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Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
2
Безвъзмездна финансова помощ.
3
Отбелязва се „да“ или „не“.
4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
5
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
6
Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
7
Ако е приложимо.
8
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
9
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
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в състояние да се завърнат в своята държава или регион по произход, поради руската военна инвазия, и в този смисъл се нуждаят от
подкрепа.
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чови компетентности - общуване на чужди езици (обучение
по български език).
3.Осигуряване на помощ за
наем на жилище за период до 3
месеца.
4.Осигуряване на подкрепа за
включване в заетост за период
до 6 месеца.
5.Осигуряване на наставници.

Европейския
парламент и
на Съвета от
23
април
2020 година
за изменение
на
регламенти
1301/2013 и
1303/2013 по
отношение
на специалните мерки
за предоставяне на изключителна
гъвкавост за
използване
на европейските структурни и инвестиционни
фондове в отговор на избухването на
COVID-19 и
приложимата национална
уредба.
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