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ЗА НАС
ОИЦ Сливен представи условия за кандидатстване по процедура
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”
На 18 юли 2019 г. екипът на Областен информационен център Сливен проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”. Участие в събитието взеха представители на общински администрации на територията на област Сливен и юридически лица със стопанска цел.
Операцията се финансира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда”
2014-2020 г.
Допустими бенефициенти са общини, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 9 779 150
лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране, който може да бъде предоставен за реализиране на един
проект, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).
Дейностите, които ще се финансират по операцията, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци
и да се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.
Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg, както и на страницата на Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 август 2019 г., 18:30 часа.

Стр. 2

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН
Община Сливен стартира изпълнението на проект за патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания
Общината започва изпълнението на проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Това съобщиха от пресцентъра на Община Сливен. Проектът е BG05M9OP001-2.0400069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен” в изпълнение на Административен договор сключен на 11 юли 2019 г. по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна
среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им в Община Сливен. Предвижда се
да бъдат изпълнявани дейности за предоставяне на почасово мобилни интегрирани здравно-социални услуги и
предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
Проектът се изпълнява от Община Сливен и е на стойност 437 652, 80 лева, от които 372 004.88 лева европейско
финансиране и 65 647.92 лева национално финансиране.
Източник: https://mun.sliven.bg/index

Община Котел набира потребители за услугата „Патронажна грижа”
Община Котел в качеството й на бенефициент по проект „Предоставяне на патронажна грижа
в общините Котел и Твърдица”, съгласно договор
за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040-0079–C01 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявява набиране на документи за потребители
Целева група кандидати за потребители са възрастни хора над 65 г. и лица с увреждания с
постоянен или настоящ адрес на територията на община Котел. За лице над 65 год. ще се
приема лице, навършило 66 години.
Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца в периода 1.09.2019 –
31.08.2020 година.
Патронажната грижа ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти,
включващ здравни работници: медицински сестри и рехабилитатор и домашни помощници, в
рамките на до 2 часа дневно с продължителност и интензитет, определени в индивидуалната
оценка на потребителя.
Потребителите не дължат такса за получената патронажна грижа.
Документи за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на
Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00 ч. на 15.08.2019 г.
След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на потребностите. Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта като оценка на потребностите ще се изготвя на всеки новопостъпил кандидат.
Образци на документи ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел или в сградата
на СХД.
Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg.
Списък с одобрените и неодобрените кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни дни след срока за прием на документите.
Източник: https://kotel.bg/
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НОВИНИ
УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти
„Развитие на иновационни клъстери”
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014
-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна
ос 1 „Технологично развитие и иновации”, Инвестиционен приоритет 1.1
„Технологично развитие и иновации”, като обявява процедура за подбор на
проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”.
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.
Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:
По Компонент 1 приложимият режим е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г.
По Компонент 2 приложимият режим е „помощи за иновационни клъстери” съгласно Регламент на Комисията (ЕС)
№ 651/2014.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 924 199 лв. (15 300 000 евро).
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1) Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;
2) Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау).
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез
попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи
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.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:00 часа на 26.10.2019 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се
задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за
подбор на проекти: innoclust@mi.government.bg.
Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални
отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към
тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни
фондове: www.eufunds.bg.
Източник: http://opik.bg/

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за участието им в тематична работна
група за разработване на Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност
2021-2027 г.
Министерство на икономиката отправя покана към юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена
полза, за участие в избора на представители за включването им в състава на тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027 г.
Документите за участие могат да бъдат намерени тук.
Източник: http://opik.bg/

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти
„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
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Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани
желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване
на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на
проекти: BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.
Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите
от риболов и аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 5.4 „Преработване на продуктите
от риболов и аквакултури” ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.
По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република
България.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 765 145 лева.

 Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 20 000 лева.
 Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 1 000 000 лева.
Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР
2014 - 2020 г. и е в размер от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които 75% съфинансиране от ЕФМДР и 25% съфинансиране от националния бюджет.
Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:
1. Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда,
включително третирането на отпадъци;
2. Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
3. Са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от
преработването;
4. Са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
5. Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и
организационни системи.
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 „Екандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на
09.10.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.10.2019 г.
Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.
Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.
Източник: https://www.eufunds.bg/bg
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ОП „Околна среда” обяви процедура
„Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици”
Управляващият орган на ОП „Околна среда” 2014-2020 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици”. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на програмата.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.
Целта на процедурата е 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.
Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности
по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други
значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др.
Дейностите попадат изцяло в обхвата на Мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/
подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания” от Национална приоритетна
рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г.
Допустими бенефициенти по процедурата са Структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в
областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания;
Юридически лица с нестопанска цел; общини; научни институции.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.
Източник: https://www.eufunds.bg/bg

УО на ОП „Околна среда” обяви прием по процедура
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на
атмосферния въздух”
ОП „Околна среда” 2014-2020 г. обяви процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. Обща стойност на предоставената безвъзмездна помощ е 500 млн. лв.
Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди чрез адресиране на транспорта като източник на замърсяване.
Мерките, които ще бъдат подкрепени със съфинансиране от Кохезионния фонд на ОПОС 2014-2020 г., ще спомогнат за подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт – замяна на остарелите и амортизирани превозни средства с нов съвременен електрически подвижен състав (електробуси, тролейбуси и трамваи).
Това ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително
спестяване на енергия. Подобряването на надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществения
транспорт ще насърчи промяната на модела на придвижване и намаляване
на пътуванията с лични автомобили и по този начин ще се намали количеството на вредните газове от двигателите с вътрешно горене.
Допустими кандидати по процедурата са общините Бургас, Варна, Враца,
Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община и Хасково
в партньорство със съответното дружество, на което е възложено предоставянето на обществена услуга за превоз на пътници на територията на
конкретната община (общинска компания за обществен градски транс- Областен информационен център Сливен
порт).
Очакваме Вашите въпроси, предложения и
мнения на:
Максималният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 40 месетелефон: 044/ 611 145;
ца.
Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата e-mail: oicsliven@gmail.com;
може да видите тук.
адрес: бул. „Цар Освободител” № 1,
гр. Сливен

Източник: https://www.eufunds.bg/bg

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

Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.004-0024-C01,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

