ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

За едно по-добро място за живеене
ПРОЕКТ
на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/
ЗА 2014 г.
№ Наименование
Цели на
Вид
на
предоставяна- процедура за
процедурата
та БФП по
предоставяне
процедурата на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Извършва- Общ размер Допустими
не на
на БФП за кандидати
предвари- процедурата
телен
/лв./
подбор на
концепции
за
проектни
предложен
ия

Примерни допустими
дейности 1

Категории
допустими разходи2

Максима- Индикатив- Краен срок за Представлява ли Размер на БФП
лен
на дата на подаване на процедурата/ част за проект /лв./
% на съ- обявяване
проектни
от нея:
финансина
предложения държав
мини- минимале макси
ране
процедурана
мална
н
мален
та
помощ
помощ

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
1 „Интегрира- Изпълнение Процедура
ни планове на проекти в за директно
за градско
рамките на предоставявъзстановя- интегрирани не на БФП
ване и
те планове за
развитие
градско
2014-2020” възстановява
не и развитие
(ИПГВР)

НЕ

1 222 114
581

Общини, − Обновяване на общинска − разходи за СМР
посочени
образователна и културна
− разходи за
като
инфраструктура
обследвания за
конкретни − Модернизация на
енергийна
бенефицие
социална
ефективност и
нти по
инфраструктура,
конструктивни
приоритевключително създаване
обследвания на
тна ос 1
на съвременни социални
съществуващите
жилища за
сгради
маргинализираните
−
разходи за
групи, в това число
проектиране и
ромите
авторски надзор

85%
ЕФРР
15%
НФ

10
декември
2014

В зависимост
от
проектната
готовност на
всяка
общинаконкретен
бенефициент

НЕ

НЕ

НП

НП

1

Изчерпателен списък на допустимите дейности ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване
В съответствие с чл.3 от ПМС 119/20.05.14 г. за определяне на допустимост на разходите по оперативните програми изчерпателен списък на допустимите разходи ще бъде посочен в Насоките за
кандидатстване
2

1

− Обновяване, енергийна
ефективност и ВЕИ в
административните
сгради на държавната и
общинската
администрация
− Подобряване на градската
среда
− Зони с потенциал за
икономическо развитие
− Насърчаване на
устойчива мултимодална
градска мобилност

− разходи за
строителен надзор
и оценка на
съответствието
− разходи за
оборудване и
обзавеждане
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за одит

Приоритетна ос 63 „Регионална пътна инфраструктура “

„Регионални пътища”

2

Подобряване Процедура
на
за директно
мобилността предоставяна
не на БФП
регионално
равнище
посредством
свързването
на
второстепенни и
третостепенни възли с
инфраструктурата на
трансевропейската
транспортна
мрежа

НЕ

380 461 586

Агенция − Строителство,
реконструкция и
„Пътна
рехабилитация на
инфрапървокласни и
структура”
второкласни (извън
Трансевропейската
транспортна мрежа) и
третокласни пътища,
които обслужват
вътрешнорегионални
връзки и осигуряват
възможности за развитие
на специфичния
икономически потенциал,
чрез връзка и достъп до
TEN-T мрежата

− разходи за СМР
− разходи за
проектиране и
авторски надзор
− разходи за
строителен надзор
и оценка на
съответствието
− разходи за
организация и
управление
− разходи за
публичност и
визуализация
− разходи за одит

85%
ЕФРР
15%
НФ

01
декември
2014

В
зависимост
от
проектната
готовност на
конкретния
бенефициент

НЕ

НЕ

НП

НП

3

Ще бъдат финансирани определен брой пътни отсечки от национално и регионално значение осъществяващи връзка с TEN-T мрежата, предварително определени на базата на разработена Методика
и критерии за приоритизиране на пътните отсечки, с които Агенция „Пътна инфраструктура ще кандидатства за финансиране по ОПРР 2014-2020.

2

