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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—БУРГАС

В този брой:
Актуално
Новини от региона

В периода 15 април – 12 май младежи от цялата страна на възраст между 14 и 18 години ще имат възможност да измислят и представят своя
оригинална бизнес идея под формата
на 2-минутен видеоклип. Клиповете
ще се изпращат към създадени тематични събития във Facebook със заглавие: „Онлайн конкурс за млади
предприемачи „Имам бизнес идея!“ на
съответния Областен информационен център.
На базата на Facebook гласуване в
периода 13 май – 23 май, десетте
бизнес идеи от всяка област, събрали
най-много харесвания, ще получат

поощрителни награди, а авторите на
двете най-добри концепции ще посетят
София Тех Парк на 1 юни. Победителите ще се срещнат с успешни предприемачи и ще имат възможността да
обсъдят с тях бизнес предложенията
си и следващите стъпки за тяхното реализиране.
Право на участие в Конкурса имат
всички младежи на обявената възраст,
които са се запознали с Регламента на
Конкурса и са изпратили попълнена
Декларация за участие на непълнолетни лица или Декларация за участие на
пълнолетни лица.
Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските
структурни и инвестиционни фондове в
България провежда национална кампания за седма поредна година. Тази година инициатива е част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион“ 2019 г.
Източник: www.eufunds.bg
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На 15 април се дава началото на онлайн конкурс за млади предприемачи
на тема „Имам бизнес идея!“, част от
Националната кампания за 2019 г. на
Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските
структурни и инвестиционни фондове
в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи
и предприемаческо мислене.
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СТАРТИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“

„Микрокредитиране със споделен
риск“. Средствата са осигурени по
Оперативна програма „Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020
(ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Бюджетът на инструмента е
в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции, с
ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се предоставят под
формата на микрокредити.
Въз основа на извършената оценка
Първа инвестиционна банка АД е класирана на първо място по всички обособени позиции. Към публичното финансиране, предоставено от Фонд на
фондовете, банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 8 492
000 лв., частен ресурс. Средствата от
ФнФ се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва по заема, която е значително по-благоприятна от пазарната
за сходни продукти.

не предприемачеството (в т.ч. и социалното) чрез кредитиране, включително на лица от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца,
младежи до 29 години и хора с увреждания.
Чрез
финансовия
инструмент
„Микрокредитиране със споделен риск“
ще се финансират дейности, свързани
с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал
във връзка с развитие/разширяване на
дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и
служителите, или на предприемача в
случай на самостоятелна заетост.
Размерът на микрокредитите е до 48
895 лв. и могат да са със срок на погасяване до 10 години. Предстои подписване на договор с избрания финансов
посредник - Първа инвестиционна банка АД.
Това е втория финансов инструмент по
ОПРЧР, който Фонд на фондовете пуска на пазара. В резултат на подписаните договори по първата процедура,
публичните средства в размер на 3.4
млн. лв. са достъпни за стартиращи и
социални предприятия от декември
2017 г. Към момента вече са финансирани 82 проекта.
Източник: http://www.fmfib.bg

Целта на инструмента е да подпомог-
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Фонд на фондовете (ФнФ) избра
фонд мениджър за управлението на
финансов
инструмент
(ФИ)
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Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват
към стартиращи и социални предприятия

Общият бюджет на процедурата е
5,86 млн. лв. Кандидатите могат да
получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв.
Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени от участници в проекти по „Подкрепа за
предприемачество“ на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали
стопанска дейност чрез участие в същата операция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили
финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР. Проекти могат да подават и социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по „Развитие на
социалното предприемачество“ на
ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно
развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Кандидати по процедурата „Подкрепа
за устойчив бизнес“ могат да бъдат и
предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност
като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на Закона
за насърчаване на заетостта. Операцията е отворена за кандидатстване и
за микропредприятия, създадени от
безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес проект
съгласно Закона за насърчаване на
заетостта.
Подкрепата по обявената процедура е
насочена към предоставяне на бизнес
услуги за развитие на предприятия.
Целта е първоначално укрепване на
дейността им, по-добро управление и
създаване на предпоставки за успешно
и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до
разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. С използването
на различни източници на информация
и контакти ще се гарантира поблагоприятна среда за успешен старт
и развитие на неукрепналите предприятия.
Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа
на Европейския социален фонд.
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30
септември 2020 г.
Източник: https://esf.bg
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На
19.04.2019 г.
Управляващият
орган
на Оперативна програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ обявяви за кандидатстване
процедурата „Подкрепа за устойчив
бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на
ОПРЧР или по мерки по Закона за
насърчаване на заетостта. Целта на
операцията е да разшири и завърши
цикъла на планираната по ОПРЧР
подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен
бизнес.
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ОПРЧР отвори за кандидатстване процедура
„Подкрепа за устойчив бизнес ”

в ИСУН 2020 и е публикувана на
www.esf.bg към документите по процедурата.
Източник: https://esf.bg

циални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства
– КОМПОНЕНТ 1“ с конкретни бенефициенти общини. Промяната е свързана с допускане на разширение на
целевата група по проекта с включване и на младежи с увреждания в
дневните услуги при доказана потребност. Направени са допълващи уточнения в „Таблицата за оценка на проектно предложение по процедура
чрез директно предоставяне на БФП“,
част от пакета документи за информация.
Промяната в документите е отразена
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УО на ОП РЧР променя Условията за
кандидатстване и приложенията към
тях по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на со-
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УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и
приложенията към тях по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 –
предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

говски, вкл. НПО. Може да се кандидатства по проекти както самостоятелно, така и с партньорски организации
от страната и чужбина.
Повече за начините, срокове и условията за кандидатстване може да прочетете на страницата на Националното
звено за контакт по програмa LIFE
http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-zapredstavyane-na-proektni-predlojeniya-po
-programa-life-2019/, както и на страницата на ЕК https://ec.europa.eu/easme/
en/section/life/calls-proposals.
Източник: www.moew.government.bg

програма за околна среда и действия
в областта на климата и е с обхват 1
януари 2014 г. - 31 декември 2020 г.
Структурирана е в две подпрограми –
„Околна среда“ и „Действия по климата“.
Обхватът и приоритетните типове
проекти на поканата за 2019 в подпрограма „Околна среда“ е в няколко
посоки: традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност,
природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда; подготвителни проекти;
интегрирани проекти; проекти за техническа
помощ.
В
подпрограма „Действия по климата“ се приемат
проектни предложения в сферите:
традиционни проекти – смекчаване,
адаптация, управление и информация, свързани с климата; интегрирани
проекти; проекти за техническа помощ.
Допустими бенефициенти са държавни органи и частни организации – търговски с изключение на ЕТ, и нетър-
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На 04.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви Покана за представяне
на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. Това е европейска

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН АПРИЛ 2019

ЕК обяви покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE за 2019 г.

Източник: www.eufunds.bg

ното предложение, подписано с КЕП
през системата ИСУН 2020 е 17.30
часа
на
17.05.2019
г.
Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bg и https://
umis2020.government.bg Процедурата
е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на
образованието
и
науката.
Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ
кандидатът по процедурата може да
иска разяснения във връзка с насоки-
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Със Заповед на Ръководителя на
Управляващия орган на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж”
2014-2020 г. е удължен срокът за кандидатстване
по
процедура
BG05M2OP001-2.012 „Образование за
утрешния
ден“.
Крайният срок за подаване на проект-

те 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
(УО):
infosf@mon.bg.
Разясненията от страна УО се утвърждават от Ръководителя на Управляващия орган или оправомощено от него
лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно
качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния
бенефициент.
Въпросите на конкретния бенефициент
и разясненията на УО се съобщават
(се публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg и в ИСУН2020:
https://
eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две
седмици преди изтичането на срока за
кандидатстване.
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Удължен е срокът за кандидатстване по процедура
„Образование за утрешния ден”

27,20/17,65м. Игралното поле е с размери 23,20/15,55 м, като около него се
предвиждат ивици за обслужване и обхождане. Спортното игрище ще бъде
покрито с каучукова настилка. Предвижда се премахване на старите, неотговарящи на изискванията за безопасност оградни пана и замяната им с
ажурна метална ограда, монтирана
върху ивичен стоманобетонен фундамент.
Ще бъдат доставени и монтирани две
футболни врати, съгласно изискванията за БДС за безопасност.

предложение е по Процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт
„Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.

С изпълнението на тази дейност гр.
Созопол ще се превърне в попривлекателно място не само за младите жители, но и за многобройните
български и чуждестранни туристи. Изграждането на една безопасна, устойчива и с високо екологично качество
среда, ще затвърди тенденцията за
туристическия облик на община Созопол.

Източник: Община Созопол

Безвъзмездната финансова помощ е
в размер 89 105,07 лв. без ДДС.
Проектът предвижда обособяване на
функционална зона за спорт - спортно
игрище за футбол на малко поле.
Спортната площадка е с размери
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НОВИНИ ОТ РЕГИОНА

На 27.03.2019г. Община Созопол получи уведомително писмо от ДФЗ-РА
за одобрено проектно предложение
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура
в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”. Проектното
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Община Созопол спечели проект за нова спортна площадка

С реализацията на проекта ще се реши дългогодишна задача , която стоеше пред ръководството на Община
Несебър.
Чрез
реконструкцията
на пристанището ще се оптимизира капацитетът на съществуващата
структура, ще се осигури подобряване на условията за улов и разтоварване и ще се създаде център за първа продажба на риба. Инвестицията
ще създаде защитена акватория за
безопасно акостиране на рибарски
лодки и кораби, като по този начин ще
се удовлетвори потребността от осигуряване на адекватни условия за
осъществяване на риболовна дейност.
Достигането до фазата на реализация на проекта е плод на няколкого-

дишна работа от страна на общинското ръководство. Изготвена бе оценка
на въздействието върху културното
наследството, съгласно изискванията
на Комитета за световно наследство

към ЮНЕСКО. Благодарение на упоритата работа на общинските отдели,
ангажирани с проекта и съдействието
на Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ , Областна дирекция по безопасност на
храните, Негово Превъзходителство гн Ангел Чолаков - посланик на Р България във Франция, които работиха
като един екип, този толкова важен за
местните хора и рибарската общност
проект отговаря на всички европейски
изисквания.
Предстои подготовка и стартиране на
обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните
дейности.
Общата стойност на инвестицията възлиза на 7,4 млн. лева без ДДС.

Източник: Община Несебър

Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2019-2021 г.“
BG05SFOP001-4.004-0025-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НОВИНИ ОТ РЕГИОНА

Преди
дни
кметът на Община Несебър,
г-н Николай Димитров подписа
договор с Министерство на
земеделието,
храните и горите
за
безвъзмездна
финансова помощ за проект
„Реконструкция и модернизация на
рибарско пристанище Северна буна –
Несебър“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“.
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Ново пристанище в Несебър

МИГ “Поморие” обявява втори прием на проекти по
Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
Целта на процедурата е социалноикономическата интеграция на наймаргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до
заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване
на условия за преодоляване на негативни стереотипи.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за
Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението
на
Приоритетна
ос
2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социалноикономическа интеграция на маргина-

Краен срок за представяне на предложенията: 23.04.2018 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 2018 г.
Втори краен срок за кандидатстване:
28.06.2019 г. – 16:00 часа.
Остатъчен ресурс след изтичане на
първия краен срок – 160 028 лв.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти,
следва да бъдат подадени само по
електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
в България (ИСУН 2020) – https://
eumis2020.government.bg
Източник: Община Поморие

Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2019-2021 г.“
BG05SFOP001-4.004-0025-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НОВИНИ ОТ РЕГИОНА

МИГ „Поморие“ кани желаещите да
представят проектни предложения по
мярка 9 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от
стратегията за ВОМР на МИГ
„Поморие“ посредством процедура на
подбор на проекти за безвъзмездна
финансова помощ: № BG05M9OP0012.013 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 “Насърчаване на
социалното приобщаване и намаляване на бедността” от Стратегията за
ВОМР на МИГ „Поморие“ и ще способства за постигане на Специфична цел
3.2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, чието реализиране ще създаде превенция
на социалното изключване на маргинализирани групи от обществото.
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лизирани общности като ромите” на
ОП РЧР.

