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ОТ РЕГИОНА
 Приключи проектът за саниране на 5 блока в Кюстендил за над 2,3 млн. лв.
 Община Кюстендил превръща бившето училище в Слокощица в Център за екологично образование
 Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и
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НАШАТА ДЕЙНОСТ
 Актуални възможности за бизнеса представи ОИЦ—Кюстендил

АКТУАЛНО
ЕП подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на бюджета за България след 2020 г.
Европейският парламент (ЕП) подкрепи увеличение с
над 3 млрд. лв. на финансирането за България от ЕС
след 2020г. Законодателният доклад, чийто вносител и
съавтор е евродепутатът Андрей Новаков, предвижда
увеличение на сегашните 14.6 млрд. лв. до 18 млрд.
лв. за периода 2021-2027г. Това е най-високият бюджет за регионално развитие, инфраструктура, околна
среда и заетост от присъединяването на България към
Европейския съюз (ЕС) досега.
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Дpyгo вaжнo пpeдлoжeниe e ĸoxeзиoннaтa пoлитиĸa дa пoдпoмoгнe бopбaтa c дeмoгpaфcĸaтa ĸpизa и
бeднocттa в тeзи peгиoни. Toвa oзнaчaвa интeнзивнo инвecтиpaнe тaм, ĸъдeтo cтpaнaтa имa нaй-мнoгo нyждa
зa нaвaĸcвaнe нa изocтaвeнитe peгиoни - пътищa, виcoĸocĸopocтни жп линии, пpиcтaнищa, лeтищa,
вoдoпpoвoди, пpeчиcтвaтeлни cтaнции.
Πpeдлoжeниeтo вeчe e пoдĸpeпeнo oт EK и oт EΠ. Πpeдcтoят пpeгoвopи cъc Cъвeтa и глacyвaнe в плeнapнa
зaлa дo ĸpaя нa мapт.
Предложението на ЕП е бюджетът за кохезионна политика да бъде запазен на настоящото ниво 378 млрд.
евро за всички региони. Евродепутатите гласуваха за правилата за финансиране на ЕС в периода 2021 –
2027 г. Новата система от правила ще позволи опростена процедура за насърчаване на местните проекти и
ще поощри малките предприятия да кандидатстват за финансиране. Евродепутатите също така искат да увеличат ресурсите за трансгранични проекти до над 11 млрд. евро.
Въпросните правила ще се прилагат не само за Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд
и Кохезионния фонд, но също така и за Европейския фонд за рибарство. Те също установяват финансовите
правила за периода 2021 – 2027 г. за фонда "Убежище и миграция", фонда "Вътрешна сигурност" и Инструмента за управление на границите и визите. Комисията по регионално развитие иска да включи и Фонда за
развитие на селските райони в новия Регламент за общоприложимите разпоредби. Фондовете представляват
около една трета от общия бюджет на ЕС.

Обявена е мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“,
ПМДР
Цели на подмярката: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на
предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 579 945,62 лв.
Минимален и максимален размер на общите допустими разходи: 3 000 - 48 895 лв.
Максимален интензитет на помощта за МСП: 50% от общите допустими разходи;
Максимален интензитет на помощта за предприятия, непопадащи в определението за МСП: до 30% от
общите допустими разходи;
Допустими кандидати:
Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“, които:
 са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА;
 са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
 да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни
предприятия; да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия
Допустими дейности:
 Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
 Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от
диви хищници;
 Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
 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.
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Предстои обявяване на мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”
Цели на подмярката: Насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и
подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 8 637 572, 94 лв.
Минимален и максимален размер на БФП: 30 000 лв. – 850 000 лв.
Максимален интензитет на помощта: 50% от общите допустими разходи;

Допустими кандидати: Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които
трябва:
· да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен, вписан в търговския
регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите;
· да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;
· за пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури;
· собственика/ците на предприятието да е/са и управител/и на същото;
· поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава съответните за дейността на
стопанството професионални умения и компетентност.
Допустими дейности: Създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми
от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за
производство на аквакултури като негови собственици и ръководители за дейности .

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ДА ОБУЧАТ ЗАЕТИ И
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Цел на процедурата:
Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и
кариерно развитие, едновременно с което се стимулира
участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Процент на съфинансиране:
Интензитет на помощта за категория „помощ за
обучение“ под режим групово освобождаване:
 50% за големи предприятия;
 60% за средни предприятия;
 70% за микро/ малки предприятия.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
30 000 000 лева
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен, но не
Минимален размер на безвъзмездната финансова
повече от 70% при определени условия.
помощ: 15 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова Допустими кандидати: Работодатели
помощ: 3 911 660 лева
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Информационен ден по Програма „Еразъм
+“ се проведе в град Кюстендил
На 27 февруари 2019 г. в град Кюстендил се проведе информационен ден по Програма „Еразъм +“. Представители на Център за развитие на човешките ресурси разясниха възможностите за кандидатстване по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, както и стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване. На срещата присъстваха представители на детски градини, училища, професионални гимназии, Центрове
за професионално образование и обучение и заинтересовани лица. Стратегическите партньорства включват
сектор „Училищно образование“, Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и
„Образование за възрастни“.
Стратегическите партньорства имат за цел да подкрепят разработването, трансфера и/или въвеждането на иновативни практики, както и
изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството, ученето сред равнопоставени партньори и обмена на опит на европейско равнище. В зависимост от целите и състава Стратегическите
партньорства са два вида: Стратегически партньорства, подкрепящи
иновации и Стратегически партньорства за обмен на добри практики,
които включват в себе си Партньорства за училищен обмен и Транснационални младежки инициативи.
Допустими кандидати са всички публични и частни организации, установени в държава по програмата или във всяка държава партньор. Минималният брой организации е 3, като изключение правят Партньорства за училищен обмен, за които могат да кандидатстват минимум 2 и
максимум 6 организации.
Допустими дейности са изграждане на мрежи между организации, изпитване и прилагане на иновативни практики, признаване и валидиране на знания, умения и компетентности, дейности за сътрудничество
между регионални органи, дейности за подкрепа на учащи с увреждания/със специални потребности и др.
Проектите могат да бъдат с продължителност от 6 до 36 месеца.
Общият размер на безвъзмездните средства за проекти е с променлив
размер, определен чрез умножаване на 12 500 евро по продължителността на проекта (в месеци) и ограничен до 450 000 евро за проекти
с продължителност от 36 месеца. По изключение, за партньорствата за
обмен между училища ще се прилага горна граница от 16 500 евро на
година за организация.
Срокът за кандидатстване е 21 март 2019 г.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТАВНЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА
В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА”

Отворени за кандидатстване са програми: МОБИЛНОСТ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ДЕБЮТИ И
ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ
От 15 февруари до 9 май български културни организации могат да кандидатстват по Програма КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, по два модула:
Модул "Съхранение и популяризиране на
културно наследство" подкрепя проекти за
опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен
достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса
на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и
исторически процеси в България и Европа,
както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Модул "Културни индустрии и културен туризъм“ финансира проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез
културен туризъм и развиване на капацитета
на културните организации чрез изграждане на
мултисекторни сътрудничества, устойчиви
практики и развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво
(включващи производство, разпространение,
популяризиране, практикуване и предаване на
занаяти.

Програма ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на
изкуството.
Срок за кандидатстване: 15 февруари – 27 юни.
Програма ДЕБЮТИ I КРЪГ подкрепя стъпки в професионалната реализация на български артисти
до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на
проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични
изкуства.
Срок за кандидатстване: 15 февруари – 23 април.
Програма МОБИЛНОСТ финансира транспортни разходи на български артисти и представители на
културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства. С модул за професионални
и непрофесионални културни организации и артисти.
Срок за кандидатстване: 15 февруари – 15 март.
За повече информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi
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ОТ РЕГИОНА
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ ЗА САНИРАНЕ НА 5 БЛОКА В ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА НАД 2, 3 МЛН. ЛВ.
Пет многофамилни жилищни сгради в Кюстендил бяха
санирани по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, финансиран от ОП ,,Региони в
растеж” 2014- 2020. Общата му стойност е 2 500 000
лева, от които 2 125 000 лв. ЕФРР и 375 000 лв. национално финансиране.
Обща стойност по подписаните договори с изпълнители
е: 2 367 543,26 лв.
Цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилните жилищни сгради в град Кюстендил.
С изпълнението на дейностите по проекта се подобри
енергийната ефективност на следните многофамилни
сгради:
1. блок находящ се на ул. "Гладстон" № 21, бл.43;
2. блок находящ се на ул. "Климент Охридски" № 5;
3. блок находящ се на ул. "Александър Димитров" № 41,
бл.48;
4. блок находящ се на ул. "Цар Освободител" № 328,
бл.121;
5. блок находящ се на ул. "Цар Освободител" № 326,
бл.120
Проект: „Енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради”
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
Процедура ,,Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” 2014 –2020—Кюстендил”

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРЕВРЪЩА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ В СЛОКОЩИЦА В ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Община Кюстендил спечели проект на стойност 424 044 евро по програмата за ТГС България-Сърбия, с партньор община Лебане. Бюджетът за Кюстендил е 279 141 евро, а за Лебане- 144 903 евро. Той е по приоритетна ос Околна среда- опазване на природата. “Реновирана ще бъде сградата на бившето училище в село Слокощица, като в нея ще бъде изграден Център за екологично образование. Предвиждат се мерки за енергийна
ефективност за сградата, със саниране, ремонт на покрива, подмяна на дограма.
Проектът предвижда още да бъде изготвена съвместна екологична програма "Бъдете равни с природата", за
деца в предучилищна възраст, еко-обучение в Кюстендил и тридневна детска изложба "Моят зелен град". Ще
бъде изготвен съвместен екологичен план "Околна среда в трансграничния регион" и ще се организира двудневен дискусионен форум "Трансгранична околна среда - състояние и тенденции".
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СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“
Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лицата с увреждания.
Продължителност на проекта: 07.02.2019 г. - 07.02.2021 г. (24 месеца)
Обща стойност на проекта: 2 218 150,49 лв., от които 1 885 427,92 лв. финансирани от ЕФРР, 332 722,57 лв. национално финансиране.
По проекта се предвижда изграждане, оборудване и обзавеждане на един Дневен Център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства в гр. Кюстендил с капацитет 40 места и три Центъра за грижа за
лица с умствена изостаналост на територията на с. Вратца, община Кюстендил, всеки един от трите с капацитет 15
души. Изградените обекти ще създадат условия за независим и достоен живот на хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди
на потребителите.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.
Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

НАШАТА ДЕЙНОСТ
АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА
ПРЕДСТАВИ ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ
Актуални възможности за работодатели да повишат квалификацията на своите служители и как фирмите могат да
подобрят производствения си потенциал с европейски средства представи ОИЦ – Кюстендил на информационна
среща, проведена на 1 март 2019г.
Представени бяха условията за кандидатстване по процедура „Умения“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Целта на процедурата е повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.
По тази процедура работодатели, самостоятелно или в партньорство с максимум двама други работодатели, могат
да кандидатстват с проекти от 15 000 лв. до 3 911 660 лв. за провеждане на специфични обучения, за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и за обучения по ключови компетентности
на своите служители. Допустимо е и обучение на безработни и неактивни лица, които, след приключване на
обученията, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодателите.
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За осигуряване на заетост на обучени безработни/ неактивни лица, както и при осигуряване на гъвкави форми на
заетост за заети лица, за периода на обучение по процедурата са предвидени стимули.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 3 май 2019 г. в ИСУН 2020.

Другата възможност за бизнеса, която беше представена на
информационната среща, е процедура „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 –
2020 г.
Целта на процедурата е подобряване на производствения
капацитет на МСП с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.
Допустими да кандидатстват са малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години
(2015, 2016 и 2017 г.) и развиващи своята основна икономическа дейност в сектори, определени като приоритетни в
Националната стратегия за насърчаване на малки и
средни предприятия.
По процедурата кандидатите могат да закупят дълготрайни
материални и нематериални активи с които да подобрят производствените процеси, да намалят производствените си
разходи и да подобрят предлаганите от тях продукти (стоки и/или услуги).
Срокът за кандидатстване е 21 май 2019 г. Кандидатстването е електронно в ИСУН 2020.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ
Част от националната мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България
2500, гр. Кюстендил
Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18
Читалище ,,Братство 1869”
Тел: 078 520 212, 0876 172 766,
0876 172 788, 0876 172 744
E-mail: oic_kn@abv.bg
facebook: Областен информационен център - Кюстендил
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