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АКТУАЛНО
УО на ОПРЧР организира информационна кампания за представяне на
условията по процедура „Умения”
Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, организира информационна кампания по процедурата „Умения”. В рамките на събитията експерти на Управляващия
орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.
Информационната среща за бенефициентите от Югоизточен район за планиране ще се проведе от
11:00 часа на 22.03.2019 г. /петък/ в гр. Бургас, Експозиционен център „Флора”, зала 2.
Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и
кариерно развитие. Целта на процедурата е да стимулира участието на лица от целевата група в различни форми
на заетост и учене през целия живот.
По процедурата ще се финансира провеждането на специфични обучения за конкретно работно място и обучения
за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Обученията за придобиване на ключови
компетентности трябва да бъдат съобразени с индивидуалните характеристики на обучавания и спецификата на
работното място.
В операцията могат да бъдат включени безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател,
които успешно са завършили обучението си. По схемата „Умения” се предоставя възможност и за гъвкави форми
на заетост при работодател за периода на обучение. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия.
Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 15 000 лева, а максималният – 3 911 166 лева (в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014).
Интензитетът на помощта се определя от категорията на фирмата кандидат. За микро и малки предприятия безвъзмездното финансиране е 70%, за средни – 60%, а за големи – 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Проектните предложения следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис
(КЕП) чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за кандидатстване е 03 май 2019 г., 17:30 часа.
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Продължава приемът на проекти по процедура
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”
До 21 май 2019 г. се приемат проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет
в малките и средни предприятия”, финансирана по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Допустими кандидати по операцията са микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.). 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 могат да бъда изпълнявани при
условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
или при условията за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
В зависимост от вида подпомагане, от категорията на предприятието и района, в който ще се изпълнява проектът, безвъзмездното финансиране варира от 35% до 70%.
Приоритет ще бъде даден на проекти, при които предприятието-кандидат е регистрирано на територията на областите Сливен, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик,
Смолян, Кърджали, Кюстендил и Благоевград и поне 70% от инвестициите ще се реализират на територията на
тези области.
Допустими ще бъдат разходите 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.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти
„Развитие на иновационни клъстери”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 20142020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” на оперативната програма.
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит,
ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и
сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 300 000 евро (29 924 199 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 200 000 лева, а максималният
размер е 1 500 000 лева.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се
извършват
чрез
Информационната
система
за
управление
и
наблюдение
(ИСУН
2020).
Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедура „Развитие
на иновационни клъстери” се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на
13.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в
отделните документи от пакета.
Източник: http://opic.bg/
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НОВИНИ
Близо 130 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”
в подкрепа на българското образование
С Договор BG05M2OP001-2.011-0001 от 28 февруари 2019 г. между
УО на ОП НОИР и Министерство на образованието и науката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект
„Подкрепа за успех”.
Бюджетът на стойност 127 759 359,94 лв. е осигурен от Приоритетна
ос 2 „Образование и учене през целия живот”, съфинансирана от
Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от
бенефициента МОН е 30 месеца.
Проектът е насочен към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и към повторното им включване в образователния процес.
екта да се включат 120 000 ученици

Планира се да бъдат обхванати 1 500 училища, а в дейности по про-

Целта на процедурата е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на
учениците чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното
съдържание.
Ще се работи и за развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование, като в зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове.
Основните дейности по проекта са както следва:
1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от
Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция
на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни
затруднения по определените предмети.
4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на
учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния
зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от
общообразователната подготовка.
5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация
на ученици в риск от ранно отпадане
6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща
степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете
за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM и др.
7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на
риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.
8. Участие в междуучилищни дейности.
Източник: https://www.eufunds.bg/bg
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Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по
подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020
Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка
6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP0016.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности” и № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора
за функционирането на Европейския съюз”.
По първата процедура кандидатите получават финансиране за услуги, които обхващат не
само всички сектори на икономиката, но и такива с обществено-социална насоченост. Сред
тях са грижите за деца, за възрастни, за хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за
поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство. Финансират се още архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски и технически услуги, както и ветеринарни
дейности.
По втората процедура, се финансират дейности като изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване на машини и оборудване, закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта, закупуване на
сгради, създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи. Финансиране получават проекти
в сектори като производство на хранителни продукти, производство на напитки, производство на облекло, производство на мебели, производство на химични продукти, производство на хартия, производство на компютърна
и комуникационна техника и др.
След приключване на приема в ИСУН 2020 проектите бяха ранкирани от комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.
Списък по процедура № BG06RDNP001-6.003 - Услуги
Списък по процедура № BG06RDNP001-6.004 - Производство
Всеки кандидат по процедурите по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” може да
провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При предварителното оценяване комисията в ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на МЗХГ, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.
Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената
процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона
за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за услуги с № BG06RDNP001-6.003 по подмярка 6.4.1. през ИСУН е 35 000 000.00 евро, а този по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 е 30 000
000.00 евро.
Източник: http://www.dfz.bg/bg

Проекти с до 33 точки включително по стария прием на 4.1 получават финансиране

ро).

Осигурен е бюджет за проектите от първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства”, получили 33, 34 и 35 точки ранкинг по критериите за подбор (съгласно Наредба №9 от 21.03.2015 г.). ДФ „Земеделие” подготви 133 анекса
за отпадане на клаузите по договорите под условие, сключени с бенефициентите,
подали заявления за подпомагане в периода на прием от 14.04.2015 г. до
08.06.2015 г. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 33, 34 и
35 точки, е в размер на близо 41 млн. лв. (40 740 642,69 лв. или 20 830 679,36 ев-

Припомняме, че ДФ „Земеделие” сключи договори под условие с бенефициенти, чиито заявления за подпомагане
са оценени с 33 до 37 точки. В договорите е записано, че проекти ще получат финансиране при наличие на неусвоен бюджет по подмярката. Съгласно спецификата на договаряне в съответния програмен период, за да отпадне
условната клауза по договорите, трябва да е наличен финансов ресурс за всички проекти, получили равен брой
точки.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата,
насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС), подобряване на условията в земеделските стопанства, както и насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Източник: http://www.dfz.bg/bg
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Приключи административната оценка на 35 проекта по
подмярка 7.2 за обновяване на паркове и площади
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция приключи оценката за административно
съответствие и допустимост на 35 публични проекта, подадени от селските общини.
Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.
По процедурата ще се финансират общински проекти за изграждане или обновяване на паркове, площади, градинки и улично озеленяване.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ
етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща инвестиционните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-7.006 – Площи.
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на общините и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването
им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на
договори.
Източник: http://www.dfz.bg/bg

ЛЮБОПИТНО
Европейската агенция по околна среда обявява фотоконкурс за представяне на
устойчиви храни, енергия и мобилност
В рамките на новия фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) ‘Sustainably
yours’ европейските граждани могат да изпратят снимки, показващи предизвикателствата и
възможностите, свързани с постигане на по-устойчиво производство на храни, енергия и мобилност.
За да участвате, изпратете до 15 май 2019 г. най-добрите си снимки, посветени на някоя от
следните три теми:

 Устойчиви храни
Можете ли да уловите как изглеждат или как не трябва да изглеждат устойчивите храни? Можете ли да покажете как се произвеждат и как достигат нашата трапеза? Как можем да направим нашите системи за производство на храни по-устойчиви?

 Устойчива енергия
Използваме енергия навсякъде — от отоплението на домовете и производството на стоки до транспорта и зареждането на мобилните телефони. Можете ли да покажете как изглежда зависимостта ни от енергията и как можем да произвеждаме
енергия без негативно въздействие върху околната среда и климата?
Какво ни спира?

 Устойчива мобилност
Пътуваме до училище, до работа, за да посетим близки и приятели, за
да отидем на почивка и да открием нови дестинации. Същевременно Областен информационен център Сливен
носим с нас нещата, които използваме. Можете ли да уловите предизОчакваме Вашите въпроси, предложения и
викателствата и възможностите пред устойчивата мобилност – от коммнения на:
пактни градове до ефективни двигатели?
телефон: 044/ 611 145;
В конкурса могат да участват граждани на държавите членки на ЕАОС и e-mail: oicsliven@gmail.com;
сътрудничещите страни от Западните Балкани. Участниците трябва да са
адрес: бул. „Цар Освободител” № 1,
на възраст 18 или повече години.
Прочетете повече за правилата и как да участвате на уебсайта на конкурса ‘Sustainably yours’.
Победителите в трите категории на конкурса ще получат парична награда
от 1000 евро.

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

Източник: https://www.moew.government.bg/
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