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№ Наименова- Цели на предоставяната БФП2 по Начин на
по ние на пропроцедурата
провеждане
ре цедурата
на процедуд
рата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ раз- Допустими Примерни допустими дейности Категории дошване
мер на
кандидати
пустими разна пред- БФП по
ходи
варите- процедулен под- рата (в лв.)
бор на
концепции за
проектни
предложения3

Макси- Дата на обя- Краен срок Представлява ли процеду- Размер на БФП
мален вяване на за подаване
рата/част от нея6:
за проект (в
% на процедурата4 на проеклв.)7
съ-фитни пред- държавна помощ8 мини- мини- максинансиложения5
мална мален мален
ране
помощ9

ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, И ПОДГОТОВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО, ЦИФРОВО И УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА“
Целта на операцията е да се пре- ПроцеНе
82 144
Агенция
Подкрепа за работодатели и са- Разходи за
НП
Октомври
ОктомРаздел 3.10 от НП
НП
НП
1
Запази
достави подкрепа за запазване за- дура на
860 лв.
по
зае- моосигуряващи се лица чрез компенса2021
ври 2021 Временната
ме +
етостта на работниците и служи- директно
тостта
компенсации с цел запазване ции за запазрамка за дъртелите в предприятия, и на самоо- предостана заетостта на служителите в ване на заежавна
помощ,
сигуряващи се лица, които дирек- вяне, съгпредприятията, упражняващи тостта
на
Помощ под фортно са преустановили стопанската ласно чл.
дейност в икономически сек- служители и
мата на субсидии
дейност при налагането на проти- 25, ал.1,
тор, директно засегнат от пре- на самоосиза заплати на наевоепидемични мерки срещу разп- т.2
на
установяване на стопанската гуряващи се
тите лица за изространението на COVID -19.
ЗУСЕдейност, в резултат от нало- лица, съгл.
бягване на съкраПоради бързия темп на нараст- СИФ
жени
противоепидемични акт на МС;
щения по време
ване на заразените в страната с
Разходите са
на епидемичния
COVID-19, заложените мерки в
допустими
1

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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Националния оперативен план за
справяне с пандемията от SARSCOV-2 предвиждат и мерки за
временно преустановяване дейността на предприятия в определени икономически сектори, при
които се наблюдава интензивно
разпространяване на вируса, с цел
превенция и ограничаване на броя
на заразените.
В отговор на тези предизвикателства, операцията цели приоритетно да окаже навременна подкрепа към засегнатите работодатели и самоосигуряващи се лица
за запазване на заетостта на служителите им, спомагайки също
така и за по-бързото възстановяване след отпадане на наложените
мерки.
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мерки срещу разпространението на COVID -19 с акт на държавен орган.

от 01.02.2020
г.
Непреки разходи

взрив от COVID19.
Компенсации се
изплащат
след
получаването на
положително решение от Европейската комисия /нотификация/ за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на член 107,
параграф 3, буква
б) от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
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