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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“
Операцията е в отговор на предиз- ПроцеНе
46 594
Агенция
1.Психологично подпомагане, В съответст100
Май 2022
Май
Не
НП
НП
НП
1
СОЛИвикателствата от мигрантския по- дура на
860 лв.
по
зае- професионално ориентиране, вие с разпо%
г.
2022 г.
за
ДАРток от Украйна и цели да осигури директно
тостта
трудово консултиране, моти- редбите на
АЗ;
НОСТ
навременна подкрепа за бърза ин- предоставиране. Изготвяне на индиви- Регламент
Разтеграция на пазара на труда на вяне, съгдуален план за действие (про- (ЕС)
№
хоразселени лица от Украйна, с оси- ласно чл.
филиране) на търсещото ра- 1301/2013,
дите
гурен достъп до пазара на труда, 25, ал.1,
бота лице. Подкрепа за заетост Регламент
за
пристигнали в България след т.2
на
и консултиране.
(ЕС)
№
въз24.02.2022 г. Европейският съюз е ЗУСЕ1303/2013 и
нагСИФ

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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изправен пред ситуация, характеризираща се с масово навлизане
на разселени лица от Украйна, които не са в състояние да се завърнат в своята държава или регион
по произход, поради руската военна инвазия, и в този смисъл се
нуждаят от подкрепа.

2.Улесняване интеграцията на
лицата, вкл. членове от семейството чрез обучения по ключови компетентности - многоезикова компетентност (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 в реален
сектор за период до 3 месеца.
5.Осигуряване на ментори до 3
м.
6.Осигуряване на стимули до 3
месеца за работодатели, в
случай че запазят заетостта на
наетите лица, след изтичане на
подкрепената заетост.
7. Осигуряване на почасови услуги
за
отглеждане
на
дете/деца на база МРЗ до 8
часа на ден за период до 3 месеца (единствена допустима
дейност за общини-работодатели).

приложимата национална
уредба.
Решение за
изпълнение
(ЕС)
2022/382 на
Съвета от 4
март 2022 година за установяване на
съществуването на масово навлизане на разселени лица от
Украйна по
смисъла на
член 5 от Директива
2001/55/ЕО и
за въвеждане
на временна
закрила.
Регламент
(ЕС)
2022/562 на
Европейския
Парламент и
на Съвета от
6 април 2022
година за изменение на
регламенти
(ЕС)
№
1303/2013 и
(ЕС)
№
223/2014 по
отношение
на Действия
по линия на
сближаването за бежанците
в
Европа
(CARE).

раждения
на
наетите
лица
от
целевата
груп
а,
менторите
и за
свър
заните
с тях
разходи
за
смет
ка на
работодателя
за
задължителн
о социално
и
здра
вно
осигуряване,
какт
ои
пред
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Регламент
(ЕС)
2022/613 на
Европейския
Парламент и
на Съвета от
12
април
2022 година
за изменение
на
Регламенти (ЕС)№
1303/2013 и
(ЕС)
№
223/2014 по
отношение
на увеличено
предварително финансиране със
средства по
линия
на
REACT-EU и
за
определяне на разход за единица
продукт.

видените
стимули
за
работодатели,
в
случай
че
запазят
заетост
та на
наетите
лица
пред
ставляват
минималн
а помощ
за
работодателя
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