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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

web: www.eufunds.bg, 

 

АКТУАЛНО       

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г.  

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, 

както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програ-

мата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия. Програмата е структурирана в 

два приоритета: Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“.  

 

До 18.09.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта 

на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на електронен адрес: pub-

lic.consultation@mi.government.bg. 

Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата и в реално време в електронна сре-

да като допълнително ще бъде публикувана информация за датата и часа на срещата. 

 

Резюме на програмата  

Обществено обсъждане на проекта на  програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 8, август 2021 г. 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 

 Обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 

2021-2027 г.  

 Резюме на Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г./ версия 4 

 Фонд на Фондовете отвори получените оферти по инструмента за кредитиране на селските райони 

 Картиране на социалните услуги, обект на европейско финансиране през програмен период 21-27 

 Уебинар за стартиращи фирми активни в областта на  „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии 

на благосъстоянието“ 

 Уебинар по поканата за доброволчески екипи във високоприоритетни области към Европейски корпус 

за солидарност 2021 г. 

 Покана за кандидатстване за Екипите за доброволчество в области с висок приоритет / Европейски 

корпус за солидарност  

 Публикувана е покана за кандидатстване по Резултат 3  „Подобрена информираност за изкуства и кул-

тура на етнически и културни малцинства (фокус върху Роми) 

 
ОТ РЕГИОНА 

 Първа копка по проект „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, ОПОС 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
mailto:public.consultation@mi.government.bg
mailto:public.consultation@mi.government.bg
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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.  

 

Резюме на Програма КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В  
ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021 – 2027 г./ версия 4 

ПРИОРИТЕТ 1 „Иновации и растеж“ 
Бюджет на приоритет 1: 730.77 млн. евро 

 

Специфична цел 1 „Развитие и засилване на 

капацитета за научни изследвания и иновации 

и на въвеждането на модерни технологии“ 

Индикативни групи  дейности: 

 Подкрепа за осъществяване на вътрешни за 

предприятията НИРД и иновации; 

 Подкрепа за внедряване на иновации в предпри-

ятията; 

 Подкрепа за заявяване и защита на индустриал-

на собственост в предприятията; 

 Подкрепа за развиване на иновационния капа-

цитет в предприятията чрез привличане на чуж-

дестранни изследователи; 

 Водено от общностите местно развитие (ВОМР) - 

подкрепа за иновации в предприятията. 

Използване на финансови инструменти: 

 Дялов инструмент: фонд „Иновации в предприя-

тията“  

 Дългов инструмент за рисково финансиране  

 Интегрирани териториални инвестиции * 

Целеви групи:  

 МСП 

 Малки дружества със средна пазарна капитали-

зация и дружества със средна пазарна капита-

лизация  

 Индустриални паркове 

 Големите предприятия са допустими за подкрепа 

единствено в сътрудничество с МСП 

 

Специфична цел 2:  „Усвояване на ползите от 

цифровизация на гражданите, дружествата, 

изследователските организации и публичните 

органи“ 

Индикативни групи дейности: 

 Насърчаване въвеждането на технологии от Ин-

дустрия 4.0 в предприятията; 

 Въвеждане на стандарти в областта на Индуст-

рия 4.0; 

 Подкрепа за инвестиции, насочени към разра-

ботване на цифрови технологии, софтуер, циф-

рови приложения в областта на Индустрия 4.0 

 Прилагане на подходящи процеси за киберси-

гурност и поверителност на данните в МСП; 

 Повишаване на дигиталните умения на персона-

ла във връзка с въведените технологии от Ин-

дустрия 4.0. 

Използване на финансови инструменти: 

 Дългови и дялови финансови инструменти, 

включително чрез комбинирано финансиране с 

безвъзмездна финансова помощ.   

Целева група: 

 МСП 

 Дружества със средна пазарна капитализация и 

малки дружества със средна пазарна капитали-

зация - само с финансови инструменти 

 

Специфична цел 3: „Насърчаване на устойчи-

вия растеж и конкурентоспособността на МСП 

и създаване на работни места, включително 

чрез производствени инвестиции“ 

Индикативни групи дейности: 

 Подкрепа за производствени инвестиции в пред-

приятията съгласно регионалния потенциал за 

развитие:  подкрепа за семейни предприятия, 

предприятия от творческите индустрии и заная-

тите; 

 Насърчаване на предприемаческата активност – 

подкрепа за създаване на нови и развитие на 

стартиращи предприятия.  

Използване на финансови инструменти: 

 Дялови и квазидялови инвестиции за предприя-

тия във всички етапи на развитието, с фокус 

включително върху бързоразвиващите се предп-

риятия; 

 Интегрирани териториални инвестиции.  

Целеви групи:  

 МСП 

 Браншови/работодателски организации, инсти-

туции, агенции в подкрепа на бизнеса и подоб-

ряване на бизнес средата 

 Дружества със средна пазарна капитализация и 

малки дружества със средна пазарна капитали-

зация 

 Индустриални паркове 

 

 



 3 

3 

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 2 „Кръгова икономика“ 

Бюджет на Приоритет 2: 459.89 млн. евро 

 

Специфична цел 1:  Насърчаване на енергий-

ната ефективност и намаляване на емисиите 

парникови газове“ 

Индикативни групи дейности: 

 Дейности, насочени към изпълнение на мерки за  

енергийна ефективност в предприятията въз ос-

нова на препоръки от енергиен одит; 

 Въвеждане и сертифициране на системи за енер-

гиен мениджмънт; 

 Въвеждане на системи за мониторинг и контрол 

на енергопотреблението; 

 Подкрепа  за осигуряване на интегриран подход 

за фокусирано и  координирано прилагане на 

мерки за енергийна ефективност във всички 

икономически сектори. 

Използване на финансови инструменти:  

 Комбинирано финансиране между дългови фи-

нансови инструменти  (гаранционен и заемен) и 

безвъзмездна финансова помощ.  

Целеви групи:  

 МСП и големи предприятия 

 Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

 

 

Специфична цел 2: „Насърчаване на прехода 

към кръгова и ресурсоефективна икономика“ 

Индикативни групи дейности: 

 Мерки за подобряване на ресурсната ефектив-

ност в предприятията, вкл. в областта на проек-

тирането на продуктите, производството и уп-

равлението на отпадъците 

 Разработване и внедряване на иновативни про-

дукти, процеси и бизнес модели в областта на 

кръговата икономика съгласно приоритетно нап-

равление “Чисти технологии, кръгова и ниско-

въглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027; 

 Подкрепа за създаване на партньорства между 

предприятия за постигане на промишлена сим-

биоза; 

 ВОМР – инвестиции в предприятията с цел по-

добряване на ресурсната ефективност; 

 ИТИ - подкрепа за предприятията в рамките на 

индустриални паркове за насърчаване на произ-

водства в областта на чистите технологии, кръ-

говата и нисковъглеродната икономика. 

Прилагане на финансови инструменти:  

 Планирано е използването на дългови финансо-

ви инструменти (гаранционен и заемен) за ре-

сурсна ефективност в предприятията в комбина-

ция с безвъзмездна финансова помощ. 

Целеви групи:  

 МСП от всички сектори на икономиката 

 Предприятия, които извършват дейности с отпа-

дъци 

 Дружества със средна пазарна капитализация и 

малки дружества със средна пазарна капитали-

зация. 

 

 

Приоритет 3: Техническа помощ 
Бюджет на приоритет 3: 31.89 млн. евро 

 

Проектът на програма можете да видите тук:   

Проект ПИКП 21-27 
 
 
* Част от дейностите за подкрепа, ще се изпълняват в 
рамките на индустриалните паркове, чрез подходите на 
Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ)  - интег-

рирани концепции, които ще бъдат изготвяни и изпълня-
вани в партньорство между различни местни заинтересо-
вани страни с оглед постигане на максимален ефект вър-

ху съответната територия.  

 

https://opic.bg/public/news/obshchestveni-konsultatsii-na-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-2021-2027
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ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ОТВОРИ ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ  ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА 

КРЕДИТИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

На 11 август 2021 г. бяха отворени получените оферти по процедурата за възлагане на обществена по-

ръчка по финансовия инструмент „Финансиране в селските райони“. Средствата са осигурени от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони.  

Ресурсът по инструмента възлиза на 38 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. Очаква се към 

публичния ресурс бъдещите финансови посредници да добавят и частен капитал. По този начин общата 

сума на заемите ще надхвърли 60 млн. лв. 

Участниците подали оферти в определения срок са Първа инвестиционна банка АД – по всички обособе-

ни позиции и СиС Кредит АД – по 1 обособена позиция. 

 

След старта на инструмента от нисколихвените кредити ще могат да се възползват земеделски про-

изводители и други бизнеси в селските райони. Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 

млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще имат също предприятия, осъществяващи неземедел-

ски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всякакъв 

вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, гри-

жа да стари хора и др. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни средст-

ва. 

Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нисколихвени кредити:  

 допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от разме-

ра на кредита) и 

 самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).  

 

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за канди-

датстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до 

финансов ресурс на специфични целеви групи (малки стопанства, млади фермери). Очаква се с предви-

дените средства да бъдат подкрепени минимум 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанс-

тво или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на терито-

рията на селските райони.  

  Източник: Фонд на Фондовете 

Картиране на социалните услуги, обект на европейско финансиране през 
програмен период 2021-2027 

На 24-ти август се проведе онлайн разяснителната среща за финализиране картирането на социалните 

услуги, обект на европейско финансиране през програмен период 2021-2027. В срещата се включиха 

представители на общините, областните администрации, МТСП, АСП и НСОРБ. 

 

Картирането е за целите на бъдещото финансиране по програмите от програмен период 2021-2027 и Пла-

на за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Само в проекта на ПВУ са предвидени средства за 348 нови 

социални услуги, които ще трябва да се създадат в следващите 5 години от общините и държавата. Това 

картиране е само за целите на бъдещото европейско финансиране, като то не заменя предвидената за 

създаване национална карта на социалните услуги по Закона за социалните услуги.  

https://www.fmfib.bg/bg/news/177-fond-na-fondovete-otvori-poluchenite-oferti-po-instrumenta-za-kreditirane-na-selskite-rayoni
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По линия на европейското финансиране се очакват около 1 млрд. лв. 

за инвестиции в изграждане на нови социални услуги. Това финансиране е без досегашен аналог, като от 

същото се следва да се извлекат максимални ползи за краткото предвидено време за реализирането им. 

753 млн. лв. са заложени в ПВУ за закриване на 41 специализирани институции за хора с увреждания, 

като на тяхно място ще бъдат разкрити 174 нови резидентни услуги и още толкова с консултативен ха-

рактер за хора с увреждания. С тях ще се обхванат 5 200 потребители, включително 2 500 от листите на 

чакащите за настаняване в тези услуги. Предвидена е и подкрепа за реформирането на всички съществу-

ващи 82 Домове за възрастни хора, а 1 200 социални услуги държавно делегира дейност, ще могат да се 

възползват от еврофинансиране за въвеждането на противоепидемични мерки, както и за мерки за по-

добряване на енергийната им ефективност. По Програмата за развитие на регионите 2021-2027, се пред-

вижда финансиране за т.нар. кризисни услуги за възрастни, деца и семейства, както и за подобряването 

на средата в съществуващи услуги, в т.ч. интегрирани такива.  

Източник: НСОРБ 

 

Уебинар за стартиращи фирми активни в областта на  „Иновации за зе-
лена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ 

Информационното събитие ще се проведе на 14 септември 2021 година от 11:00 ч. (българско време). 

Участието е свободно, но е необходима предварителна регистрация на: Webinar for Startups on Green In-

dustry Innovation and Welfare Technology in Bulgaria (innovasjonnorge.no).  

Информационното събитие  се организира в подкрепа на бъдещите кандидати по процедурата за подкре-

па на стартиращи предприятия, обявена по Програмата „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, изпълнява-

на в рамките на Норвежкия финансов механизъм,  
 

Процедура за подкрепа за стартиращи предприятия в приоритетни области: 
„Иновации за зелена индустрия” и “Технологии на благосъстоянието” по Прог-

рама „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” 

Цел: 

Да се финансира разработването и прилагането на 

иновативни зелени технологии / продукти, проце-

си и решения, както и технологии/продукти, про-

цеси и решения на благосъстоянието. 

Бюджет:  

Общата стойност на безвъзмездната подкрепа по 

процедурата е 2 000 000 евро. Минимална стой-

ност на подкрепата е 5 000 евро, максималната - 

80 000 евро. 

 

Допустими кандидати: 

Микро и малки предприятия, регистрирани като 

юридически лица в България, съгласно Търговския 

закон.  

Изисквания към кандидатите: 

-  трябва да бъде регистриран не по-рано от 6 ме-

сеца и не по-късно от 4 години от датата на край-

ния срок за подаване на проектните предложения 

по настоящата покана.  

-  Основните дейности на кандидата трябва да са 

тясно свързани с една от двете фокусни области 

на програмата: „Иновации за зелена индустрия“ и 

„Технологии на благосъстоянието и асистиран на-

чин на живот“. 

-  Трябва да бъдат предприятия, които не са вклю-

чени в списъка на малки предприятия, до четири 

години от датата на регистрацията им и които все 

още не са разпределили печалби и не са били об-

разувани чрез сливане.  

https://www.namrb.org/nad-1-mlrd-lv-evropari-za-socialni-uslugi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fen%2Fstart-page%2Feea-norway-grants%2Fevents%2Finformational-webinar-on-start-up-call-green-industry-innovation-and-welfare-technology%2F&data=04%7C01%7CMiroslava.Ivano
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fen%2Fstart-page%2Feea-norway-grants%2Fevents%2Finformational-webinar-on-start-up-call-green-industry-innovation-and-welfare-technology%2F&data=04%7C01%7CMiroslava.Ivano
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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.  

 

 

Области на подкрепа и допустими дейности: 

 

Иновации за зелена индустрия:  

1.  Развитие, изпълнение и инвестиране в инова-

тивни екологосъобразни технологии;  

2.  Разработване на „зелени” стоки и услуги;  

3. Разработване и внедряване на „зелени произ-

водствени процеси”. 

 

Технологии на благосъстоянието: 

1.  Разработване, прилагане и инвестиране в 

иновативни технологии на благосъстоянието и 

услуги, които ще помогнат на възрастните хора и 

хората с увреждания да станат по независими и 

самостоятелни.  

2.  Разработване на продукти, услуги и решения, 

свързани с технология на благосъстоянието, кои-

то спомагат за посрещане на социалните и 

здравни  

предизвикателства пред застаряващото общест-

во.  

3.  Разработване, прилагане и инвестиране в 

технологични решения, използвани главно от/за 

подкрепа на персонала, който предоставя или 

извършва социални услуги. 

 

Допустими разходи: 

 Разходи за възнаграждение на персонал ан-

гажиран с управлението на проекта или изпъл-

ненине на научно-изследователска и развойна 

дейност; 

 Разходи за закупуване на оборудване; 

 Разходи за консумативи – пряко свързани с 

изпълнението на проекта; 

 Разходи за нематериални активи, свързани с 

авторски права, патенти, лицензи и права на ин-

дустриален дизайн, при условие, че те могат да 

бъдат идентифицирани и възложени на проекта; 

 разходи за консултантски услуги (свързани с 

менторски услуги, в подкрепа на развитието на 

конкретната бизнес идея, реализирана по проек-

та; участие в панаири, в подкрепа на процеса на 

комерсиализацията на нови продукти / услуги 

внедрени в рамките на проекта; правни услуги; 

разходи за обучения, насочени към сертифици-

ране и др.) 
 

Размерът на гранта може да достигне 85% от 

общите допустими разходи по проекта. 

 

Крайният срок за представяне на проектни пред-

ложения е 18 ноември 2021 г. (четвъртък), 

14:00 ч. (българско време). Кандидатстването 

е на английски език. 

 

Пълната информация по процедурата и аплика-

ционна форма може да намерите тук: 

18/11/2021: Bulgaria, Support for start-ups 

(innovasjonnorge.no) 

 

УЕБИНАР ПО ПОКАНАТА ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕКИПИ ВЪВ ВИСОКОПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ 2021 Г. 

Събитието ще се състои на 9 септември от 10:00 до 13:00 ч. брюкселско време.  
Регистрация не е необходима. 
Работен език: английски 

 
Линк към семинара: 

 

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mff07ba109f37d064fd3e61ae4f3c4907 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fen%2Fstart-page%2Feea-norway-grants%2FProgrammes%2Fbusiness-development%2FBulgaria%2Fstartupbulgaria%2F&data=04%7C01%7CMiroslava.Ivanova.Pigova%40innovationnorway.no%7C
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fen%2Fstart-page%2Feea-norway-grants%2FProgrammes%2Fbusiness-development%2FBulgaria%2Fstartupbulgaria%2F&data=04%7C01%7CMiroslava.Ivanova.Pigova%40innovationnorway.no%7C
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mff07ba109f37d064fd3e61ae4f3c4907
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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.  

 

 

Екипите за доброволчество в области с висок 

приоритет са мащабни проекти с високо въздейст-

вие, подкрепящи доброволни дейности, извършва-

ни от млади хора от поне две различни държави, 

които се обединяват, за да изразят солидарност 

чрез изпълнение на краткосрочни интервенции, 

които са насочени към общи европейски предизви-

кателства в области, определяни всяка година на 

Ниво ЕС. 

 

Тазгодишният приоритет е фокусиран върху въз-

действието и възстановяването от COVID-19, по-

специално чрез подкрепа на здравеопазването и 

социалните грижи с дейности, насочени към пре-

венция, насърчаване и подкрепа в областта на 

здравеопазването; справяне с основните здравни 

предизвикателства  (т.е. животозастрашаващи за-

болявания като рак) и насърчаване на здравето, 

здравословния начин на живот, физическата актив-

ност и благосъстоянието като цяло. 

 

Цели:  

Проектните предложения трябва да допринасят за: 

 подобряване на здравето и благосъстоянието на 

уязвими хора, включително лица, засегнати от 

хронични или животозастрашаващи заболява-

ния (например рак); 

 изграждането на приобщаващи общества чрез 

защита на уязвимите групи като хора с нарко-

зависимост, възрастни хора и деца, мигранти, 

бездомни и др. от въздействието на COVID-19 и 

други заболявания. 

 

Допълнително проектите трябва да водят до:  

 насърчаване на европейското сътрудничество 

за укрепване на капацитета на солидарния сек-

тор за справяне с общи европейски предизвика-

телства, като здравна криза, защита на уязви-

мите групи чрез работа в мрежа и обмен на 

опит; 

 повишаване на осведомеността относно превен-

цията чрез кампании, популяризиране и разп-

ространение на информация, обществени дис-

кусии с цел подобряване на общото здраве на 

европейското население. 

 

 

Подкрепяни дейности:  

Доброволческите екипи са дейности за солидар-

ност, които позволяват на групи от минимум 5 

участници да участват заедно в доброволчески 

дейности за период между 2 седмици и 2 месеца. 

Съставът на екипа трябва да бъде международен 

(включително участници от поне две различни дър-

жави) с поне една четвърт от членовете на екипа, 

идващи от държави, които са различни от държава-

та, в която се извършва дейността. В доброволчес-

ките екипи доброволците на Европейския корпус за 

солидарност изпълняват задачи по проект за кра-

тък период от време –напр. по време на ваканции, 

почивки между учебните периоди, преход от обра-

зование към работа и т.н. 

 

Примерни дейности: организиране на информа-

ционни кампании, предоставяне на обществени ус-

луги на най-уязвимото население, напр. организи-

ране на пазаруване на хранителни стоки за възрас-

тни хора, организиране на развлекателни дейности 

за деца с рак, семинари между поколенията за из-

ползване на онлайн инструменти за социализация 

и комуникация, подкрепа на кампаниите за вакси-

нация. 

 

Краен срок за кандидатстване: 05 октомври  

2021 17:00:00 Брюкселско време  

 

За повече информация: Доброволчески екипи 

2021 

Покана за кандидатстване за Екипите за доброволчество в области с ви-
сок приоритет / Европейски корпус за солидарност  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%20202
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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.  

 

 

На 27 август 2021 г., Програмният оператор на 

Програма „Културно предприемачество, наследство 

и сътрудничество“ обяви първа покана за набиране   

на проектни предложения по Резултат 3 

„Подобрена информираност за изкуства и култура 

на етнически и културни малцинства (фокус върху 

роми)“.  

 

Цели на Резултат 3: 

- да популяризира културни инициативи на етни-

чески и културни малцинства (с фокус роми) и да 

привлече нови публики, включително в отдалечени 

райони и/или райони с лош достъп; 

- да ангажира мнозинството и малцинствените гру-

пи (с фокус върху роми) в културни проекти и да 

подобри достъпа им до култура и изкуства;  

- да подобри положението на ромското население в 

България, използвайки културата и изкуството като 

средство за развитие на умения/капацитет и/или 

като път към образованието. 

 

Общ бюджет: 1 300 000 евро;   

Размер на БФП: мин. 25 000 евро – макс. 75 000 

евро; 100% финансово подпомагане. 

 

Допустими кандидати:  

Всички нетърговски организации, публични или 

частни, НПО, установени като юридически лица в 

България, включително общини, чиито принципна 

дейност се осъществява в културния или творчес-

кия сектор – да са регистрирани мин. 24 м. преди 

датата на публикуване на поканата; 

 

Допустими партньори: 

Всички нетърговски, публични и частни организа-

ции, включително неправителствени, установени 

като юридически лица в България, чиято основна 

дейност се осъществява в културния и творческия 

сектор 

По настоящата покана партньорството е жела-

телно, но не задължително.  

Допълнителни точки по време на оценката ще по-

лучат проекти, които:  

 предвиждат изпълнение на дейности, основани 

на партньорство между кандидатите и партньо-

ри от организации, представляващи ромската 

общност, от читалища, инициирани от ромската 

общност и/или работещи с местната ромска об-

щност; 

 предвиждат изпълнение на дейности с партньо-

ри от държавите донори. 

 

Ще се подкрепят проекти, които са насочени 

към: 

- културни и образователни инициативи, насочени 

към представяне на културата на етнически и кул-

турни малцинства; 

- подкрепа за издаването на книги на ромски поети 

и писатели; 

- подкрепа за сътрудничество между творци роми и 

творци, които не са роми; 

- подкрепа за съвместна изследователска и истори-

ческа работа между местни музеи, библиотеки, чи-

талища и местни представители на ромската общ-

ност; 

- изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, 

визуални изкуства, творчески индустрии), култура 

и занаяти на етнически и културни малцинства, ко-

ито могат да бъдат комбинирани и представени 

пред обществеността; 

 др. 

 

 

Краен срок за кандидатстване: 29 ноември 

2021 г., 17:30ч.  

 

За повече информация:  

https://eumis2020.government.bg 

Публикувана е покана за кандидатстване по Резултат 3  

„ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТ-
НИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“ 

https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4
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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 

Първа копка по проект „Изграждане на екологична инфраструкту-

ра за РСУО „Рила Еко“, ОПОС 

 На 20.08.2021 г. в местност "Гладни рид", землището на с. Радловци се проведе официална 
церемония „Първа копка“ по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична 

инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинан-
сирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез ди-
ректно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане 

на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“. 
 Бенефициент по проекта е Община Кюстендил и партньори – Община Невестино и Община 
Трекляно. Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския 

фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет 
на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента и 1 915 138,18 лв. недо-
пустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2022г. 

 Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерира-
ни в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно чрез предварителното им третиране, както и оси-
гуряване на разделно събиране и рециклиране на битови, биоразградими и зелени отпадъци. За та-

зи цел се предвижда проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на сме-
сено събрани битови отпадъци с капацитет 15 500 т/год, както и разделно събиране и оползотворя-
ване на зелени и/или биоразградими отпадъци, чрез проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране с капа-
цитет  3 000 т/год.  
 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските струк-

турни 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 

  

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-26920457987

