона.
Екипът на ОИЦ Сливен разпространява и месечен електронен бюлетин „Еврофондовете” с актуална информация
относно Кохезионната политика на Европейския съюз и нейните конкретни измерения за област Сливен.
Продължава на стр. 2

Стр. 2
Продължава от стр. 1
Центърът предоставя още възможност за ползване на място на специализирана литература и информационни материали, издавани от Европейската комисия, Управляващите органи на Оперативните програми и др.
ОИЦ Сливен ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите три години с финансовата подкрепа на
ОП „Добро управление” 2014-2020 г. Основният приоритет в работата на Центъра отново ще бъде повишаване на
информираността сред жителите на областта за възможностите за кандидатстване с проекти, финансирани с европейски средства, популяризирането на добри практики от успешно приключили такива, а също и предоставяне на
информация за напредъка на страната ни в подготовката на програмен период 2021-2027 г.

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН
Осигурени са средства за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”,
„Социален асистент” и „Домашен помощник”
Осигурени са средства за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент”
и „Домашен помощник”, съгласно ПМС № 344/21.12.2018 г. Средствата ще бъдат предоставени на
общините след подписване на допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане.
Социалните услуги ще бъдат предоставяни на лицата, на които е извършена социална оценка по
правилата на Операция „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., както и на нови потребители по разработени критерии, утвърдени от
кмета на общината, на които е извършена индивидуална оценка на потребностите.
Услугите ще продължат да се предоставят на територията на община Сливен за периода от 1 януари
2019 г. до 31 август 2019 г.
Източник: http://mun.sliven.bg/

Проведе се заключителна пресконференция по проект
„Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради
в гр. Нова Загора”
На 20.12.2018 г. в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора се проведе заключителна
пресконференция по Проект по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-067-C03
„Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони” към Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.
Пресконференцията бе открита от инж. Маргарит Тодоров – ръководител проект и заместниккмет на Община Нова Загора. Той представи екипа за управление на проекта и източника на
финансирането му.
На събитието присъстваха представители на фирмите – изпълнители по сключените договори за обществени поръчки и заинтересовани граждани.
Координаторът, инж. Никола Николов представи презентация за финансиращата програма, целите, заложените
дейности, постигнатите резултати и очакваните дълготрайни ефекти. Обект на интервенция по проекта бяха пет
многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора.
След официалната част протече разговор между представители на избраните изпълнители и присъстващи граждани от заинтересованата страна.
Източник: https://nova-zagora.org/
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АКТУАЛНО
Обявен е прием на проекти по процедура
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. обяви прием на проектни предложения по
процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и
средни предприятия”.
Допустими кандидати по операцията са микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2015
г., 2016 г. и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
Съгласно условията за кандидатстване фирмите следва да развиват своята основна икономическа дейност в една
от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи
сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.
По настоящата процедура кандидатите сами избират един измежду двата приложими режими на държавна/
минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат
да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:



при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014;



при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
е 146 687 250 лева.
В зависимост от вида подпомагане, от категорията на предприятието и района, в който ще се изпълнява проектът, безвъзмездното финансиране варира от 35% до 70%. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 100 000 лева, а максималният за микро предприятия - 500 000 лева, за малки - 700 000 лева и за средни - 1 000 000 (при условията на режим регионална инвестиционна помощ). При условията на режим
de minimis максималната стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 200 000
лева.
Приоритет ще бъде даден на проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и/или се реализира
на територията на областите Сливен, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград,
Шумен, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Кюстендил и Благоевград.
За допустими разходи ще се считат средства, разходени за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и
специализиран софтуер, необходими за изпълнението на проекта.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за кандидатстване е 21.05.2019 г., 16:30 часа.
Кандидатите имат възможност да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за
кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на
процедурата за подбор на проекти: sme_capacity@mi.government.bg.
Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. организира информационна кампания за представяне на условията за кандидатстване по процедура Подобряване на производствения капацитет в
малките и средни предприятия”. Инициативата ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари
2019 г.
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.
Информационната среща за бенефициентите от Югоизточен район за планиране ще се проведе от 10:00 часа на
29.01.2019 г. /вторник/ в залата на Общински съвет – Стара Загора.
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към
тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
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Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Иновации в аквакултурата”
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. обявява
процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”.
Чрез изпълнение на дейностите по операцията ще се даде възможност на научноизследователските организации/структури да ориентират своите изследвания в областта
на аквакултурите към приложни дейности, свързани с практиката, ще се скъси пътя на
тяхната развойна дейност до производителите на аквакултури, които ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в производството
си.
Максималната продължителност на изпълнение на един проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от
датата на влизане в сила на административния договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 3 033 492,33 лв. Минималният размер на БФП за един проект е 10 000 лв., а максималният - 350 000 лв.
Допустими кандидати по процедурата са:



организации в областта на рибарството – акредитираните висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за
висшето образование (ЗВО) или факултети и други звена, съгласно чл. 25, ал. 1,2 и 3 от ЗВО, институтите на
Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА), научни звена към предприятия,
научни центрове към обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове.



Съгласно Параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания
(ЗННИ), „научна организация” е всяко юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с
действащото законодателство.



Кандидатите трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания” по т. 15, б. „бб” от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
(РДПНИРИ) и да разполагат с необходимата научно-иследователска инфраструктура (т. 15, б. „вв” от РДПНИРИ).



регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Рибарство“, съвместно с научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача.



на производители на аквакултури и асоциации на организации на производители, съвместно със свои членове
и научна/и организация/ии или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача.

Допустимите дейности са:



разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на
производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултури, включително
избор на място;



решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за отглеждане и развъждане
като обект на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното отглеждане на ценни видове аквакултури;



подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на аквакултури;



въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия момент за интензивно отглеждане като обект за аквакултури;



опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към опазване на водната околна среда, вкл. в опазването и възпроизводството на водните животни ex-situ, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната
чистота на дивите популации;



подобряване на здравният статус на аквакултурите;



нови или подобрени системи за управление и организация на производството;



създаване/развитие на научно-изследователска инфраструктура, която предлага услуги в подкрепа на иновациите и е насочена към прилагането на иновации в практиката;



изграждане/развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и развойна дейност към научните организации в областта на рибарството.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01 април 2019 г.
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НОВИНИ
Фонд за устойчиви градове обявява процедура за финансиране на проекти по линия
на финансов инструмент Фонд за градско развитие за
регионите София и Южна България
Фонд за устойчиви градове обявява процедура за
финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити за изпълнение на финансово жизнеспособни проекти, които
допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на София и Южна България.
ФУГ обединява опита и експертизата на Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация.
Фондът осигурява подкрепа на широк кръг допустими крайни получатели - общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и др. за реализацията на проекти за градска среда,
спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство.
За да бъде един проект допустим за финансиране от Фонд за устойчиви градове, трябва да отговаря на следните
основни изисквания:

 Заложените дейности по проекта да съответстват на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие” или Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” на ОПРР 2014-2020 - установява се от ФУГ на база на представената проектна идея;

 Териториалният обхват на проекта да е в рамките на зона за въздействие от Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) (с изключение на градски транспорт и ЕЕ на еднофамилни жилищни
сгради и студентски общежития, туризъм).
Допустими са проекти извън зоните за въздействие при условие, че са заложени в ИПГВР в рамките на 20%
от общия ресурс, и съдействат за подобряването на функционалните връзки.

 Проектът да генерира приходи за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда, но недостатъчно проектът да бъде финансиран на чисто пазарен принцип – установява се от ФУГ на база на
представен Бизнес план.
Общият разполагаем ресурс на фонда е 342,37 млн. лв., като 202 млн. лева представляват съфинансиране от
Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България по Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020, а 140,37 млн. лв. е съфинансиране, осигурено от партньорите ОББ и ФЛАГ.
Ресурсът за регион София е 134,23 млн. лв., а 208,14 млн. лв.
са за регион Юг, като двата региона обхващат общо 22 допустими града за финансиране на градско развитие и енергийна
ефективност и 14 области допустими за финансиране на проек- Областен информационен център Сливен
ти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна
Очакваме Вашите въпроси, предложения и
ценност/и с категория „национално или световно значение”.

мнения на:

Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на
постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов телефон: 044/ 611 145;
ресурс.
e-mail: oicsliven@gmail.com;

Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в
адрес: бул. „Цар Освободител” № 1,
одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г.
Образец на формуляра за кандидатстване и приложенията към
него са публикувани в секция Кандидатстване.

гр. Сливен

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08:00-17:00 Ч.
Областен информационен център Сливен

Източник: https://www.citiesfund.bg/

Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.001-0022-C01,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

