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Актуално  

Новини от региона 
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ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ ЗА КАНДИДАТИ И БЕНЕФИ-
ЦИЕНТИ – ИСУН 2020 СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО В КОН-

КУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА 

признание за всички над 70 000 потре-
бители на Информационната система 
за управление и наблюдение на средс-
твата от ЕС в България 2020. ИСУН е 
резултат както от работата на адми-
нистрацията, така и от старанието и 
многобройните предложения за подоб-
ряване и надграждане на Системата от 
страна на потребителите й. Всички от-
личени в конкурса добри практики мо-
тивират екипа на ИСУН 2020 да подоб-
рява всеки ден предоставяните услуги 
и да полага съвместни усилия добрите 
практики да се превърнат в минимални 
стандарти за цялата администрация. 

Източник: www.eufunds.bg 

Практиката „Електронни услуги за 
кандидати и бенефициенти – ИСУН 
2020“ на дирекция „Централно коор-
динационно звено“ към администра-

цията на Министерския съвет зае 
първото място в категория 
„Технологични решения за добро уп-
равление“ на Конкурса за Добрите 
практики в администрацията. 

Годишното издание на Конкурса се 
организира от Института по публична 
администрация (ИПА). На официал-
ната церемония, която се състоя на 
13.12.2019 г. изпълнителният дирек-
тор на ИПА Павел Иванов връчи наг-
радите на победителите в трите кате-
гории на Конкурса – Управление на 
хората, Технологични решения за 
добро управление и Социална отго-
ворност. 

Присъденото отличие е не само про-
фесионален успех за екипа, но и 
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България ще участва в пилотна инициатива на ЕК за 
включване на ученици в наблюдението на европейски 

проекти 

разованието и науката и Регионалните 
управления на образованието е осигу-
рено участието на повече от 100 уче-
ника от горен гимназиален клас на об-
що 9 училища в шестте града. Те се 
обучават по специалностите икономи-
ка, предприемачество, английски език, 
математика и информатика. Проектът 
е част от гражданското образование на 
учениците и е особено подходящ за 
т.нар. иновативни училища и паралел-
ки. 

В продължение на няколко месеца уче-
ниците ще извършат наблюдение на 
проект, финансиран от ЕС на терито-
рията на областния град, след което 
ще направят „разказ“ за проекта. Твор-
ческото съдържание ще е в свободно 
избрана форма (видео, инфографики, 
специален уеб сайт или друго) и ще 
обобщава накратко проведеното про-
учване, като се използват материали-
те, събрани през целия период на наб-
людение. 

Други държави, които участват в пи-
лотната инициативата на Генерална 
дирекция „Регионална и селищна по-
литика“ на ЕК са Хърватска, Португа-
лия, Испания (Каталуния) и Гърция. 
Инициативата е вдъхновена от проекта 
на Италия „A Scuola di Open Coesione“, 
където успешно се прилага от 2013 
г. досега. 

Източник: www.eufunds.bg 

„Детективи на европейски проекти“ 
ще се нарича в България пилотната 
инициатива на Европейската комисия 
„Open Cohesion School“, в която ще се 
включи страната ни. Инициативата се 
състои в насърчаване участието на 
ученици в мониторинга на европейски 

проекти чрез използване на информа-
ционни и комуникационни технологии, 
както и на публично достъпни 
„отворени“ данни. 

България ще участва чрез Мрежата 
от Областни информационни центро-
ве (ОИЦ) за популяризиране на Евро-
пейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ). Тя се координира и 
подпомага методически от дирекция 
„Централно координационно звено“ в 
администрацията на Министерския 
съвет. За целите на наблюдението на 
проектите ще бъде използван публич-
ният модул на Информационната сис-
тема за управление и наблюдение на 
ЕСИФ в България (ИСУН) 2020, който 
е един от най-добрите европейски 
примери за осигуряване на прозрач-
ност при инвестиране на средствата 
от ЕС. 

В дейностите на пилотния проект на 
ЕК ще вземат участие шест ОИЦ - 
Центровете в Бургас, Видин, Пазар-
джик, Силистра, Шумен и Ямбол. В 
своята дейност през годините те са 
демонстрирали специално отношение 
и традиция в работата с ученици. С 
подкрепата на Министерството на об-

А
К

Т
У

А
Л

Н
О

 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Е
Н

 Б
Ю

Л
Е

Т
И

Н
 Д

Е
К

Е
М

В
Р

И
 2

0
1
9

 

 
Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2019-2021 г.“ 

BG05SFOP001-4.004-0025-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 



Управляващият орган на ОПНОИР обявява за канди-
датстване процедура чрез подбор на проектни предло-
жения „Повишаване на капацитета на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна среда“ 

ни организации, училища, детски гра-
дини и висши училища. 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ (БФП) по настоя-
щата процедура е 7 млн. лева. 

Минималният размер на предоставя-
ната БФП е 200 000 лв., а максимални-
ят размер – 500 000 лв. 

Пълният комплект насоки за кандидат-
стване е публикуван на следните ин-
тернет адреси: https://
eumis2020.government.bg, http://
opnoir.bg и www.eufunds.bg . 

Крайният срок за кандидатстване /
представяне на проектни предложения 
е 31 март 2020 г., 17:30 часа, чрез 
ИСУН 2020. Проектните предложения 
се подават от кандидатите само в 
електронен формат, подписани с ква-
лифициран електронен подпис (КЕП). 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на ОПНОИР 
обявява за кандидатстване процеду-
ра чрез подбор на проектни предло-
жения BG05M2OP001-3.017 
„Повишаване на капацитета на педа-

гогическите специалисти за работа в 
мултикултурна среда“ в рамките на 
Приоритетнa ос 3 „Образователна 
среда за активно социално приобща-
ване“, Инвестиционен приоритет 9ii 
„Социално-икономическа интеграция 
на маргинализирани общности, като 
ромите“. 

Целта на процедурата е повишаване 
на професионалните компетентности 
на учителите, директорите, и другите 
педагогически специалисти за работа 
в мултикултурна среда и за препода-
ване на знания и формиране на уме-
ния у децата и учениците за възприе-
мане на етнокултурните различия. 

Процедурата за безвъзмездна финан-
сова помощ се реализира с финансо-
вата подкрепа на Европейския социа-
лен фонд. 

Проектите ще се изпълняват на тери-
торията на Република България в 
партньорство между неправителстве-
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"Burgas BlueS" търси предприемачески идеи за разви-
тие на Синята икономика 

В състезанието за предприемачески 
идеи могат да се включат както физи-
чески, така и юридически лица. В слу-
чай, че са юридически, те трябва да 
бъдат стартиращи предприятия, регис-
трирани в Търговския регистър макси-
мум до 3 години преди датата на кан-
дидатстване. Задължително изискване 
е кандидатите да има бизнес идея, в 
рамките на която ще извършват предп-
риемаческата дейност на територията 
на община Бургас. Проектите, с които 
кандидатстват, могат да бъдат бизнес 
идеи в ранен етап на разработване 
или изпълнение. Условието към участ-
ниците е също така да съставят екипи 
от минимум двама членове. 

Кандидатите, отговарящи на условия-
та, чиято бизнес идея е приложима в 
областта на Синята икономика на те-
риторията на община Бургас, ще про-
дължат участието си в следващите фа-
зи на конкурса - Кампус и Demo Day. 

На 10 и 11 април 2020 г. ще бъде орга-
низиран двудневен кампус, в рамките 
на който участниците ще имат възмож-
ността да доразвият своята бизнес 
идея, да се консултират с ментори и 
наставници, както и да се подготвят за 
презентирането й пред журито.  

Състезание за бизнес идеи, свързани 
с морската икономика, организира 
Община Бургас с подкрепата на чле-
новете на местната група URBACT и 
със спонсорството на Регионалната 
организация на конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ Бургас) и Пристани-
ще Бургас. Заявления за участие вече 
се приемат. Изпращайте ги до 20 
март 2020 г. Регистрацията става 
чрез попълване на формуляр, достъ-
пен в платформата https://
bluactburgas.bg/. Организаторите 
уточняват, че ще бъдат приемани са-
мо заявки, получени чрез платформа-
та, като не се допуска изпращането 
им по електронна или обикновена по-
ща. 

Конкурсът, наречен "Burgas BlueS", се 
провежда в рамките на проект 
"BLUACT - Градове в действие за син 
растеж", финансиран по програма 
URBACT III. В него си партнират 7 ев-
ропейски пристанищни града, които 
имат за цел да споделят добри пред-
приемачески практики в областта на 
Синята икономика. Освен Бургас, то-
ва са Пирея (Гърция), Матаро 
(Испания), Матосиньос (Португалия), 
Салерно (Италия), Остенде (Белгия) и 
Галац (Румъния). 
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 също ще бъдат "инкубирани", за да бъ-
дат доразвити през следващите месе-
ци - от май до септември 2020 г., след 
което трите отбора ще трябва да пред-
ставят бизнес плановете си. 

Пълният регламент за участие е пуб-
ликуван на сайта https://
bluactburgas.bg/предприемаческо-
състезание/. В средата на декември 
2019 г. ще се проведе и среща на заин-
тересованите страни в Бургас, на коя-
то ще бъде обсъдена организацията 
на конкурса. 

  

Актуални новини относно състезанието 
ще се публикуват в сайта, както и на 
Facebook страницата: 

https://www.facebook.com/%D0%A1%
D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%
D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%
D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%
D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%
D0%B0%D1%81-I-BurgasBlues-
108119120646336/ 

 

Източник: Община Бургас 

За следващия ден - 12 април 2020 г., 
е насрочен т. нар. Demo Day - предс-
тавяне от участниците на бизнес иде-
ите и оценяването им от независимо 
жури, съставено от експерти в тази 
област. В същия ден ще се състои и 
церемония по награждаването на по-
бедителите, класирани на първите 
три места в конкурса. 

Във фаза "Кампус" получават правото 
да се включат директно, без да пода-
ват специален апликационен форму-
ляр, избраните участници от Хакатон 
Бургас, проведен на 14 октомври 2019 
г., чиято тема беше "Създаване на 
приложения за Синя икономика". 

Критериите, по които ще оценява жу-
рито, включват самото представяне 
на идеята на Демо деня (яснота на 
предложения бизнес модел, същест-
вуването на логична връзка между 
идентифицираните нужди, дейности-
те и предложените цели), както и ино-
вативния характер на решението. Ви-
соки оценки са предвидени за добро 
идентифициране на потребността на 
пазара, както и за осъществимостта 
на бизнес идеята. Журито ще вземе 
предвид структурата и експертния 
опит на екипа на кандидата - способ-
ността, опита и ангажираността на 
всеки участник във връзка с предло-
жената бизнес идея. Допълнителни 
точки ще получат предложенията, 
включващи екологична отговорност - 
грижа за по-чиста околна среда, соци-
ална отговорност - добавена стойност 
за хората и включване на маргинали-
зирани групи, както и потенциал на 
идеята за генериране на работни мес-
та. 

Трите предложения, оценени с най-
много точки, ще получат парични наг-
ради - съответно 5000 лева, 1500 ле-
ва и 1000 лева, осигурени от КРИБ-
Бургас. Победителят ще получи към 
голямата награда и инкубационен па-
кет. Останалите две отличени идеи 
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Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти 
„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 

борси и покрити лодкостоянки“ в МИРГ „Поморие“ 

мени и опазване на околната среда. 

Процедурата за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ се реа-
лизира с финансовата подкрепа на Ев-
ропейския 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 
650 000 лева. 

Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 
50 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ за един проект е 
250 000 лв. 

Безвъзмездната финансова помощ по 
процедурата е в размер до 100 на сто 
от размера на одобрените и реал-
но  извършени инвестиционни  разхо-
ди, от които  85 на сто  са осигуре-
ни  от  ЕФМДР и 15 на сто от държав-
ния  бюджет  на  Република  България. 

За получаване на безвъзмездна фи-
нансова помощ могат да кандидат-
стват: 

Юридически лица или Еднолични тър-
говци (ЕТ), регистрирани по Търгов-
ския закон или Закона за кооперациите 
със седалище на територията на дей-
ствие на МИРГ Поморие; 

Клонове на юридически лица, реги-
стрирани в България, не могат да 
участват в процедурата чрез подбор 
на проекти поради липсата на самосто-
ятелна правосубектност. 

Управляващият орган на Програмата 
за морско дело и рибарство 2014 – 
2020 (ПМДР) и МИРГ „Поморие“ кани 
желаещите да представят проектни 
предложения по Приоритет на Съюза 
4 „Повишаване на заетостта и терито-
риалното сближаване”, като обявя-

ва процедура чрез подбор на проекти: 
BG14MFOP001-4.018 „Рибарски прис-
танища, кейове за разтоварване, риб-
ни борси и покрити лодкостоянки“, 
мярка 1.8 „Рибарски пристанища, ке-
йове за разтоварване, рибни борси и 
покрити лодкостоянки“. 

Посредством прилагането на проце-
дура „Рибарски пристанища, кейове 
за разтоварване, рибни борси и пок-
рити лодкостоянки” от СВОМР на 
МИРГ „Поморие“ ще се постигне по-
добряване състоянието на риболов-
ната инфраструктура, свързана с мо-
дернизирането, доизграждането и до-
оборудването на неподпомогнатите 
рибарски пристанища, лодкостоянки, 
места за разтоварване, места за укри-
тие, рибни борси, отговарящи на 
изискванията и стандартите на зако-
новите разпоредби на съответния тип 
обекти, както и на общоевропейските 
цели за намаляване на изхвърляния-
та на нежелания улов, за повишаване 
ресурсната ефективност, ограничава-
не на приноса към климатичните про-
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 консултантски услуги, свързани с под-
готовката и изпълнението на проекта, 
инженерни проучвания, оценки и ана-
лизи, изготвяне на технически/работен 
проект и разходи за независим строи-
телен и авторски надзор и инвеститор-
ски контрол, които са до 5 %  от обща-
та стойност на допустимите разходи по 
проекта; 

въвеждане на системи за контрол на 
качеството, безопасни условия на труд 
и опазване на околната среда и водите 
или интегрирана система и достигане 
на съответствие с международно приз-
нати стандарти - до 1 на сто от стой-
ността на инвестицията и други. 

Подаването на проектното предложе-
ние по настоящата процедура се 
извършва по електронен път 
чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Струк-
турните инструменти на Европейския 
съюз в България (ИСУН 2020) един-
ствено с използването на Квалифи-
циран електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg/ 

Кандидатите могат да задават допъл-
нителни въпроси и да искат разясне-
ния във връзка с Условията за канди-
датстване до 3 седмици преди крайния 
срок за подаване на проектни предло-
жения, а именно до 17:00 часа на 
17.02.2020 г. Допълнителни въпроси 
могат да се задават само по електрон-
на поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 
09.03.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Общини или държавни учреждения 
със седалище на територията на дей-
ствие на МИРГ „Поморие“. 

Кандидатът/получателят на финансо-
ва помощ следва да има седалище и 
адрес на управление на територията 
на действие на МИРГ „Поморие“ и да 
осъществява дейностите по проекта 
на територията на МИРГ „Поморие“. 

По настоящата процедура се допус-
кат следните дейности: 

строително-монтажни работи за по-
добряване на инфраструктурата в ри-
барските пристанища; 

строително-монтажни работи за изг-
раждането или осъвременяването на 
покрити лодкостоянки; 

закупуване и инсталиране на нови 
машини и оборудване (вкл. компютър-
но), съоръжения и други, пряко свър-
зани с предвидената инвестиция, 
включително разходи, включени в 
продажната цена за осъществяване 
на доставка, инсталиране, изпитване 
и въвеждане в експлоатация на обо-
рудването/машините/съоръженията, 
включително придобити чрез финан-
сов лизинг; 

закупуване на специализирана техни-
ка и оборудване, пряко свързани със 
съхранението, разтоварването и об-
работката на рибните продукти, вклю-
чително придобити чрез финансов 
лизинг; 

закупуване на ноу-хау, патентни пра-
ва и лицензи, необходими за изготвя-
не и изпълнение на проекта; 

закупуване на софтуер, включително 
разходите за доставка, инсталиране, 
тестване и въвеждане в експлоата-
ция, включително придобити чрез фи-
нансов лизинг; 
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Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти  
“Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 
борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР 

на МИРГ „Бургас – Камено“ 

финансова помощ по процедурата е 
782 332   лева. 

Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 29 
337, 45 лева. 

Максималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 
391 166 лева. 

Безвъзмездната финансова помощ по 
процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.041   “Рибарски прис-
танища, кейове за разтоварване, риб-
ни борси и покрити лодкостоянки на 
територията на МИРГ Бургас - Камено“ 
е в размер: 

1.  До 100 на сто от размера на одоб-
рените и реално  извършени разходи 
за публични организации – Община 
Бургас и Община Камено; 

2.  До 50 на сто от размера на одобре-
ните и реално извършени разходи за 
микро, малки и средни предприятия; 

3.  До 30 на сто от размера на одобре-
ните и реално извършени разходи при 
операции, осъществявани от предпри-
ятия, които попадат извън определени-
ето за МСП. 

Процент на съфинансиране от ЕФМДР 
– 85% 

Процент на съфинансиране от нацио-
налния бюджет – 15% 

Допустими кандидати по мярката са: 

Управляващият орган на Програмата 
за морско дело и рибарство 2014 – 
2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ 
кани желаещите да представят проек-
тни предложения по Приоритет на 

Съюза 4 „Повишаване на заетостта и 
териториалното сближаване”, като 
обявява процедура чрез подбор на 
проекти: BG14MFOP001-
4.041   “Рибарски пристанища, кейове 
за разтоварване, рибни борси и пок-
рити лодкостоянки” от Стратегия за 
ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“, 
мярка мярка  1.8 „Рибарски пристани-
ща, кейове за разтоварване, рибни 
борси и покрити лодкостоянки”. 

Прилагането на мярката има за цел 
да се подкрепят инвестиции, насоче-
ни към подобряване на безопасността 
и условията на труд на рибарите. 

Процедурата за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ се реа-
лизира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за морско дело и рибарство. 
Проектите следва да се изпълняват 
на територията на Република Бълга-
рия. 

Общият размер на безвъзмездната 
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 ствено с използването на Квалифи-
циран електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg/ 

Кандидатите могат да задават допъл-
нителни въпроси и да искат разясне-
ния във връзка с Условията за канди-
датстване до 3 седмици преди крайния 
срок за подаване на проектни предло-
жения, а именно до 17:00 часа на 
19.02.2020 г. Допълнителни въпроси 
могат да се задават само по електрон-
на поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 
11.03.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Община Бургас и Община Камено; 

2. Еднолични търговци (ЕТ) или юри-
дически лица, регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за коопера-
циите. 

Клонове на юридически лица, реги-
стрирани в България, не могат да 
участват в процедурите за подбор на 
проекти поради липсата на самостоя-
телна правосубектност. 

По настоящата процедура се допус-
кат следните дейности: 

Инвестиции, свързани с изграждането 
или осъвременяването на покрити 
лодкостоянки; 

Дейности, свързани с информация и 
комуникация на проекта – в съответ-
ствие с изискванията на Регламент 
(ЕС) 1303/2013 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 17 декември 
2013 година за определяне на 
общоприложими разпоредби за Евро-
пейския фонд за регионално разви-
тие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския зе-
меделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално раз-
витие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, и 
за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета, Приложение 
XII „Информация и комуникация от-
носно подкрепата от фондовете“. 

Подаването на проектното предложе-
ние по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Струк-
турните инструменти на Европейския 
съюз в България (ИСУН 2020) един-
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Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти 
„Подкрепа за създаване на нови услуги за населението 

в рибарската територия“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-
МЕСЕМВРИЯ“ 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 
383 745 лева. 

Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 5 
000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ за един проект е 
200 000 лв. 

За получаване на безвъзмездна фи-
нансова помощ могат да кандидатст-
ват юридически лица и Еднолични тър-
говци (ЕТ), регистрирани по Търговс-
кия закон и Закона за кооперациите, 
както и юридически лица, регистрира-
ни по ЗЮЛНЦ, Община Несебър, Чита-
лища на територията на Рибарския ра-
йон на територията на МИРГ „Несебър 
- Месемврия“, които са уредени със 
закона за народните читалища и съг-
ласно чл. 2, ал. 2 от същия закон се 
считат за юридически лица с нестопан-
ска цел, Музеи на територията на Ри-
барския район и училища на територи-
ята на Рибарския район. 

Кандидатите могат да задават допъл-
нителни въпроси и да искат разясне-
ния във връзка с Условията за канди-
датстване до 3 седмици преди крайния 
срок за подаване на проектни предло-
жения, а именно до 17:00 часа на 
26.02.2020 г. Допълнителни въпроси 
могат да се задават само по електрон-
на поща: pmdr@mzh.government.bg. 

 Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 
17.03.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на Програмата 
за морско дело и рибарство 2014 – 
2020 (ПМДР) и МИРГ „Несебър-
Месемврия“ кани желаещите да пред-
ставят проектни предложения по При-
оритет на Съюза 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближа-
ване”, като обявява процедура чрез 
подбор на проекти: BG14MFOP001-
4.037  „Подкрепа за създаване на но-
ви услуги за населението в рибарска-
та територия“ в МИРГ „Несебър-
Месемврия“ , мярка 2.2 „Подкрепа за 
създаване на нови услуги за населе-
нието в рибарската територия“. 

Чрез Мярка 2.2 „Подкрепа за създава-
не на нови услуги за населението в 
рибарската територия“ се цели дивер-
сификация на сектора на услугите 
производството, както и създаване на 
нови продукти и услуги. Прилагането 
на мярката ще допринесе за постига-
не на Приоритет 2 Диверсификация 
на икономическите  дейности и подоб-
ряване на качество на живот в тери-
торията, както и на специфична цел 2 
Подобряване на качеството на живот 
и услугите за населението. Прилага-
нето на мярката ще подкрепя разви-
тието на нови продукти и услуги в те-
риторията, които са в пряка полза на 
населението, спортни прояви, фести-
вали и събития, музеи и аквариуми. 

Процедурата за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ се реа-
лизира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за морско дело и рибарство. 
Проектите следва да се изпълняват 
на територията на Република Бълга-
рия. 
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