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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—БУРГАС

В този брой:
Актуално
Новини от региона

Финансирането от 105 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по
Приоритетна oс 2. „Образование и
учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети ИП 10i „Намаляване
и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и
средно
образование,
включващо
(формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно
включване в образователната система и системата на обучение“.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съ-финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Р България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Изграждане на облачна среда и
внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.
2. Изграждане на модерна защитена
образователна среда в училищата и
детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за
онагледяване/ представяне на учебния
материал чрез ИКТ (като интерактивни
дъски, интерактивни маси за детските
градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на
интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти,
ДЦП и др.).
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Изпълнителна агенция „Оперативна
програма "Наука и образование за
интелигентен растеж“ отправя покана
към Министерство на образованието
и науката за представяне на проектно
предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Образование за
утрешния ден“.

Целта на процедурата е да подпомогне отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат
мерки с по-точни и ефективни подходи
към всеки отделен учащ и повишаване
на мотивацията, чрез насърчаване на
самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната
стая. Внедряването на единна образователна платформа за образователни
услуги и съдържание ще ускори процеса на дигитализация на българската
образователна система.
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Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Образование за утрешния ден“

4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни
учебници и е-помагала по учебни
предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол
на съответствието на дигиталното
съдържание с утвърдените програми
и добрите педагогически практики.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://opnoir.bg и https://
umis2020.government.bg

5. Идентифициране и утвърждаване
на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и
национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл.
и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под
формата на извънкласни дейности
(клубове по интереси и допълнителни
занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/
кодиране).

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ
кандидатът по процедурата може да
иска разяснения във връзка с насоките
за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за
кандидатстване. Въпросите относно
насоките за кандидатстване се задават
в писмена форма и се изпращат на
електронната поща на Управляващия
орган: infosf@mon.bg.
Крайният срок за представяне на проектно предложение, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 17.30 часа на
24.04.2019 г.
Източник: www.mon.bg

7. Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност,
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кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code
Week и др.
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3. Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.директори и др. с преподавателска
заетост) по и със средствата на ИКТ.

Управляващият орган на Програмата
за морско дело и рибарство 2014 –
2020 кани желаещите да представят
проектни предложения по Приоритет
на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване
на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури” като обявява процедура
чрез
подбор
на
проекти
№
BG14MFOP001-2.009
„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Чрез процедурата се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в
сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и
условията на труд. Прилагането на
мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” ще допринесе за постигане
на
Специфична
цел
2
„Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, поспециално на МСП“ и Специфична
цел 3. Опазване и възстановяване на
водното биологично разнообразие и
подобряване на екосистемите, свър-

По настоящата процедура режимът на
държавните/минимални помощи не е
приложим.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
(ЕС) чрез Европейския фонд за морско
дело и рибарство (ЕФМДР).
Проектите следва да се изпълняват на
територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 579 945,62 лeва.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект
не трябва да бъде по-малък от 3 000
лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект
не трябва да надвишава 48 895 лева.
Безвъзмездната финансова помощ е в
размер до 50 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто
са осигурени от ЕФМДР и 25 на сто от
държавния бюджет на Република България.
Допустими кандидати по настоящата
процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически
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зани с аквакултури, и насърчаване на
аквакултури с ефективно използване
на ресурсите към Приоритет на Съюза
2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания
аквакултури с ефективно използване
на ресурсите“.
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Стартира прием на проекти по процедура
„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на
зарибителен материал;
2. Инвестиции за диверсификация на
дейностите и отглежданите видове;
3. Модернизация на стопанствата,
включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от
диви хищници;

Няма да се дават разяснения, които
съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори
на въпроси, задавани по телефона.
Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на
30.04.2019 г.
Източник: www.eufunds.bg

4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч.
преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването
на затворени системи за аквакултури.

Подаването на проектното предложение 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), чрез
модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет
адрес:
https://
eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за канди-
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Безвъзмездна финансова помощ по
настоящата процедура се предоставя
за следните дейности:

датстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17,00 часа на
09.04.2019 г. Допълнителни въпроси
могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.
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лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи
дейност
в
сектор
„Аквакултура“.

Обществената поръчка ще се реализира
чрез
комбиниране
на
безвъзмездна финансова помощ от
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020 и средства от бюджета на Община Бургас.
Идеята за изграждането на нова библиотека и Център за съвременно изкуство беше предложена преди няколко години от кмета Димитър Николов, който убеди държавната власт
да прехвърли имота на Общината, за
да може тя да търси начини за неговото преобразяване.
Новата библиотека ще съхранява над
600 000 произведения на български и
чуждестранни автори, а в центъра за
съвременното изкуство ще представят
временни
и
постоянни експозиции.

По-голямата монолитна триетажна
сграда е построена през 1935 г. и
функционира като училище до 1944 г.
В края на Втората световна война се
преустройва и се експлоатира като
болница. След 1989 г. сградата остава
държавна собственост, но използването й по предназначение е преустановено. Другата е двуетажна.
И двете сгради са в лошо състояние,
не се ползват и части от инсталациите
липсват. След като е прехвърлен на
Общината, теренът многократно е
обезопасяван, тъй като в рушащите се
и рискови сгради влизат бездомници и
приключенски настроени ученици.

Новият проект предвижда красив атриум между библиотеката и новата модернистична сграда от стъкло и метал
на Центъра за съвременно изкуство.
Отвореното пространство ще насочва
посетителите в три посоки - към библиотеката, Центъра за съвременно изкуство и градината. При вечерни сбирки, концерти, този вход ще може да
бъде отворен, а чрез новопроектиран
панорамен стъклен асансьор, посетителите ще могат да ползват многофункционалната зала на третия етаж
и откритата тераса.
Източник Община Бургас
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Покрив от зелена растителност ще
краси сградата на Новата библиотека
и Център за съвременно изкуство,
които ще бъдат изградени на мястото
на бившата Немска болница. Това
предвижда амбициозният проект на
Община Бургас. Администрацията
стартира процедурата по избор на
изпълнител
на
проекта
"Реконструкция и преустройство на
съществуваща сграда в културно образователен център за съвременно
изкуство и библиотека, находяща се в
централната част на град Бургас"

Сградата на бившата "Немска болница" се намира в зона с публични функции с висока обществена значимост за
града. Разположена е на около 100 м.
от морето и от центъра на града.
Имотът е с площ 2470 кв. м. На терена
към момента има две монолитни сгради.
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Покрив от зелена растителност ще краси сградата на
новата библиотека и център за съвременно изкуство

В рамките на 3 седмици бургазлии и
гости на града имаха възможност, докато карат своите велосипеди, активно да се включат в призива за алтер-

biker трябваше да активира приложението BikePrints (чрез бутона Start
BikePrinting) всеки път, когато стартира
по своя маршрут. Приложението записва движението на велосипедиста и
превръща изминатите километри в
точки по формулата 1 км = 1 точка.

В рамките на обявения период от 21
дни най-много километри навъртя Николай Янчев - общо 341, което му донесе и първата награда в надпреварата. Още 30 от участнииците си тръгнаха с награди от предизвикателството,
като общият брой на изминатите километри на всички участници от Бургас
ще стане известен съвсем скоро и ще
бъде публикуван на страницата на Комисията.
От Европейската Комисия благодариха
на ОИЦ за усилията и отправиха покана за участие в тазгодишната надпревара, която ще се проведе през септември/октомври 2019 година във времето на Европейската седмица на мобилността.

нативно придвижване из града и неговите околности. Интересът към инициативата бе голям, като в нея се
включиха над 100 участника. Всеки S-
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През 2018 година Бургас бе единственият български град, който взе участие в първото предизвикателство на
Европейската Комисия за социално
колоездене - "Social Biking Challenge",
което се проведе по време на Европейската седмица на мобилността.
Oрганизатор на кампанията бе Областен информационен център - Бургас.
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Европейската Kомисия благодари на Областен информационен център - Бургас за успешна инициатива

редното доказателство за високата
консервационна стойност на езерото
и за европейската му значимост, оценена по достойнство от Програма
LIFE на Европейската комисия. Едва
три български проекта са одобрени за
финансиране тази година.

-годишния проект ще се популяризират
екосистемните услуги от езерото и
ползите от Натура 2000 зоната, както
за хората, така и за самата територия.
Ще се търси устойчив финансов меха-

низъм, който да позволи дългосрочното опазване на тази природна територия чрез създаване на специален
фонд и добавена стойност на продукти /услуги, свързани с езерото.
Проектът се изпълнява от Българска
фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД,
Българско дружество за защита на
птиците и местната организация
„Заедно 2011“. Продължителността му
е шест години с общ бюджет от 2 525
618 евро.

Новият проект цели пълно възстановяване на екологичните процеси в
Атанасовско езеро чрез поддържане
на симбиозата между човека и природата, за да може то да запази уникалното си биоразнообразие. В хода на 6
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На 19 февруари 2019 г. в Експозиционен център „Флора“ бе дадено началото на нов проект за опазване на
Атанасовско езеро - „Лагуната на живота“ /„Поддържане на симбиозата
човек-езеро в полза на европейско
значими видове и местообитания”/
LIFE17 NAT/BG/000558/. Това е по-
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„ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА“ - ново европейско признание
за Атанасовското езеро

ритории и природни резервати в Черноморския басейн.
Представени бяха: „Политики и програми за опазване на Черно море. Основни замърсители в Черноморски регион
- област Бургас“ от Сдружение
„Равновесие“, „Добри практики - представяне на проекти за почистване на
канала, свързващ езерото Вая с Черно
море“ от Областна администрация
Бургас, както и „Инициативи за пови-

Събитието бе организирано от Сдружение „Зелена Странджа“, партньор
по проект MARLENA - „Нов подход за
премахване на отпадъците в мореташаване осведомеността и ангажираността на младежите за подобряване
на екологичното състояние в област
Бургас и опазване на Черно море“.
Подробности за проект MARLENA „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ може да намерите на сайта на проекта www.marlenablacksea.eu .
та и реките“, финансиран по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“.
Проектът е насочен към обединяване
на силите на различни заинтересовани страни срещу замърсяването на
крайбрежни зони, реки, защитени те-
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В Експозиционен център „Флора“ –
Бургас се проведе информационна
среща със заинтересованите страни
от областта на тема „Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския
регион“.
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Проект MARLENA - „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Местна инициативна група „Поморие“
обявява процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством
процедура за подбор на проектни
предложения
№
BG06RDNP00119.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата
за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
Цели на процедурата:
• Повишаване на привлекателността

на населените места в община Поморие;

• Подобряване качеството на живот

във всички населени места;

• Насърчаване на социалното приоб-

щаване и икономическото развитие
на територията на МИГ Поморие.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Мярка 4 “Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на

• Община Поморие за всички допусти-

ми дейности по мярката;

• Юридически лица с нестопанска цел

(ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска
цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от
учредителите и/или членовете е община, за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

• Читалища, регистрирани по Закона

за народните читалища, за дейности,
свързани с културния живот.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
• Строителство, реконструкция и/или

рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

• Изграждане

и/или обновяване на
площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

• Изграждане, реконструкция, ремонт,

оборудване и/или обзавеждане на
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част
от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
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всички видове малка по мащаби инфраструктура
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МИГ „Поморие“ удължи срока за прием на предложения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

• Реконструкция и/или ремонт на об-

Трети краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2019 г.
16:00 часа.

щински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност;

• Изграждане,

реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

• Изграждане,

реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и
дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

• Реконструкция, ремонт, оборудване

и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА
ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 11.04.2019 г.
16:00 часа.
При неусвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ – Поморие ще
обяви повторен прием за набиране на
проектни
предложения
съгласно
обявения ИГРП, като ще се използват
остатъчни средства след приключване на първия прием от 2019 г.

Място на подаване на проектните
предложения: Подаването на проектно
предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 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),
чрез
модула
„Екандидатстване“ на следния интернет
адрес: https://eumis2020.government.bg.
БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът на финансовата помощ за
приетите проектни предложения в периода на прием е в размер на 973 000
лв.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ,
ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
Всеки кандидат може да кандидатства
за безвъзмездна финансова помощ
като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лева.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 10.07.2019 г.
16:00 часа.

Максималният интензитет на БФП е до
100% от общата стойност на допустимите разходи

Всяко проектно предложение, което е

Източник: Община Поморие
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подадено след крайния срок, ще бъде
отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.
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са на деинституционализация на деца
или възрастни, включително транспортни средства;

•

да осигури условия за доброволческа дейност, обществена и
междукултурна ангажираност на
ниво ЕС.

Кметство Ахелой ще бъде водеща организация по проекта, в случай че бъде одобрено, като дейностите ще се
извършат на територията на града и
ще включват дискусии и дебати на тема: „Как младежите от градовете участници виждат бъдещето на Европа
след последните Европейски избори
2019 г.“
Източник: Община Поморие

ангажираност и гражданско участие, а
името на проектното предложение на
стойност 11 000 евро е „Перспективи
за младите хора в Европа след Европейските избори 2019 г.: Позитивно
мислене и дебати относно Евроскептицизма“.
Сред основните цели на програмата
са:

•

да насърчава европейското
гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС;

•

да повиши информираността
относно паметта за миналото,
общата история и ценности на
Съюза;

•

да насърчи мирните отношения
между народите в ЕС чрез стимулиране на дебати, размисъл и
изграждане на мрежи;
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Град Ахелой кандидатства по програма „Европа за гражданите” 2014-2020,
в партньорство с унгарския град Аяк,
полския град Чешанов и град Фаркашлака, Румъния. Процедурата е по
мярка 2.1 “Побратимяване на градове” по Направление 2: Демократична
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Ахелой кандидатства за участие по програма „Европа
за гражданите” 2014-2020

