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ЗА НАС
ОИЦ Сливен представи условия за кандидатстване по процедура
„Мерки за подобряване на местообитанието на птиците”
Екипът на Областен информационен център Сливен проведе работни срещи с
представители на Дирекция Природен парк „Сините камъни”, Ловно-рибарско
сдружение – Сливен и експерти от Общинска администрация – Сливен.
Събитията са част от провеждащата се разяснителна кампания за популяриризиране на условията за кандидатстване по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” по ОП „Околна среда” 2014-2020 г.
„Околна среда” 2014-2020 г.

Инициативата се реализира на територията на цялата страна чрез Мрежата от 27
Областни информационни центъра, координирано с Управляващия орган на ОП

Основната цел на операцията е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента плана за управление на защитени зони и осем плана за
действие за видове.
Мерките, които ще се финансират по процедурата, 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.
Допустими кандидати са общини, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, структури/звена в структурата на 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.
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 9 141
202 лв.
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 24 октомври 2019 г., 18:30 часа.
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КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН
Стартира рехабилитацията на улици в град Котел по проект,
финансиран по ПРСР 2014-2020 г.
На 29.08.2019 г. кметът на община Котел г-н Коста Каранашев даде старт на един от големите инфраструктурни проекти, финансиран със средства от Програма за развитие на селските райони 20142020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”.
По договор 20/07/2/0/00602/14.06.2018 г. „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел” ще бъдат рехабилитирани ул. „Проф. Павлов”, ул. „Луда
Камчия”, ул. „Изворска” и ул. „Г.С. Раковски”.
Проектът е на стойност 1 571 731,58 лв. и включва разходи за строителни работи, строителен надзор, проектиране и авторски надзор. Срокът за изпълнение на строителството е до 240 дни.
Източник: https://kotel.bg/

Информационната среща на КНСБ в Сливен под мотото „Сивото убива!”
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) проведе в
гр. Сливен информационна среща, част от провеждаща се национална
кампания под надслов „Сивото убива”. Събитието се реализира в рамките
на проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на
недекларираната заетост в България”, финансиран по ОП „Добро управление” 2014-2020 г.
Партньори по проекта са Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда”, Национална агенция по приходите и Комисия за защита на потребителите.
Основната цел на проекта е разработване и отправяне на препоръки за
подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за
превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при
спазване на принципа на открито и отговорно управление.
При изпълнение на проектните дейности е заложено прилагане принципите на партньорство, устойчиво развитие, както и открито и отговорно управление чрез ефективен диалог между държавните институции, социалните партньори и неправителствения сектор.
В рамките на публичното събитие беше представено мобилно приложение
„VOX-KNSB”, чрез което всички граждани могат да подават сигнал за некоректни практики на работодатели и
фирми. Приложението вече е налично във всички платформи за мобилни приложения – за Android и Iphone.
„VOX-KNSB” е абсолютно безплатна услуга, която позволява на всеки да подаде сигнал до КНСБ, а оттам и до
всички държавни институции за нередности или позитивни примери, както на работното си място, така и в търговски обекти, в които е получена лоша услуга или пък е забелязана измама за фиска. Анонимността на подалите
сигнала е абсолютно гарантирана и единствено администраторите на КНСБ разполагат с данните на подателя.
„VOX-KNSB” позволява сигналите, които се подават, да стигат до голяма група от хора, които могат да ги подкрепят, споделят в социалните мрежи или просто да следят какво се случва с решенията на проблема. За да се
гарантира автентичността на сигнала, може да бъде приложен снимков материал, а приложението автоматично
регистрира локацията, откъдето се подава.
Сигналите, които се подават, могат да бъдат споделяни в социалните мрежи и варират от заплата в плик, през
липса на трудов договор до неиздаване на касови бележки.
По време на публичното събитие беше презентиран и сайтът www.sivotoubiva.bg, на който всяко заинтересовано лице може да получи допълнителна информация, както за мобилното приложение, така и за напредъка в изпълнението на дейностите по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България”.
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НОВИНИ
Приключи първият етап от избора на финансови посредници за гаранционния продукт,
финансиран от ОПРЧР 2014-2020 г.
Първият етап на обществената поръчка за избор на финансови посредници приключи с публичното заседание на комисията от Фонда на фондовете за отваряне на заявленията за участие от кандидатите. Предмет на поръчката е „Изпълнение на
финансов инструмент – Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“.
Инструментът за гаранцията е финансиран със средства от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 г. в размер на 20 млн. лв. А очакваната обща сума на
микрокредитите, които ще достигнат до крайните получатели,
е 100 млн. лв.
Заявления за участие бяха подадени по всички 8 обособени
позиции от Кредит плюс ООД и УниКредит Булбанк АД. Предстои разглеждане на заявленията, след което кандидатите, отговарящи на условията, ще бъдат поканени да подадат първоначални оферти.
Портфейлната гаранция ще покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник, който ще предоставя
микрокредитиране със собствени средства. Гаранцията се отнася за всеки микрокредит, включен в гарантирания
портфейл, до достигане на тавана на загуби на ниво портфейл.
Микрокредитите, които ще се предоставят, ще са насочени към стартиращи предприятия (в т.ч. на лица от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и лица с увреждания) и социални
предприятия.
Със средствата ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача, в случай на самостоятелна заетост.
Максималният размер на кредит ще е двойно по-висок от размера на кредитите, които се отпускат по инструмента
„Микрокредитиране със споделен риск”. Таванът на микрокредит по новия инструмент ще бъде 97 791 лв. или 50
000 евро.
Източник: https://esf.bg/

Изтича срокът за кандидатстване по Мярка 6.3 на ПРСР
До 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.
Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.
Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020),
на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР.
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. Въпроси ще се приемат на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.
Бенефициерите могат да се възползват безвъзмездно от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.
Източник: http://www.dfz.bg/
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Държавен фонд земеделие финансира инвестициите на 880 млади фермери
ДФ „Земеделие” приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при
втория прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от
ПРСР 2014-2020 г. Те попадат в 100 процентовия бюджет по подмярката, за чиито
прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.).
Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро. Новото ръководството
на ДФЗ – РА, в лицето на Васил Грудев, съвместно с работещия екип по подмярка
6.1, положиха максимални усилия и само за три седмици одобряването на проектите на младите фермери приключи.
ДФЗ – РА започва изпращането на писма до всички 880 кандидати, с които ги кани
да подпишат договорите си по ПРСР 2014-2020. Техните проекти са получили до
40,36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.
Интересът на младите хора към финансовата подкрепа, насочена към създаването или модернизирането на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, беше огромен. В рамките на приема през ИСУН бяха подадени 1
837 заявления, с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв. От тях отпаднаха 178 проекта поради дублиране на бенефициентите.
Назначена комисия разгледа оставащите 1 659 предложения, на стойност 41 475 000 евро. От тях, след извършена предварителна оценка, останаха 1 146 проекта. Всички бяха проверени на място - част от процедурата за
оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях възлиза
на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.), което представлява 130 % от разпределения бюджет за приема.
До последния етап – за техническа и финансова оценка стигнаха 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране по ПРСР 20142020 г.
Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на МЗХГ и на
ДФЗ – РА в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване.
В съответствие на политиката на ДФЗ – РА за публичност и прозрачност, всички сключени договори с младите
фермери по подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на интернет страницата на институцията.
Източник: http://www.dfz.bg/

Над 17 000 ученици ще се обучават в
реновирани сгради по ПРСР 2014-2020 г.
Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии,
ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските
райони, са в размер на 17 767 757 лв.
Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища.

Областен информационен център Сливен

Целта е да се даде възможност на всички общини, подали проектни предложения, да получат подпомагане по Програмата.

Очакваме Вашите въпроси, предложения и
мнения на:

По този начин над 17 000 ученици ще имат възможност да провеждат обу- телефон: 044/ 611 145;
чението си в обновена и приветлива образователна инфраструктура.
e-mail: oicsliven@gmail.com;
адрес: бул. „Цар Освободител” № 1,

Източник: http://www.dfz.bg/

гр. Сливен
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.

