Европейски съюз

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/
ЗА 2015 г. (изменение м.октомври 2015 г.)
№ Наименование
Цели на
Вид
на
предоставяната процедура за
процедурата
БФП по
предоставяне
процедурата
на БФП по
чл. 3 от ПМС
№ 107/2014 г.

ИзвърОбщ размер на
шване на
БФП за
предвари- процедурата /лв./
телен
подбор на
концепци
и за
проектни
предложения

Допустими
кандидати

Примерни
допустими
дейности 1

Категории
Максима
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на
допустими разходи2
лен
обявяване на подаване на процедурата/ част от нея:
БФП за
% на съ- процедурата
проектни
проект /лв./
финансипредложения дърминимална
миним макси
ране
жавна
помощ
ален мален
помощ

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
1

„Интегрира- Изпълнение
Процедура
ни планове
на проекти в
за
за градско
рамките на
директно
възстановя- интегрираните предоставя
ване и
планове за
-не на БФП
развитие
градско
2014-2020” възстановяване и развитие
(ИПГВР)

НЕ

1 372 559 392,80

39 общини - Обновяване на - разходи за СМР
за градовете
общинска
- разходи за
от 1-во до 3образователна и
обследвания за
то ниво,
културна
енергийна
съгласно
инфраструктура
ефективност и
НКПР
- Модернизация
конструктивни
на социална
обследвания на
инфраструктура, съществуващите
включително
сгради
създаване на
- разходи за
съвременни
проектиране и
социални
авторски надзор
жилища за

85%
ЕФРР
15%
НФ

юли
2015

3

ИП може да
бъде подавана в
следните
времеви
интервали 15.09-30.09.
2015 г.
15.12-31.12.
2015 г.
15.01-31.01.
2016 г.

*4
Предстои
да
бъде
уточн
ено

По
отношение
на
собственицит
е на
самостоятелни обекти,
в които се
извършва
стопанска
дейност в
многофамилни

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
3
Кандидатстването по настоящата процедури ще се осъществява чрез Инвестиционна програма /ИП/ и проекти предложения
4
В рамките на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи“ ще бъде извършен анализ на приоритетните оси на ОПРР 2014-2020 по отношение на
приложимия режим по държавните помощи и процедурите за БФП ще бъдат приведени в съответствие с правилата за държавните помощи, като съответните изисквания и указания ще бъдат разписани
в Насоките за кандидатстване.
2

1
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маргинализиран
ите групи, в
това число
ромите
- Мерки за
енергийна
ефективност и
обновяване на
административн
и сгради на
държавната и
общинската
администрация
- Мерки за
енергийна
ефективност и
обновяване на
студентски
общежития,
обслужващи
държавни
висши училища.
- Мерки за
енергийна
ефективност и
обновяване на
многофамилни
жилищни
сгради
- Подобряване на
градската среда
- Зони с потенциал
за
икономическо
развитие
- Развитие на
екологичен и
устойчив
интегриран
градски

- 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

15.03-31.03.
2016 г.
Срокове за
представяне на
проектни
предложения:
до 31 май 2016
– мин. 50% от
бюджета на
съответния град

жилищни
сгради се
прилагат
правилата на
Регламент
(ЕС) №
1407/2013

до 31 май 2017
до 31 май 2018
до 31 май 2019

2
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транспорт
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
2

Енергийна
ефективност в
периферните райони

Да се повиши
енергийната
ефективност
на публичната
инфраструктура и на
жилищния
сектор в
малките
градовеопорни
центрове на
националната
полицентрична система,
съгласно
НКПР

Процедура
за
директно
предоставяне на
БФП

НЕ

206 740 392,11

28
общини на
малки
градове от
4-то ниво
на
националната
полицентрична
система,
съгласно
НКПР

- Внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност и
обновяване на
жилищни сгради;
- внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност и
обновяване на
административни
сгради на
държавната и
общинската
администрация и
публични
общински сгради
на
образователната,
културната и
социалната
инфраструктура.

- разходи за СМР
- разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващите
сгради
- 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

август
2015

30.10.2015
31.12.2015
15.03.2016
31.05.2016

*5
Предстои
да
бъде
уточн
ено

По
отношение
на
собствениците на
самостоятелни обекти, в
които се
извършва
стопанска
дейност в
жилищни
сгради се
прилагат
правилата на
Регламент
(ЕС) №
1407/2013

НП

НП

ноември
2015

В
зависимост

НЕ

НЕ

НП

НП

„Приоритетна ос 36: „Регионална образователна инфраструктура“
3

„Култура и
спорт в

Подобряване
на условията

Процедура
за

НЕ

14 864 308,00

Компонент - Строителство,
реконструкция и
1:

- разходи за СМР
- разходи за

85%
ЕФРР

5

В рамките на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи“ ще бъде извършен анализ на приоритетните оси на ОПРР 2014-2020 по отношение на
приложимия режим по държавните помощи и процедурите за БФП ще бъдат приведени в съответствие с правилата за държавните помощи, като съответните изисквания и указания ще бъдат разписани
в Насоките за кандидатстване.
6
Инвестиции в образователна инфраструктура ще се подкрепят от ОПРР 2014-2020 на територията на цялата страна, в съответствие с Методологията за приоритизация на образователната
инфраструктура в Република България, одобрена от Министерството на образованието и науката

3
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училище“

за модерни
директно
образователни предоставя
услуги
-не на БФП

Училища по
изкуствата и
училища по
културата –
МК
Компонент
2:
Спортни
училища –
ММС

ремонт на
държавни
училища от
национално и
регионално
значение,
включително
прилежащото
дворно
пространство и
общежитията към
тях
- Осъществяване
на мерки за
енергийна
ефективност
- подобряване
достъпа за хора с
увреждания до
образователните
сгради, като част
от останалите
строително
монтажни
дейности по
обекта
- изготвяне на
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
сградния фонд на
училищата
- доставка и
монтаж на
оборудване и
обзавеждане за
горепосочените
сгради/помещени

-

-

-

-

-

-

обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващите
сгради
разходи за
проектиране и
авторски надзор
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

15%
НФ

от
проектната
готовност
на
бенефицие
нтите

4
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я, като част от
цялостното им
обновяване
4

Подкрепа за Създаване на Процедура
професиоусловия за
за
налните
модерни
директно
училища в образователни предостаРБългария
услуги
вяне на
БФП

НЕ

166 478 880

МОН, МЗХ
и общини

- Строителство,
реконструкция и
ремонт на
Компонент държавни и
1:
общински
Професио- училища от
нални
национално и
училища, с регионално
направления значение,
„Ветеринар- включително
на
прилежащото
медицина,
дворно място и
Горско
общежитията към
стопанство тях
и Растение- осъществяване
въдство и
на мерки за
животноенергийна
въдство“
ефективност и
въвеждане в
експлоатация на
Компонент
инсталации за
2:
Професио- производство на
енергия от
нални
възобновяеми
училища с
изключение източници
- подобряване
на
доминира- достъпа за хора с
увреждания до
щите
направления образователните
Ветеринар- сгради, като част
от останалите
на
строително
медицина,
монтажни
Горско
стопанство дейности по
и Растение- обекта
въдство и
- изготвяне на
животнообследвания за

- разходи за СМР
- разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващите
сгради
- разходи за
проектиране и
авторски надзор
- 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

85%
ЕФРР
15%
НФ

декември
2015

В
зависимост
от
проектната
готовност
на
конкретни
те
бенефицие
нти

НЕ

НЕ

НП

НП

5

Европейски съюз

5

Подкрепа за Създаване на Процедура
висшите
условия за
за
училища в
модерни
директно
РБългария образователни предостауслуги
вяне на
БФП

НЕ

43 028 260

въдство

енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
сградния фонд на
училищата
- доставка и
монтаж на
оборудване и
обзавеждане за
горепосочени-те
сгради/помещени
я,като част от
цялостното им
обновяване

7

- Строителство,
реконструкция и
ремонт на висши
училища,
включително
прилежащото
дворно
пространство,
конструктивни
обследвания на
съответните
сгради,
подобряване на
достъпа за хора с
увреждания до
сградите на
висшите училища
като част от
строително-

Висши
училища

- разходи за СМР
- разходи за
обследвания за
енергийна
ефективност и
конструктивни
обследвания на
съществуващите
сгради
- разходи за
проектиране и
авторски надзор
- разходи за
строителен
надзор и оценка
на съответствието
- разходи за

85%
ЕФРР
15%
НФ

декември
2015

В
зависимост
от
проектната
готовност
на
конкретни
те
бенефицие
нти

8

Пред
-стои
да
бъде
уточн
ено

НЕ

НП

НП

7

Подкрепата за висшите училища ще се предоставя в съответствие с методология, изготвена от МОН и основаваща се на рейтинговата система за висшите училища в Република България
В рамките на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи“ ще бъде извършен анализ на приоритетните оси на ОПРР 2014-2020 по отношение на
приложимия режим по държавните помощи и процедурите за БФП ще бъдат приведени в съответствие с правилата за държавните помощи, като съответните изисквания и указания ще бъдат разписани
в Насоките за кандидатстване
8

6
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монтажните
работи, свързани
с тях;
- Доставка и
монтаж на
оборудване и
обзавеждане за
горепосочените
сгради/помещени
я, като част от
цялостното им
обновяване

оборудване и
обзавеждане
- разходи за
организация и
управление
- разходи за
публичност и
визуализация
- разходи за одит

Приоритетна ос 79 „Регионална пътна инфраструктура“
6

„Регионални
пътища“

Подобряване
на
мобилността
на регионално
равнище
посредством
свързването
на
второстепенни и
третостепенни възли с
инфраструктурата на
трансевропейската

Процедура
за директно
предоставяне на БФП

НЕ

380 461 585, 94

Агенция
- Връзка и достъп
„Пътна
до TEN-T
инфраструкмрежата,
тура”
осигуряваща
обслужване на
вътрешнорегион
ални връзки
между
градовете и
осигуряване на
възможности за
развитие на
техния
специфичен
икономически
потенциал, чрез

- 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

85%
ЕФРР
15%
НФ

ноември
2015

декември
2016- мин.
50% от
бюджета
на
процедура
-та
декември
2017

НЕ

НЕ

НП

145
млн.лв.
10

9

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.
10

Максималният размер е определен така, че проектно предложение да не попада под дефиницията за „голям проект“ (тематична цел 7 – насърчаване на устойчив транспорт) по
смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013, който гласи следното: Като част от оперативна програма или оперативни програми, които са предмет на решение на
Комисията съгласно член 96, параграф 10 от настоящия регламент или член 8, параграф 12 от Регламента за ЕТС, ЕФРР и Кохезионният фонд могат да подкрепят операция,
съдържаща серия от строителни работи, дейности или услуги, предназначени по своя характер да изпълнят неделима задача от точно икономическо или техническо естество,
която има ясно определени цели и общите допустими разходи за която надхвърлят 50 000 000 EUR, а в случая с операции за постигането на тематичната цел по член 9, първа
алинея, точка 7 — общите допустими разходи надхвърлят 75 000 000 EUR („голям проект“).

7
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транспортна
мрежа

строителство,
- разходи за одит
реконструкция и
рехабилитация
на първокласни
и второкласни
(извън
Трансевропейск
ата транспортна
мрежа) и
третокласни
пътища;
- Инженерни
решения за
зелена
инфраструктура
при
изпълнението на
горните
дейности.
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

7

„Бюджетна
линия за
УО на
ОПРР
2014-2020“

Подпомагане на УО на
ОПРР 20142020 г. за
осъществява
не на
функции по
управление
и
изпълнение
на
Оперативна
програма
„Региони в
растеж“
2014-2020

Бюджетна
линия

НЕ

90 964 204,41

УО на
ОПРР
2014-2020

- дейности,
- разходи, свързани
свързани с
с дейности по
програмиране,
подготовка,
управление,
координация,
изпълнение,
управление,
наблюдение,
мониторинг,
контрол и
плащане,
оценка на ОПРР
отчетност, оценка
и контрол на
- дейности за
ОПРР
осигуряване на
информация и - разходи за
публичност на
осигуряване на
ОПРР
информация и
публичност на
- дейности за
ОПРР
укрепване на
административн - разходи за
ия капацитет на
възнаграждения
УО на ОПРР
на служителите
2014-2020
от УО на ОПРР

85%
ЕФРР

юли
2015

НП

НЕ

НЕ

НП

НП

15%
НФ

8
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- разходи за
обучения на УО
на ОПРР
8

„Бюджетна
линия за 39
общини –
бенефициенти по
Приоритетна ос 1 на
ОПРР
2014-2020“

Подобряване на
административния
капацитет на
бенефициентите на
ОПРР 20142020 г. с цел
изпълнение
на
инвестиционните им
програми

Бюджетна
линия

НЕ

7 377 770,71

39 общини
на
градовете
от 1-во до
3-то ниво,
съгласно
НКПР

- наемане на
външни
експерти за
оценка на
проектни
предложения
- разработване на
системи за
финансово
управление и
контрол с оглед
изпълнение и
управление на
инвестиционнит
е програми на
39 града
- възнаграждения
на екипите за
изпълнение на
инвестиционни
програми
- предоставяне на
техническа
помощ за
създаване на
градски мрежи и
участие в
прояви на
равнище ЕС,
свързани с
интегрирано
градско
устойчиво
развитие.
- участие в
програми за

- Разходи за
наемане на
външни експерти
за оценка на
проектни
предложения
- Разходи за
разработване на
системи за
финансово
управление и
контрол
- Разходи за
възнаграждения
на екипите за
изпълнение на
инвестиционните
програми
- разходи за
командировъчни
- разходи за
създаване на
градски мрежи и
участие в
програми/събития

85%
ЕФРР

юли
2015

НП

НЕ

НЕ

НП

НП

15%
НФ
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обмен на опит и
добри практики
9

„Бюджетна
линия за
28- общини
на малки
градове от
4-то ниво,
съгласно
НКПР

Подобряване на
административния
капацитет на
бенефициен
тите на
ОПРР 20142020 г. с цел
изпълнение
на
проектните
им
предложени
я

Бюджетна
линия

НЕ

1 111 359,48

28 общини
на малки
градове от
4-то ниво
на
национална
та
полицентри
чна
система,
съгласно
НКПР

- Участие в
- Разходи за
програми за
обучения
обмен на опит и - Разходи за
добри практики командировъчни
специализирани
обучения, обмяна
на опит и участие
в конференции в
областта на
енергийната
ефективност в
страни от
Северна и
Централна
Европа, както и
на територията на
РБългария

85%
ЕФРР
15%
НФ

октомври
2015

НП

НЕ

НЕ

НП

НП
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