
   

  

 

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 4, април 2020г. 

 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 
 Предстои да стартира на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодолява-

не на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 400 млн.лв. от Фонд на Фондовете за справяне с кризата 

 За поредна година ЕК организира #EUinmyregion 2020 

 Прекратени процедури за набиране на проектни предложения 

 Покана към общините за подбор на концепции за местно икономическо развитие  

 Проект на ОП за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г.  
 Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 година 

 
 

ОТ РЕГИОНА 
 Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на ус-

лугите в туризма” 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

Предстои да стартира процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия 

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвиж-

да да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предпри-

ятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  

 

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и 

малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

 

Бюджет: Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 173 000 000 лв.  

Минимален и максимален размер на финансовата помощ: 3 000 - 10 000 лв. 

Интензитет на помощта: 100 % 

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.  

 

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за 

продажби от приходната част на ОПР за 2019 г. 

 

Допустими кандидати:   

 юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за 

кооперациите с персонал до 50 души; 

 регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност; 

 регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния 

месечен оборот през 2019 г.; 

 към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение, но кандидатът е из-

питал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19. 

 извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на 

Програмата за развитие на селските райони. 

 

Изисквания към кандидатите: 

 Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/

ЗДДФО; 

 Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв. 

 

Допустими разходи:  

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в ре-

зултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги 

(вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и 

здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 

60/40). 

Разходите трябва да са извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за 

изпълнение на проекта. 

 

Продължителност на проектите: максимум 3 (три) месеца. 

 

Ред за оценяване:  Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите 

за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. 

Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.  

 

Начин за кандидатстване:   

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) при максимално облекчена ад-

министративна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на 

исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще 

се извършват от УО на ОПИК по служебен път.  

 

Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата 
 

Посочените условия са неокончателни, възможни са промени по тях. 
 

Източник: http://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-

pomoshch 

 

http://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch
http://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch
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Основната роля на Фонд на Фондо-

вете е да прилага финансови инст-

рументи по линия на Европейските 

структурни и инвестиционни фон-

дове (ЕСИФ). Тези финансови инст-

рументи представляват специали-

зирани схеми за финансиране, 

които се предоставят чрез финан-

сови посредници и банки, под 

формата на гаранции, кредити 

и дялови инвестиции на различ-

ни целеви групи крайни получате-

ли. 

 

1. Гаранционен продукт за пре-

доставяне на ликвидна подкре-

па  

Фонд на фондовете ще предостави 

на банките гаранции на стойност 

170 млн. лева, с които ще се обез-

печи портфейл от нови кредити в 

размер до 850 млн. лева в рамките 

на настоящата година. Те ще пос-

лужат предимно за оборотни средс-

тва под формата на дългосрочни 

кредити до 10 години. 

Целта е кредитите да бъдат пре-

доставени без допълнителни адми-

нистративни тежести за кандидатс-

тващите фирми - малки и средни 

предприятия, развиващи дейност в 

различни сектори, включително и в 

тези, които ще са най-засегнатите 

от кризата, като например туризъм, 

транспорт, търговия, и др. 

Продуктът е в процес на структури-

ране.  

2. Финансов инструмент 

„Микрокредитиране при споде-

лен риск“ 

Това е инструмент за предоставяне 

на кредити до 50 000 лв. за обо-

ротни средства и инвестиции при 

по-облекчени условия, на целеви 

групи крайни получатели, които 

обикновено нямат достъп до банко-

во финансиране, поради липсата 

на кредитна история. Целта на инс-

трумента е запазване на заетостта, 

чрез подкрепа на малки частни 

бизнеси, включително и такива от 

самонаети лица.    

Този финансов инструмент е насо-

чен към самонаети лица и малки 

стартиращи  предприятия с много 

кратка или почти никаква бизнес 

история, включително такива съз-

дадени от уязвими групи (хора с 

увреждания, млади до 29 години, 

безработни повече от 6 месеца). 

Инструментът е действащ и креди-

тите се предоставят посредством 

финансовите  посредници СиС Кре-

дит АД, Микрофонд АД и чрез Пър-

ва инвестиционна банка АД/Fibank:  

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-

finansirane-sas-spodelyane-na-

riska/7-mikrokreditirane-sas-

spodelen-risk  

 

 

Работи се върху увеличаване на 

гъвкавостта на инструментите, кои-

то вече са на пазара: 

 

3. Рискови инвестиции чрез дя-

лове в стартиращи и иноватив-

ни предприятия 

Ресурсът в сферата на рисковите 

инвестиции чрез дялове в старти-

ращи и иновативни предприятия, 

който е наличен на пазара, възли-

за на 150 млн. лева. Този инстру-

мент е предназначен за подкрепа 

на компании с потенциала да под-

помогнат бързото възстановяване 

на икономиката след кризата, осо-

бено в ключови сфери на иноваци-

ите и дигитализацията, както и на 

инвестиции във високи технологии, 

като био- и нанотехнологии, нано-

технологии, мехатроника, чисти и 

информационни технологии,  фар-

мация, фин тех, където това може 

да донесе добавена стойност.  

 

4. Фондове за градско развитие 

Фондът на Фондовете продължава 

да финансира общини и други про-

екти насочени към облагородяване 

на градската среда. Стремежът е 

обхвата на този инструмент да бъ-

де разширен в посока на възмож-

ност за оборотно финансиране, 

включително и към най-

засегнатите сектори от кризата ка-

то туризъм и транспорт. 

 

 

Източник: Фонд на Фондовете  

400 МЛН. ЛВ. ОТ ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ  ЗА СПРАВЯНЕ С 

КРИЗАТА 

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk
https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk
https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk
https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk
https://www.fmfib.bg/bg/news/133-fond-na-fondovete-mobilizira-resurs-ot-400-mln-lv-v-otgovor-na-ikonomicheskite-posleditsi-ot-krizata
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Организират се конкурси в следните категории:  

ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ 

Дайте видимостта на вашия ЕС-финансиран проект, 

която заслужава, с конкурса за пощенски картички 

#EUinmyregion. Изпратете ни най-хубавата снимка на 

вашия проект и получете шанс да спечелите 300 по-

щенски картички. Изпратените снимки ще бъдат в 

светлината на прожекторите на европейско ниво! 

 

ВИКТОРИНА 

Доколко добре познавате Европа? Тествайте знанията 

си и ще получите шанс да спечелите кошница, пълна 

с най-добрите европейски деликатеси и регионални 

вкусове! 

ИСТОРИИ 

Добрите истории не ни казват просто неща, които не 

знаем. Те споделят идеи, преживявания и дори мне-

ния. Те са прости и конкретни. Те са забавни, и все 

пак образователни, универсал-

ни и запомнящи се. Споделете 

своята с нас. 

 

Повече информация можете да 

откриете на:  

https://ec.europa.eu/

regional_policy/bg/policy/

communication/euinmyregion  

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ЕК ОРГАНИЗИРА  #EUinmyregion 2020 

 Текущата сесия (17 март 

2020 – 17 септември 2020 г.) 

на Схемата за малки иници-

ативи  към Фонд Активни 

граждани 

Операторът на Фонд Активни граж-

дани планира да обяви нов конкурс 

за подкрепа на граждански органи-

зации, насочен към преодоляване 

на негативните последици от пан-

демията, предизвикана от Covid-19 

и наложените ограничителни мер-

ки. Новият конкурс ще предвижда 

облекчени условия за кандидатите 

и се очаква да бъде оповестен в 

близките няколко седми-

ци.Оценяването на проектите, кои-

то са подадени в рамките на втора-

та сесия от Схемата за малки ини-

циативи, продължава. 

 

 Процедура 

„Транснационални парт-

ньорства“, ОПРЧР 

По операция „Транснационални 

партньорства“ кандидатите задъл-

жително трябваше да са в парт-

ньорство с поне една организация 

от друга страна-членка на Евро-

пейския съюз. Поради увеличава-

щата се заболеваемост от корона-

вируса, дейностите по обмен и въ-

веждане на социални иновации и 

добри практики е невъзможно да 

бъдат реализирани в настоящия 

момент. 

 

 Процедурите „Стимулиране 

внедряването на иновации 

от съществуващи предприя-

тия“ и „Създаване и разви-

тие на регионални иноваци-

онни центрове (РИЦ)“, ОПИК 

За да се отговори на последиците 

от кризата, засягаща общественото 

здраве Управляващият орган на 

ОПИК предприема поредица от 

действия, с които да преосмисли и 

пренасочи финансовата подкрепа в 

необходимата посока и най-вече в 

посока към микро, малките и сред-

ни предприятия като временни 

мерки за осигуряване на ефекти-

вен отговор на кризата. 

По отношение на процедура 

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и 

развитие на Регионални иноваци-

онни центрове (РИЦ)“ и с оглед на 

все по-нарастващата необходимост 

от засилване на връзката между 

бизнеса и науката в сферата на 

иновациите, УО на ОПИК като отго-

ворна структура, ще търси възмож-

ности за нейното реализиране в 

рамките на средствата от новия 

програмен период 2021-2027. 

Същевременно предвид важността 

на процедура BG16RFOP002-1.022 

„Стимулиране внедряването на 

иновации от съществуващи предп-

риятия“ и в условията на пандемия 

COVID-19, както и в отговор на бъ-

дещото развитие на иновативния 

сектор от икономиката на Бълга-

рия, УО на ОПИК предвижда в рам-

ките на настоящия програмен пе-

риод 2014-2020 да прецизира фо-

куса на подкрепата и да предоста-

ви възможност за осъществяването 

на процедурата в най-кратки сро-

кове. 

ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion
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Проект на ОП за иновации и конкурентоспособност за 

периода 2021-2027 г.  

 

Програмна стратегия: Програмата за иновации и конкурентоспособност за 

периода 2021-2027 г. (ПИК) е пряко насочена към постигането на интелиген-

тен и устойчив растеж на българската икономика, осъществяване на индустри-

ална и иновационна трансформация. 

Програмата ще е и в отговор на Съобщението на ЕК за Европейската зелена сделка. То цели трансформи-

ране на ЕС към проспериращо общество, с модерна и ресурсно ефективна, конкурентоспособна икономика 

при нулеви нетни емисии до 2050 г. и при гарантиране на икономически растеж с намаляващи количества 

отпадъци или продукти/услуги, произвеждани с по-малко вложени първични материали и ресурси. 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

Покана към общините за подбор на концепции за местно икономическо развитие  

НСОРБ и Норвежката асоциация на местните власти обявяват покана за 

подбор на концепции за местно икономическо развитие във връзка с из-

пълнението на проект „ГАЛОП – Растеж чрез активизиране на мест-

ния потенциал“, който се финансира по Финансовия механизъм на Евро-

пейското икономическо пространство. 

 

Всяка община може да кандидатства само с една концепция по поканата– самостоятелно или 

съвместно с други общини, като концепцията следва да обхваща целева територия с не повече 

от 10 000 жители. За да бъде концепцията успешна, тя трябва да: 

 има подкрепата на местните структури на гражданското общество и/или бизнес организации; 

 предвижда дейности за развитие на неоползотворен потенциала на целевата територия (природен, кул-

турен, туристически, социален, стопански или географски, в т.ч. наличната техническа инфраструктура); 

 създава заетост и икономическо развитие и предвижда мерки за осигуряване на устойчивост и след края 

на проектното финансиране. 

Въз основа на избраните концепции с финансиране по проекта ще бъдат разработени стратегии за местно 

развитие и бизнес планове за тяхното реално изпълнение. НСОРБ ще подкрепи общините, включени в кон-

цепциите, за подготовка на конкретни проекти, с които ще може да се кандидатства за финансиране по мал-

ката грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“.  

 

Краен срок за кандидатстване – 15 юни 2020 г. 

Повече информация може да намерите тук: https://www.namrb.org/pokana-za-podbor-na-koncepcii-za-mestno-

ikonomitchesko-razvitie 

 

https://www.namrb.org/pokana-za-podbor-na-koncepcii-za-mestno-ikonomitchesko-razvitie
https://www.namrb.org/pokana-za-podbor-na-koncepcii-za-mestno-ikonomitchesko-razvitie
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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.  

 

Приоритет 1 „Иновации и растеж“  

СЦ 1. Засилване на капацитета за научни изследва-

ния и иновации и на въвеждането на модерни тех-

нологии 

Основни целеви групи: Предприятия (основно 

МСП), клъстери, научноизследователски организа-

ции и институции, публични ведомства и организа-

ции, които са свързани с предоставянето на услуги 

за подкрепа на НИРД, иновациите и защита правата 

по интелектуална собственост, юридически лица с 

нестопанска цел, обединения, занимаващи се с уп-

равление на иновационна инфраструктура. 

СЦ 2. Усвояване на ползите от цифровизация на 

гражданите, дружествата и правителствата 

Основни целеви групи: МСП, по отношение по-

добряване на бизнес средата може да се подкрепят 

институции и ведомства, действащи в полза на 

предприятията. 

СЦ 3. Засилване на растежа и конкурентоспособ-

ността на МСП, включително чрез производствени 

инвестиции 

Основни целеви групи: МСП, организации, инсти-

туции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобрява-

не на бизнес средата. 

Приоритет 2 “Кръгова икономика” 

СЦ 1. Насърчаване на мерките за енергийна ефек-

тивност и намаляване на емисиите парникови газо-

ве 

Основни целеви групи: МСП и големи предприя-

тия с потенциал за реализиране на мерки за енер-

гийна ефективност, АУЕР. 

СЦ 2. Насърчаване на прехода към кръгова иконо-

мика 

Основни целеви групи: предприятия (основно 

МСП от преработващата промишленост). 

  

Приоритет 3 „Подкрепа за интегрирано 

териториално развитие“  

Основни целеви групи: юридически лица, отгова-

рящи на определението за индустриална зона, юри-

дически лица със стопанска цел. 

  

Приоритет 4 Техническа помощ  

Конкретен бенефициент: УО 
  

Резюме на програмата можете да откриете на след-

ния линк: https://www.namrb.org/operativna-

programa-za-inovacii-i-konkurentosposobnost  

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-

сурси“ за периода 2021-2027 година 

Програмна стратегия: 

Подкрепата от ОПРЧР 2021-2027 е насочена към преодоляване на предизвика-

телствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включ-

ване на уязвими групи от обществото. 

Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и раз-

витието на умения“ 

СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост 

на всички лица, търсещи работа, и по-специално 

на младите хора и дългосрочно безработните, както 

и на неактивните лица, като се поощрява самостоя-

телната заетост и социалната икономика: 

СЦ 2. Модернизиране на институциите и службите 

на пазара на труда за оценяване и предвиждане на 

потребностите от умения с цел осигуряване на сво-

евременна и съобразена с нуждите помощ, а също 

и за подпомагане на съответствието между търсе-

нето и предлагането на пазара на труда, на прехо-

дите и на мобилността 

СЦ 3. Насърчаване на участие на жените на пазара 

на труда, по-добър баланс м/у професионалния и 

личния живот, включително достъп до грижи за де-

ца, здравословна и добре приспособена работна 

среда, отчитаща рисковете за здравето, адаптиране 

на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените и активен живот на възрастните хо-

ра и остаряване в добро здраве. 

Специфична цел 3.1. Насърчаване на участие на 

жените на пазара на труда, по-добър баланс между 

професионалния и личния живот, включително дос-

тъп до грижи за деца 

https://www.namrb.org/operativna-programa-za-inovacii-i-konkurentosposobnost
https://www.namrb.org/operativna-programa-za-inovacii-i-konkurentosposobnost
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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.  

 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

Специфична цел 3.2. Здравословна и добре прис-

пособена работна среда, отчитаща рисковете за 

здравето, адаптиране на работниците, предприя-

тията и предприемачите към промените и активен 

живот на възрастните хора и остаряване в добро 

здраве 

СЦ 4. Насърчаване на ученето през целия живот, 

по-специално гъвкавите възможности за повиша-

ване на квалификацията и за преквалификация за 

всички, като се вземат предвид цифровите уме-

ния, по-доброто предвиждане на промените и 

изискванията за нови умения, улесняването на 

преходите в професионалното развитие и насър-

чаването на професионалната мобилност 

 

Приоритет 2 „Социално включване и равни 

възможности“ 

СЦ 1. Поощряване на активното приобщаване с 

оглед на насърчаването на равните възможности и 

активното участие и по-добрата пригодност за ра-

бота 

СЦ 2. Подобряване на равния и навременен дос-

тъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги; 

модернизиране на системите за социална закрила, 

включително насърчаване на достъпа до социална 

закрила; подобряване на достъпността, ефектив-

ността и устойчивостта на системите на здравео-

пазване и на услугите за полагане на дългосрочни 

грижи 

 

Приоритет 3 „Териториални инвестиции“ 

СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост 

на всички лица, търсещи работа, и по-специално 

на младите хора и дългосрочно безработните, как-

то и на неактивните лица, като се поощрява са-

мостоятелната заетост и социалната икономика 

СЦ 2. Насърчаване на участие на жените на паза-

ра на труда, по-добър баланс м/у професионалния 

и личния живот, включително достъп до грижи за 

деца, здравословна и добре приспособена работна 

среда, отчитаща рисковете за здравето, адаптира-

не на работниците, предприятията и предприема-

чите към промените и активен живот на възраст-

ните хора и остаряване в добро здраве 

СЦ 2.1. Насърчаване на балансирано участие на 

жените на пазара на труда, равенство и по-добър 

баланс м/у професионалния и личния живот, 

включително чрез достъп до грижи за деца 

СЦ 2.2. Насърчаване на адаптирането на работни-

ците, предприятията и предприемачите към про-

мените, на активния живот на възрастните хора и 

остаряването в добро здраве и на здравословната 

и добре приспособена работна среда, отчитаща 

рисковете за здравето 

СЦ 3. Насърчаване на ученето през целия живот, 

по-специално гъвкавите възможности за повиша-

ване на квалификацията и за преквалификация за 

всички, като се вземат предвид цифровите уме-

ния, по-доброто предвиждане на промените и 

изискванията за нови умения, улесняването на 

преходите в професионалното развитие и насър-

чаването на професионалната мобилност 

СЦ 4. Насърчаване на социално-икономическата 

интеграция на граждани на трети държави и на 

маргинализирани общности, като например роми-

те 

СЦ 5. Поощряване на активното приобщаване с 

оглед на насърчаването на равните възможности и 

активното участие и по-добрата пригодност за ра-

бота 

Целеви групи: Хора с увреждания и техните се-

мейства, Семейства с деца, вкл. с увреждания и 

техните семейства. Деца и възрастни в риск. Рабо-

тодатели. 

СЦ 6. Подобряване на равния и навременен дос-

тъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги; 

модернизиране на системите за социална закрила, 

включително насърчаване на достъпа до социална 

закрила; подобряване на достъпност-

та,ефективността и устойчивостта на системите на 

здравеопазване и на услугите за полагане на дъл-

госрочни грижи 

 

Приоритет 4 „Техническа помощ“ 

Покдрепа за: Подобряване на процесите на пла-

ниране, изпълнение, мониторинг, оценка и конт-

рол на ОП РЧР и Повишаване капацитета на бене-

фициентите при разработването и управлението 

на проекти. 

 

Резюме на програмата можете да откриете на 

следния линк: 

https://www.namrb.org/operativna-programa-za-

razvitie-na-tchoveshkite-resursi 

https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi
https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и ин-

вестиционни 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.  

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предпри-

емачеството и популяризиране на услугите в туризма” 

 

НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил спечели проект по втората Покана за набиране на проектни предложе-

ния по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия,  чиято цел е да сти-

мулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в 

европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в 

околната среда и подобряване на културата на обучение. 

 

Проектът „Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма” ще се реализира в 

рамките на 15 месеца в партньорство с Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие“, гр. Пи-

рот, Сърбия. 

 

Целта на проекта е повишаване качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион 

и разработване на нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред 

младежите. 

 

Целевите групи, които ще се възползват са: ученици, безработни, представители на бизнеса, институции, 

власти, НПО, туристи и населението на трансграничния регион. 

 

Всички резултати от проекта ще донесат допълнителни ползи като: осигуряване на ключови бизнес умения 

и създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите хора; по-доброто използване на местния 

потенциал, забавяне процеса на миграция и постигане на устойчиво икономическо развитие от двете стра-

ни на границата; увеличаване на възможностите за интелигентен икономически растеж на местно и транс-

гранично равнище и др. 

ОТ РЕГИОНА  


