
   

  

В началото на месец септември се очаква да бъде отворена за кандидатстване процедура чрез подбор 
на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оператив-
ни групи в рамките на ЕПИ” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за из-
пълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за 
иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.  
Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите 
на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработ-
ване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на 
съществуващи продукти и практики. 

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 8, август 2019  

Престои да бъде отворена подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функ-

циониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, ПРСР  

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Престои да бъде отворена подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рам-
ките на ЕПИ“,  ПРСР  

 Предстоящи възможности по ПРСР до края на 2019 г. 
 Обявена е процедура „Развитие на иновационни клъстери“ 
 Продължава онлайн конкурса на МРРБ за фотографии 
 До края на 2019 са планирани три покани по  Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи"   
 Стартира Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 
 
ОТ РЕГИОНА 

 Община Кюстендил стартира дейности по проект ,,За чист въздух в Кюстендил” 
 Сдружение „Партньори – Кюстендил“ с нов проект  за хората с увреждания 
 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ – Кюстендил проведе седмица на отворените врати по процедура „Мерки за подобряване на природозащит-
ното състояние на птици” в периода 19-23 август  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

web: www.eufunds.bg, 
e-mail: oic_kn@abv.bg; oic.kyustendil@eufunds.bg  

 

АКТУАЛНО       

https://www.eufunds.bg/bg/node/55


   

  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Допустими кандидати по процедурата са оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 
357 - 364 от Закона за задълженията и договорите.  
Членовете на оперативната група могат да бъдат: земеделски стопани,  научни институти, висши учи-
лища, юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност селското стопанство, горското стопанство, 
опазване на околната среда или водите; микро-, малки и средни предприятия, еднолични търговци и юри-

дически лица с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните. Опе-
ративната група задължително трябва да включва най-малко един земеделски стопанин и един член - 
научен институт или висше училище. 
 
Повече информация за мярката, както и проекта на насоките за кандидатстване можете на немерите на 
https://bit.ly/2Le67yg 

Предстоящи възможности по ПРСР до края на 2019 г. 

Подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти по Те-

матичната подпрограма за малки стопанства“ 
 
Това е инвестиционна мярка за преработка и марке-
тинг на земеделски продукти, насочена малките зе-
меделски производители - стопани, които имат ико-
номически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 
евро измерен в СПО, и производството им е в един 
от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично –
маслени и лекарствени култури“. Ще може да се 
кандидатства с проекти от 1250 до 75 000 евро. 
Приемът по подмярката ще стартира през месец сеп-
тември. Национална служба за съвети в земеделие-
то ще подпомага земеделските стопани при канди-
датстването им по тази подмярка. 

 

* 
Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и 
вертикално сътрудничество между участници-
те във веригата на доставки“ 
 

По тази подмярка ще се подпомага основно създава-
нето и развитието на къси вериги на доставки и съз-
даването на развитието на пазарите. Късите вериги 
на доставки трябва да включват не повече от един 
посредник между земеделския стопанин и крайния 
потребител. Идеята е да бъде по-лесно земеделски-
те продукти да достигат до клиента. Ще могат да 
кандидатстват организации, съставени от земеделс-

ки стопани, МСП, търговци на дребно, които извър-
шват своите дейности в обхвата на конкретна къса 

верига на доставки или в обхвата на конкретен мес-
тен пазар. Максималният размер на един проект е 
левовата равностойност на 500 хил. евро. Няма ог-
раничение за минимален размер. Интензитетът на 
помощта е между 50 и 70% от размера на проек-
та. Мярката е предвидена да стартира през месец 
септември. 
 

* 
 
Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“ 
 
Тази подмярка е насочена към възстановяване, ре-

конструкция и модернизация на съществува-
ща  инфраструктура за напояване и отводняване на 
земеделските земи (извън земеделските стопанст-
ва). Допустимите бенефициенти са „Напоителни сис-
теми“ ЕАД, както и сдруженията за напояване. Под-
мярка е предвидена да стартира в периода октомври 
– декември  2019 г. Мярката ще бъде открита с бю-

джет в размер от близо 50 млн. евро.Максималният 
размер на съфинансиране ще бъде до 100%.  
 
 
 
Подаването на проектни предложения вече става 
изцяло онлайн, чрез Информационна система за уп-
равление и наблюдение 2020 (ИСУН).  

https://bit.ly/2Le67yg
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Цел на процедурата: Целта на процедурата е пре-
доставяне на подкрепа за стимулиране на иновацион-
ната дейност на клъстери чрез съвместно използване 

на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен 
принос за трансфера на знания, изграждане на спе-
цифични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си 
конкуренти на пазара компании, разпространение на 
информация и сътрудничество между предприятията 
и други организации в клъстера. 
 

Общ размер на безвъзмездната финансова по-
мощ: 29 924 199 лв. (15 300 000 евро). 
Минимален и максимален размер на заявената 
БФП:  200 000 лв. –  1 500 000 лв. 

Интензитет на помощта:  
Компонент 1 „Укрепване на иновационния и науч-

но-изследователския потенциал на клъстера и създа-
ване на сътрудничества“ – приложим режим „de mini-
mis”: 80% 

Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери 
(вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – прило-
жим режим „помощи за иновационни клъстери“: 65% 

Проектите следва да съдържат задължително дей-

ности по Компонент 2, като разходите за тях следва 
да бъдат общо в размер на поне 50% от общо заяве-
ните и одобрени допустими разходи по проекта. 

 
Допустими кандидати: такива, които отговарят 

на определението за иновационен клъстер, посочено 
в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014: „Иновационни 
клъстери“ означава структури или организирани гру-
пи от независими страни (като например иновацион-
ни стартиращи предприятия, малки, средни и големи  

предприятия, както и организации за научни изслед-
вания и разпространение на знания, организации с 
нестопанска цел и други сходни икономически субек-
ти), създадени с цел да стимулират иновационната 
дейност чрез популяризиране, съвместно използване 
на  съоръжения и обмен на познания и опит, ефекти-
вен принос за трансфера на знания, изграждане на 
мрежи, разпространение на информация и сътрудни-
чество между предприятията и други организации в 
клъстера. 

 
Процедурата е с краен срок за подаване на проек-

тни предложения 16:00 часа на 26.10.2019 г. 

ПРОДЪЛЖАВА ОНЛАЙН КОНКУРСА НА МРРБ ЗА ФОТОГРАФИИ 
 
Покажете в снимка как променихме Вашия град, защо се гордеете с 

него и го подкрепете, за да има по-добро бъдеще. Нека заедно предс-
тавим как модернизираме градовете и те стават по-добри места за жи-

веене и туризъм и защо инвестициите са важни за техните жители. С 
тази кампания Министерството на регионалното развитие и благоуст-
ройството и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. приканват чрез снимки заедно да дадем възмож-
ност на обществото да види проектите, допринесли най-много за про-
мяната на българските градове. Нека покажем кой от тях е най, най, 
най - с обновените паркове и площади, междублокови пространства, 
детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни пло-
щадки и центрове, рехабилитирани пътища, културни и туристически обекти, реновирани здравни заведе-
ния, обществен транспорт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места. Големина-
та на снимките трябва да е между 2 MB и 6 MB. Задължително е при изпращането им да бъдат посочени име 
и адрес на автора, телефон, възраст, както и описание на мястото, където е направена снимката и мнение 
защо този обект Ви впечатлява. МРРБ очаква снимките на имейл: press@mrrb.government.bg до 30 сеп-
тември 2019 г. Най-добрите кадри и посланията към тях ще бъдат включени в календар за 2020 г., а 12 

участника ще получат атрактивни награди. Фотосите ще бъдат публикувани в социалните мрежи. 

Обявена е процедура „Развитие на иновационни клъстери“ 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Програмният оператор (дирекция 
„Външни европейски програми“ на 
Министерството на образованието 
и науката) планира да публикува 
до края на 2019 г. следните покани 
за набиране на проекти:  

1. Ограничена покана за наби-
ране на проектни предложе-
ния: “Младежките центрове: 
мощен фактор за местно разви-
тие“. 

Допустимите кандидати по тази по-
кана са общините Стара Загора, 
Пловдив, Добрич и Враца, в които 
вече има младежки центрове, изг-
радени с подкрепата на Финансо-
вия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Общи-
ните ще могат да кандидатстват за 
финансова подкрепа за разширя-
ване на дейността и териториалния 
обхват на тези центрове като раз-
мерът на получените средства мо-
же да бъде от 500 000 до 1 500 000 
евро. 

 

2. Покана за набиране на про-
ектни предложения 
„Изграждане на младежки цен-
трове“. 

Бенефициенти по тази процедура – 

с общ бюджет от 8 000 000 евро - 
ще бъдат останалите 24 общини, 
които са областни административ-
ни центрове (с изключение на Ста-
ра Загора, Пловдив, Добрич, Вра-
ца, в които вече има изградени 
младежки центрове с подкрепата 
на ФМ на ЕИП). Целта на процеду-
рата е да подкрепи изграждането 
на модерни младежки центрове, 
отговарящи както на потребности-
те на младежите от съответната 
територия, така и на най -високите 

европейски стандарти, обобщени в 
изискванията на „Знака за качест-
во“ на Съвета на Европа. Предвиж-
да се, след оценка на качеството 
на подадените проекти, тези от 
тях, които са класирани за финан-
сиране, да получат до 2 000 000 
евро, като 60 % да бъдат предназ-
начени за изграждане на инфраст-
руктурата на новия младежки цен-
тър. 

 

3. Покана за набиране на про-
ектни предложения „Ранно дет-
ско развитие и грижи“ с общ 
бюджет 6 029 412 евро. 

По тази процедура общините ще 
могат да кандидатстват с проекти 
за модернизиране както на матери-
ално-техническата база в детските 

градини, така и на работата с де-
цата в тях. Конкретните насоки за 
кандидатстване по процедурата са 
в процес на разработване и обсъж-
дане, като се очаква класираните 
проекти да получат финансова по-
мощ в размер от 200 000 до 500 
000 евро, от които поне 60 % да 
бъдат предназначени за изгражда-
не или подобряване на инфраст-
руктурата на детските заведения. 
Останалите средства ще бъдат на-
сочени към разширяване на техния 

обхват, въвеждането на иноватив-
ни методи за работа с децата, 
привличане на родителите в подго-
товката и провеждането на различ-
ни събития и дейности, а също и 
подкрепа на утвърдените вече дей-
ности за социализация и гражданс-
ко възпитание на децата (в т.ч. зе-
лени инициативи, конкурси, фести-
вали и спортни прояви, чествания 
на празници, посещения на спек-
такли, арт ателиета за изграждане 
на умения по приложни изкуства и 
др.). Поне 20 % от децата, включе-

ни във финансираните проекти, ще 
бъдат от уязвими групи. 

  

 

Повече информация за Програма-
та: https://www.eeagrants.bg  

До края на 2019 са планирани три покани по  Програма 

"Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи"   
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Стартира Национална програма за достъпна  

жилищна среда и лична мобилност 

Основната цел на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност е изграждане на 

достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и 

осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им 

потребности. Програмата се реализира в два компонента: 

Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" - за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти 

за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която 

се ползва безвъзмездно и по нестопански начин; 

Компонент 2 "Лична мобилност" - за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходи-

мо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. 

Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е в периода от 21 август до 30 септември 2019 г.  

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=796  

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ЗА ЧИСТ 

ВЪЗДУХ В КЮСТЕНДИЛ”  

Община Кюстендил, в партньорство със Сдружение „Асоциация за социална отговорност и  

развитие чрез иновации“ (АСОРИ) и Норвежки университетски колеж по земеделие и раз-

витие на селските райони (HLB), стартират дейности по проект “За чист въздух в Кюстен-

дил”.  Проектът е финансиран от Фонд активни граждани България  по Финансовия механи-

зъм на ЕИП 2014-2020 и е на стойност  70 027,17 евро. Целеви групи по проекта са МСП, 

училища, широката общественост. 

 

Планираните дейности по проекта предвиждат изследване на обществената осведоменост по проблемите 

на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и общинската политика на територията на община Кюстен-

дил, информационна кампания за активиране на гражданите и създаване устойчиви механизми за граж-

данско участие.  

Продължителността на проекта е 22 месеца. 

ОТ РЕГИОНА  

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=796
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

ОТ РЕГИОНА  

Сдружение „Партньори – Кюстендил“ с нов проект  

за хората с увреждания 

 Представители на Сдружение „Партньори – Кюстен-

дил“ се завърнаха от работна среща в Полша, про-
ведена в гр. Вагровец. Срещата е част от дейностите 

на ново европейско сътрудничество. „Осмоза - ов-

ладяване на силата на спортния маркетинг ка-

то иновативен подход за увеличаване на соци-
алното включване и равните възможности за 

хората с увреждания” е проект по програмата на 

ЕС „Еразъм+“ Спорт“ за подпомагане на образовани-
ето, обучението, младежта и спорта в Европа.   

 

В рамките на работните дни бе направен преглед на 
извършеното до момента и поставени предстоящите 

задачи. Един от основните акценти бе да се анализират направените от организациите-

партньори SWOT анализи и планове за развитие, както и дейностите за популяризиране на 

проекта сред местните общности. Поставено бе началото за разработване на наръчник от 
маркетингови инструменти - пакет от стандартни инструменти, базирани на маркетингово ноу

-хау, готов за бързо адаптиране и прилагане от всеки партньор. Новаторска характеристика 

на проекта е използването на съвременни маркетингови решения. Спортният маркетинг ще 
бъде база за сътрудничество между НПО, работещи динамично в различни области на спорта 

и уврежданията. 

В рамките на срещата бяха включени и много занимания по боча, параолимпийски спорт, 
който ще присъства като водеща нишка в рамките на проекта. Нашият екип имаше възмож-

ността да наблюдава тренировките на полския отбор по боча по време на подготовката им за 

олимпийските игри в Токио. Полските параолимпийци работиха под ръководството на един от 

най- известните световни специалисти по боча – кореецът Чеул Куон, което бе невероятен 
шанс за нашите специалисти да се запознаят с него и да се учат на иновативни подходи и 

тренировъчни техники.   

Водеща роля в новото европейско партньорство има Сдружение за спортна рехабилитация 
„Старт“, гр. Познан, Полша, в партньорство с българското Сдружение „Партьори – Кюстен-

дил“, Хърватска асоциация по боча за хора с увреждания, Естонски съюз за спорт за хора с 

увреждания, македонското Сдружение „Бравура кооператива“ и Латвийския параолимпийски 
комитет. 
 

Източник:  https://dariknews.bg/  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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. 

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ 
и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в област-

та на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни место-

обитания, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти. 

Максимален общ бюджет по процедурата е 9 141 202 лв.  

Крайният срок за подаване на документи е 24 октомври 2019г. 

Повече информация за процедурата може да се получи в офиса на ОИЦ – Кюстендил, ул. Патри-

арх Евтимий № 18 (сградата на Читалище „Братство 1869“) или на тел.: 078 52 02 12.  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

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 

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 Евро-

пейския социален фонд.  

                    НАШАТА ДЕЙНОСТ 

       ОИЦ – Кюстендил проведе седмица на отворените врати по процедура 

„Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” в периода 

19-23 август  


