ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
КЮСТЕНДИЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
брой 7, юли 2019

Областен информационен център - Кюстендил
web: www.eufunds.bg,
e-mail: oic_kn@abv.bg; oic.kyustendil@eufunds.bg
В този брoй:
АКТУАЛНО








Деветдесет проекта на стойност 90 млн. лв. се изпълняват в област Кюстендил
Общини, фирми и сдружения могат да кандидатстват с проекти за намаляване на битовите отпадъци
,,Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птиците“, ОПОС
Стартира прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултури“, ПМДР
Зам.-министър Деница Николова: Без деление на „градски” и „селски” общини с новия подход за развитие на територията, всички с достъп до еврофинансиране
ОСП 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план

ОТ РЕГИОНА





15 проекта на общини за достъпна среда ще се финансират по проект „Красива България”
Нови над 5 млн. евро ще се инвестират в граничния регион между България и Северна Македония
10 проекта за стартиращ бизнес са одобрени в област Кюстендил

НАШАТА ДЕЙНОСТ




Разяснителна кампания на ОИЦ – Кюстендил по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта
на управлението на отпадъците“
Възможност за малки стопанства по ПРСР представи ОИЦ—Кюстендил

АКТУАЛНО
ДЕВЕТДЕСЕТ ПРОЕКТА НА СТОЙНОСТ 90 МЛН.ЛВ. СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Деветдесет проекта на обща стойност 90 104 208,67 лв. са регистрирани в област Кюстендил от началото на програмния период – 01.01.2014 г., до настоящия момент.
Най-много проекти се изпълняват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 29 проекта на обща стойност: 10 835 898,86 лева. 17 от проектите се изпълняват/са изпълнени от общинските администрации, останалите 12 от фирми.
На следващо място по брой на одобрени проекти е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – сключени са 27 договора на обща стойност 18 437 961,38 лева. Сред тях са нови 10 договора, сключени през месец юни т.г., които са за стартиране на самостоятелна стопанска дейност в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
КЮСТЕНДИЛ
По Оперативна програма „Региони в растеж“ са сключени 16 договора, 9 с Община Кюстендил и 7 с Община
Дупница. Отделно от обща статистика има регистрирани и два договора на Агенция ,,Пътна инфраструктура“
– за ремонт на пътя до Рилския манастир и на отсечката Дупница – Клисура.
Два проекта на стойност 21 065 940,60 лева по Оперативна програма „Околна среда“ са регистрирани през
тази година. Проектите са за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци. Проектите се изпълняват от Община Кюстендил, с място на изпълнение общините Кюстендил Невестино и Трекляно, и от Община Дупница, с място на изпълнение общините Дупница,
Сапарева баня и Бобов дол.
Три са регистрираните проекти по Оперативна програма „Добро управление“ – два на Община Кюстендил за
осигуряване функционирането на ОИЦ – Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет - Кюстендил“. С по един одобрен проект в област Кюстендил са Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство. Осем са проектите по Оперативна програма
„Храни“. Три са договорите по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони за ремонт/ реконструкция на общинска инфраструктура – два на Община Бобов дол и един на Община Сапарева баня.
Повече информация за одобрените проекти може да бъде намерена в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020: http://2020.eufunds.bg/.
Оперативна програма ,,Околна среда” 2014 - 2020
ОБЩИНИ, ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
До 26 август, 18:30 ч., е отворена за кандидатстване процедура „Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 –
2020 г.
Цел на процедурата: Намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване дела на рециклирането на отпадъци посредством въвеждане на добри практики в тази област.
Допустими кандидати: общини; юридически лица със стопанска цел - търговци по смисъла на ТЗ, вписани в
Търговския регистър и регистрирани мин. 18 месеца; юридически лица с нестопанска цел – вписани в регистъра на ЮЛНЦ, които са определени за извършване на общественополезна дейност и регистрирани мин.
18 месеца.
Дейностите, които ще се финансират по настоящата процедура и чрез които ще се постигнат поставените
цели, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на
Република България и да се отнасят до:
 предотвратяване на образуването им и/или
 за подготовка за повторна употреба, и/или
 за рециклирането им.
Сред допустимите дейности, за които може да се кандидатства са: предотвратяване на образуването и/или
разделно събиране на битови отпадъци на обществени места, в т.ч. в административни сгради, домакинствата, жилищни райони, заведения за обществено хранене, хотели, хижи и т.н; разширяване ползването на
специализирана/високотехнологична техника и системи за събиране на рециклируеми отпадъци; повторна
употреба и подготовка за повторна употреба, напр. чрез насърчаване на дейности за поправка и ремонт
вместо купуване на нови стоки.
По проектите е необходимо да се ползва добра практика от успешно изпълнени проекти вкл. и извън
територията на Р.България и да предвиждат осъществяване на практика на действия или подходи от изпълнените вече проекти, които са нови или неизвестни на определеното място.
Максимална стойност на проектите: 200 000 евро. Безвъзмездна финансова помощ: 100%

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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,,Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птиците”
Оперативна програма ,,Околна среда” 2014 - 2020

Цели на операцията: Подобряване
на природозащитното състояние на
видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи
към момента планове за управление
на защитени зони и осем плана за
действие за видове.

 Юридически
лица с нестопанска цел - да са
вписани в регистъра на ЮЛНЦ,
които са определени за извършване на общественополезна дейност; регистрирани мин. 18 месеца.


Общини;



Научни институции.

В изпълнение на план за действие за
вид – едно проектно предложение за
един вид или повече от едно проектно предложение, всяко от тях за различен вид. Проектното предложение
Общ размер на безвъзмездната
финансова помощ: до 9 141 202 лв. задължително трябва да включва
всички определени за изпълнение
Допустими кандидати:
мерки от съответния план за действие
 Структури/звена в Министерство за всички зони, съгласно Приложение № 1 „Планове за действие за вина околната среда и водите;
дове и допустими мерки“ към раздел
 Министерство на земеделието,
28 от насоките за кандидатстване,
храните и горите;
част „условия за кандидатстване“.

Допустими дейности:
Mярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“от НПРД.
Териториален обхват: в защитени
зони по Директивата за опазване на
дивите птици с действащи планове за
управление и в защитени зони, посочени в планове за действие за видове
(с изключение на зоните, включени в
процедура BG16M1OP002-3.015 –
„Изпълнение на приоритетни мерки
във влажни зони“).
Продължителност на проектите: в
зависимост от характера на предвидените в проектите дейности, но не покъсно от 31.12.2023 г.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 октомври 2019
г., 18:30 часа.

Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020

Стартира прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултури“
Цел: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Допустими кандидати: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон
или Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да са учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури, както и да са регистрирани
като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и
аквакултурите.
3
Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през
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Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10,334,712.00 лв. Кандидатите могат да кандидатстват с проекти в размер между 30 000 и 550 000лв. Максималният интензитет на помощта е до 50%.
Допустими дейности: възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти
за аквакултури; инвестиции в създаването/преустройство на рибовъдни стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им, намаляване отрицателното въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, диверсификация на продукцията от отглежданите видове риба или други аквакултури и други. П о мярка 2.2 се покриват разходи за строителномонтажни работи, за закупуване на нови машини, за оборудване за транспорт за жива риба, за закупуване
на плавателни съдове и специализирана складова техника, както и за закупуване на софтуер и обекти за
продажба.
Кандидатстване: по електронен път чрез ИСУН 2020 в срок до 04.11.2019г.

Програмиране на програмен период 20121—2027
Зам.-министър Д.Николова: Без деление на „градски” и „селски” общини с новия
подход за развитие на територията, всички с достъп до еврофинансиране
Новата програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще разполага с над 3 млрд. лв.
безвъзмездни европейски средства, които ще са повече спрямо сега, заяви заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Към този ресурс ще се добави и националното
финансиране, както и средства от останалите оперативни програми, за да се постигне по-голям ефект
спрямо регионалния подход за въздействие. „Целта ни е с по-големия бюджет да финансираме комплексни,
интегрирани мерки за развитие на регионите в зависимост от техния потенциал и нужди”, обясни Николова.
Новата оперативна програма за регионално развитие ще има два основни ключови приоритета. Първият
се очаква да финансира дейности в десетте най-големи български града, които ще могат да изпълняват проекти, свързани с преодоляване на проблемите, възникващи от прираста на населението, и да развият периферията си като основни центрове на растеж. Втората приоритетна ос, която ще има по-голям финансов ресурс, ще бъде насочена към всички градски общини и населените места в тях, стана ясно от изложението на
зам.-министъра.
Проектите, които ще се финансират, трябва да водят до икономическо развитие и растеж, тъй като икономическият компонент ще е водещ.
Зам.-министър Николова каза още, че чрез новия подход на инвестициите към територията общините няма
да се делят вече на „градски” и „селски”. „Всички населени места ще имат достъп до ресурс от еврофондовете”, увери тя.
Ще се подкрепи капацитетът на регионалните съвети за развитие, които се очаква да се натоварят със
задачата да селектират проектите на регионално ниво. Ще се идентифицират най-добрите проекти, които ще
са с най-голям обхват на територията и с най-голяма полза за населението и ще доведат до най-голям икономически ефект, коментира още заместник регионалният министър.
Разработват се и нови стратегически документи за регионално развитие. На ниво район за планиране в тях
ще се определят най-важните потенциали за развитие. На общинско ниво инвестициите ще се правят въз основа на Общинските планове за развитие, които трябва да са разработени до края на 2020 г. Деница Николова обърна внимание, че без тези планове в градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране.
4
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Програмиране на програмен период 20121—2027

ОСП 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ
Стратегически план
Общата
селскостопанска
политика
(ОСП) 2021-2027 г. цели обединяване
на Първи и Втори стълб в един общ
Стратегически план. Той ще има за
цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на
селските райони. Това стана ясно по
време на първата дискусия с бранша
за новата ОСП, в която участие взеха
министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева и трима от
заместниците й –Вергиния Кръстева,
д-р Лозана Василева и д-р Янко Иванов.

По време на дискусията стана ясно, че
основните цели на ОСП 2021-2027 г.
са интелигентно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство, грижи
за околната среда и климата и социално-икономическо укрепване на селските райони.
Реформата за ОСП не може да бъде
завършена преди да се финализират
преговорите
по
Многогодишната
финансова рамка след 2020 г. След
приемане й не по-рано от края на
тази година, ще бъде ясен и
окончателният
бюджет
за
нея.
Комисията по земеделие и развитие
на селските райони на ЕП отлага
решението си дали да приеме доклада
от състава на Комисията по време на
стария Парламент за месец септември
2019 г.Една от основните теми към
момента е проектобюджетът на ОСП
след 2020 г. Предвижда се парите от
Европейския фонд за развитие на селските райони да бъдат по-малко за
сметка на националното финансиране. Но това не засяга само страната ни,
а всички държави членки като цяло.
По отношение на директните плащания, един от най-важните моменти

касае сближаване нивата на плащанията между държавите членки, или т.н.
външна конвергенция. Правилото е в
рамките на следващия седемгодишен
период парите за директни плащания
постепенно да нарастват, докато се
покрие 50% от разликата между настоящото национално ниво и нивото от
90% от средното за ЕС. Тази разлика
не е голяма за страната ни. Редица
държави членки, включително и България, заявиха че таваните на директните плащания следва да бъдат определени на национално ниво и да бъдат
доброволни, за да се осигури ефективна приложимост. С оглед заложеното
сближаване на плащане на единица
площ в ЕС, предварителните изчисления на средствата за бъдещия програмен период (2021-2027 г.) показват
прогресивно увеличение на средствата
за директните плащания за България
до 2027 г. с около 0.7 % (5,3 млрд за
настоящия период в сравнение с 5,7
млрд за бъдещия период). Предложението на Комисията относно таваните
за директни плащания въвежда съществена промяна в сравнение с прилаганото до момента прогресивно намаление и таван на плащанията, което
засяга само Схемата за единно плащане на площ. Промяната е, че се въвежда редукция в плащанията по всички
схеми за директни плащания, включително и обвързаната подкрепа, екосхемата, преразпределителното плащане и плащането за младите земеделски стопани. Позицията на страната ни е, че тези схеми са насочени към
подпомагане на земеделските производители, в сектори със специфични
проблеми и тяхното редуциране е нелогично и непоследователно. В съответствие с целта за осигуряване на посъществена субсидиарност е необходи-

мо да бъде оставено като национално
решение дали да се поставят тавани на
плащанията и скала на намаление. По
този начин ще бъде дадена максимална възможност за отразяване на националните специфики и ситуации в отделните държави членки.По отношение на обвързаната подкрепа, Комисията предлага намаление от прилаганите към момента 13% + 2% за протеинови култури на 10%+2%. В рамките на
дискусията присъстващите се обединиха около мнението, че обвързаната
подкрепа е изключително важен инструмент за България и увеличаването
на процента на подпомагане е много
важно за бранша.Относно предложението на Комисията за отпадане на
възможността за прилагане на преходна национална помощ след 2020 г.,
страната ни ще продължава да настоява да бъде намерено приемливо решение с цел поддържане стабилността на
доходите на земеделските стопани.По
време на срещата беше представена и
Комуникационната стратегия на страната ни за изготвяне на Стратегически
план за ОСП.
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ОТ РЕГИОНА
15 проекта на общини ще се финансират по
проект „Красива България”
Управителният съвет на Проект „Красива България” одобри 15 проектни предложения на общини за
осигуряване на достъпна среда на обществени сгради. С тях се предвижда изграждането на асансьори, рампи, подемни платформи, помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни
входни и комуникационни пространства. Одобрените проекти са на общините Белослав, Ботевград,
Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Етрополе, Пловдив, Правец,
Самоков, Самуил, Сапарева баня и Троян. 7 от обектите са в сферата на социалните услуги, 3 са в
областта на здравеопазването, 4 са свързани с образование и обществено-административно обслужване и 1 е за култура. Общата стойност на одобрените проекти е 1 484 855 лева. От тях 1 242 847
лева се осигуряват от Проект „Красива България”, а останалите 242 008 лева са съфинансиране от
страна на кандидатите. Очакванията са с реализацията им да се осигурят работни места в строителството за поне 100 човека, от които минимум 40 да са регистрирани в бюрата по труда безработни.

НОВИ НАД 5 МЛН. ЕВРО ЩЕ СЕ ИНВЕСТИРАТ В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
Над 10,3 млн. евро са инвестирани от началото на настоящия програмен период
досега в общините от граничния регион на България и Северна Македония по
програмата за трансгранично сътрудничество. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която заедно с министъра
на местното самоуправление на Република Северна Македония Горан Милевски
връчиха 17 нови договора на бенефициенти по втората покана за набиране на проектни предложения на стойност над 5,1 млн.евро. Седем от проектите са с водещи
партньори от Република Северна Македония и 10 - с водещи партньори от българските области Благоевград и Кюстендил.
До момента между двете страни са реализирани 46 проекта. Те са за инициативи за опазване на околната среда,
смекчаване на последиците от природни бедствия и изменението на климата, защита на местното население от
наводнения и пожари и устойчиво използване на природните ресурси, насърчаването на традиционната култура и защита на културното наследство, развитието на
благоприятна туристическа среда, подпомагане на социалното предприемачество при младите хора и подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес.
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10 ПРОЕКТА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС СА ОДОБРЕНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Десет нови договора с място на изпълнение област Кюстендил са сключени през месец юни т.г.
Договорите са за стартиране на самостоятелна стопанска дейност по процедура „Насърчаване на
предприемачеството“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014—2020. Седем
от одобрените проекти ще се изпълняват на територията на община Кюстендил, останалите три са регистрирани в община Дупница.
Производство на перилни и почистващи препарати и сапуни на основата на натурални и растителни суровини, създаване на десет пилотни епизода на телевизионно предаване за комплексно представяне на малко познати туристически дестинации в България, производство на калъфки за туристически възглавници и на седалки за автомобили - микробуси и влакове са сред основните дейности,
предмет на изпълнение на част от одобрените проекти. Останалите са в областта на ИКТ индустрията
– създаване на мобилно образователно приложение, разработване и внедряване на иновативна технология за автоматизиран анализ на целеви групи в социалните мрежи, създаване на бизнес видео каталог и др.
Предстои подписване на договори за изпълнение на одобрените проекти, подадени в рамките
на втория срок за кандидатстване.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Разяснителна кампания на ОИЦ – Кюстендил по процедура „Изпълнение на
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“
В периода 17-24 юли ОИЦ – Кюстендил проведе информационна
кампания за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 г.
Представители на допустими кандидати от област Кюстендил: местни власти, общински еколози, сдружения, активни в областта на
околната среда, юридически лица със стопанска цел, в т.ч. хотели,
ресторанти, бяха информирани за възможността за
кандидатстване с проекти за намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване дела на рециклирането
им посредством изпълнение на демонстрационни проекти. На 19 юли в офиса на ОИЦ – Кюстендил се проведе информационна среща, на която присъстваха
представители на местни власти, еколози, сдружения
медии.
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА ПО ПРСР ПРЕДСТАВИ
ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ
ОИЦ – Кюстендил, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, проведе поредица от информационни срещи в общините Бобошево, Невестино, Сапарева баня и Бобов дол в периода 10-19 юли. Целта на срещите беше представяне на условията за кандидатстване и разясняване на конкретни казуси по атрактивната подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селски райони.
Допустими кандидати са физически лица, ЕТ, ЕООД, ООД и кооперации. Задължителни условия са кандидатите да са
регистрирани като земеделски стопани, да са получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година и да имат икономически размер на стопанството в границите между 2000
евро и 7999 евро включително. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, която се изплаща на два транша: 10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор и 5 000 евро след коректно изпълнение на бизнес плана. Приоритет ще бъде даден на кандидати, които отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци" и/или сектор "Етеричномаслени култури" и/или притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район.
Бизнес планът и заявленията за кандидатстване се изготвят от експертите от НССЗ. Крайният срок за кандидатстване по
подмярката е 30 септември 2019г. Кандидатстването е изцяло електронно, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ
Част от националната мрежата от 27 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 172 744, 0876 172 788
E-mail: oic_kn@abv.bg
facebook: Областен информационен център - Кюстендил
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