ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз

Актуализация месец юни 2020 г.
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
ЗА 2020 ГОДИНА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

ПРИОРИТЕТНА ОС 2
1 ПРОФЕСИО- Aдаптиране на Предоста- Не
НАЛНО ОБ- професионалвяне на безРАЗОВАНИЕ ното образование възмездна
финансова

7 200 000 лв. Допустими
кандидати:

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

„Образование и учене през целия живот“

1. Подкрепа за практическото обучение
на учениците от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална
работна среда;

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013

Октомври
2020 г.

Януари
2021 г.

НП

НП

250 000 500
лв.
лв.

000

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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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

ЗА
УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПАЗАРА
НА ТРУДА

и обучение в съответствие със
спецификите и
нуждите на пазара на труда.

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по Раздел II чл. 25,
ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ
и чл. 2, т. 1
от
ПМС
162/05.07.20
16 г.

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

Браншови ор- 2. Валидиране на знания, умения и компе- г., ЗУСЕСИФ, както и
ганизации
тентности на лица над 16 години;
приложимата национална уредба
Допустими
3. Въвеждане на гъвкави форми на обучепартньори:
ние в професионалното образование, например модулно обучение за придобиване
-Професиона професионална квалификация и
нални гимна- учебна документация, разработена в сътзии;
рудничество с представители на бизнеса;
Браншови
организации;
4. Актуализация на учебни програми и
- Национално учебни планове в професионалното обрапредставизование с участие на работодателите;
телни организации на ра- 5. Провеждане на информационни кампаботниците и нии за популяризиране възможностите за
служителите и валидиране на знания и умения;
на работодателите
Асоциирани
партньори:
Работодатели

2 МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

10

Постигане на ди- Предоста- Не
намично съответ- вяне на безвъзмездна

50 000 000 лв. Допустими
кандидати:

Група дейности 1.Модернизиране на В съответствие с раз- 100 %
учебната документация , с фокус към поредбите на Регламент 1303/2013 г. и

Август 2020 Ноември
г.
2020 г.

НП

Да

800 000 2 000 000
лв.
лв. 10

За кандидати с по-малко от 5 000 студента

2

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА

ствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез
въвеждане
на
компетентностен
модел, мултидисциплинарност и
интердисциплинарност в обучението на студентите,
включително чрез широко прилагане
на цифрова трансформация на образованието.

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

финансова
помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по Раздел II чл. 25,
ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ
и чл. 2, т. 1
от
ПМС
162/05.07.20
16 г.

Специфичните
цели:
-Модернизация
на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни

11

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

Висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на
Закона за висшето образование

приоритетните професионални направления и професионално направление „Медицина“, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и
интердисциплинарност, дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

Допустими
партньори:

Група дейности 2. Професионално развитие на преподаватели;

Категории допустими разходи

Регламент 1407/2013
г., ЗУСЕСИФ, както и
приложимата национална уредба

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

2
000 5 000 000
001 лв. лв. 11

- Висши учи- Група дейности 3. Кариерно ориентиране
лища, създа- на студенти и мобилност.
дени в съответствие с разпоредбите на
Закона за висшето образование;
- Научни организации;
- Национално
представителни организации на работодателите и

За кандидати с повече от 5 000 студента

3

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

ресурси и облачни технологии в образователния процес;

Допустими
кандидати

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

Допустими
асоциирани
партньори:
Чуждестранни
висши
училища, чуждестранни
научни организации, чуждестранни
специализирани клиники.

-Интернационализация на висшите училища и
участие в мрежи.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3
Осъществяване
на приобщаващо
образование за
деца и ученици
със
специални
образователни
потребности
и
деца и ученици с
поведенчески

Категории допустими разходи

на работниците и служителите

-Професионално
развитие на преподавателите и
подобряване на
уменията им за
използване
на
ИКТ- базирани
иновационни образователни технологии;

1 ПОДКРЕПА
ЗА ПРИОБЩАВАЩО
ОБРАЗОВАНИЕ

Примерни допустими дейности

Процедура Не
чрез директно предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ
по реда на
чл. 25, ал. 1,
т.
2
от

„Образователна среда за активно социално приобщаване”

31 000 000 лв. Конкретен бенефициент:
Министерството на образованието и
науката

1. Модели и инструменти за приобща- В съответствие с раз- 100%
ващо образование на деца и ученици;
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
2. Разработване на специализирани ди- Регламент 1304/2013
дактически материали (учебна литера- г., ЗУСЕСИФ, прилотура, адаптирани учебни помагала и жимата
национална
други) за работа с деца и ученици със спе- уредба и приложимото
циални образователни потребности, с

Юни 2020 г. Август 2020 Н/П
г.

Н/П

Н/П

31 000
000 лв.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

проблеми и такива с изявени
дарби, чрез насърчаване и разгръщането на потенциала
на
всяко дете и ученик за личностно
развитие, както и
успешна реализация и социализация.

ЗУСЕСИФ
и чл.2, т.2 от
ПМС
№
162/05.07.20
16 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

хронични заболявания, в риск и с изявени общностно законодадарби;
телство в областта на
държавните помощи.
3. Специализирани обучения на екипите
за подкрепа за личностно развитие;
4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие,
вкл. за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата и
ЦПЛР по проекта, въз основа на извършен анализ на нуждите от необходимото
оборудване за допълнителна подкрепа за
личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения;
5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта;
6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в
детските градини и училищата по проекта.

2 ПОДКРЕПА
НА
УЯЗВИМИ
ГРУПИ
ЗА
ДОСТЪП ДО

Социална интеграция на уязвими
групи чрез създаване на условия
за преход от
средно
към

Предоста- Не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез
подбор на

7 000 000 лв. ЮЛНЦ за обществено-полезна дейност/
Висши училища, Научни
организации,

1 .Подпомагане на ученици от уязвими
групи, които са във втори гимназиален
етап за продължаване на образованието
им и за кандидатстване във висши училища;

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013
г., ЗУСЕСИФ, приложимата
национална

Декември
2020 г.

Март 2021 Н/П
г.

Н/П

250 000 750
лв.
лв.

000

5

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

ВИСШЕ ОБ- висше образова- проектни
РАЗОВАНИЕ ние за уязвимите предложегрупи.
ния по чл. 2,
т. 1 от ПМС
№ 162 от
2016 г.

Допустими
кандидати

съгласно чл.
47 от Закона
за висшето образование,
БАН,
Селскостопанска
академия/
Училища

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

2. Подкрепа за обучението на студенти, уредба и приложимото
докторанти, пост-докторанти и специали- общностно законодазанти от уязвими групи;
телство в областта на
държавните помощи.
3. Осигуряване на специализирана техника и специализирани софтуерни програми за подпомагане на обучението на
лица със сензорни и физически увреждания;
4. Подкрепа за продължаване на образованието от втори гимназиален етап на
средното образование във висши училища, посредством провеждане на информационни кампании с цел популяризиране на възможностите и условията на
висшите училища да приемат и обучават
младежи от уязвими групи;
5. Работа с родители и насърчаване на
участието им в образователния процес.

3 ОГРАМОТЯВАНЕ
НА
ВЪЗРАСТНИ
–2

- Повишаване на
участието в различни форми на
учене през целия
живот;
- По-добра реализация на пазара
на труда на участващите в такива
форми.

Предоста- не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по чл. 2,
т. 1 от ПМС

15 000 000
лв.

Училища/
ЮЛНЦ за обществено-полезна дейност

1. Популяризиране на необходимостта от
повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото
внимание към ползите от повишаването
на грамотността;

В съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013 г.,
ЗУСЕСИФ, приложимата национална
2. Провеждане на дейности за мотивиране уредба и приложимото
на неграмотни възрастни да участват в
общностно законодаобучение, включително провеждане на телство в областта на
информационни събития;
държавните помощи

Септември
2020 г.

Декември
2020

Н/П

Н/П

250 000 750 000
лв.
лв.

6

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

№ 162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

3. Актуализиране на учебни средства,
предназначени за обучение на възрастни;
4. Организиране и провеждане на курсове
за ограмотяване на възрастни, и на курсове за усвояване на учебно съдържание
за различните образователни степени.
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