Инвестираме във вашето бъдеще!

За едно по-добро място за живеене!
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Приоритетна ос 6 „Регионален
туризъм“
За едно по-добро място за живеене!

Реализиране на
основните стратегически
цели, заложени в
Стратегията за
устойчиво развитие на
туризма в България

Интегрирани проекти,
включващи цялостни
решения за консервация
и опазване на
съответния обект на
културното наследство и
за неговото
популяризиране и
развитие, които
привличат значителен
брой туристи

oprd@mrrb.government.bg

Реставрация,
консервация, опазване,
популяризиране и
развитие на културното
наследство за
недвижими културни
ценности с категория
„световно значение“
или „национално
значение“

Развитие на
туристическия продукт
по екологично и
икономически устойчив
начин, основано върху
продуктово и пазарно
разнообразие и по-пълно
и по-равномерно
използване на
туристическия потенциал
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Финансиране по приоритетна ос 6 (1)
За едно по-добро място за живеене!

- Финансиране чрез финансов инструмент
- Комбинирано финансиране чрез безвъзмездни средства
и финансиране от финансов инструмент
ВАЖНО!!!
Комбинираното финансиране е предназначено САМО за
проекти, които нямат потенциал да генерират
достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез
финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно
финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

oprd@mrrb.government.bg
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Финансиране по приоритетна ос 6 (2)
За едно по-добро място за живеене!

Към проектната документация пред финансовия посредник кандидатът следва
да представи:
- бизнес план за проекта;
- информация за проведено публично обсъждане и отчитане на резултатите
от публичното обсъждане при подготовката на предложеното инвестиционно
намерение/ проектно решение;
- документи за одобрение/съгласуване на предложените интервенции
върху обекта на културно наследство от национално и световно значение
– копие от съгласувани съгласно чл. 83 от Закона за културното наследство
задание за проектиране или писмено становище съгласно чл. 84 от Закона за
културното наследство, издадено от Министерство на културата (в зависимост
от проектната готовност на даден проект);
- други документи и попълнени образци от документацията за кандидатстване
съгласно изискванията на финансовия посредник.

oprd@mrrb.government.bg
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Финансиране по приоритетна ос 6 (3)
За едно по-добро място за живеене!

Финансовият посредник
извършва оценка на проекта и
бизнес плана и дава конкретно
заключение относно
необходимостта и размера на
допълващата БФП с оглед
осигуряване на
жизнеспособност на проекта.

oprd@mrrb.government.bg

Оценката на финансовия
посредник приключва с
изготвянето на
документ относно
структурата на
финансирането на
проекта и необходимия
размер на БФП.

След приключване на
оценката от страна на
финансовия посредник,
кандидатът подава
проектно предложение за
БФП чрез ИСУН 2020 за
оценка от страна на УО.
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www.bgregio.eu

Цели на процедура „Развитие на
туристически атракции“
За едно по-добро място за живеене!

Основната цел – да подкрепи развитието на конкурентноспособни
туристически атракции, които допринасят за диверсификация на
туристическия
продукт,
намаляване
на
териториалната
концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Конкретни цели:
• Да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности със
„световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на
ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати,
съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство,
независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез
превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат
значителен брой посетители;
• Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно
значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен
туристически потенциал.

oprd@mrrb.government.bg
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Бюджет на процедурата
За едно по-добро място за живеене!

Бюджетна линия

BG16RFOP001-6.002
„Развитие на
туристически атракции“

oprd@mrrb.government.bg

Общ размер на
Съфинансиране от
финансовите средства
ЕФРР (85%)
(100% БФП)

Национално
съфинансиране
(15%)

98 530 686,39 лева

83 751 083, 43 лева 14 779 602,96 лева

50 377 940,00 евро

42 821 249,00 евро

7 556 691,00 евро
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Минимален и максимален размер на
проектно предложение
За едно по-добро място за живеене!

Размер на определената помощта (вкл. финансиране от БФП и ФИ) за проектно
предложение:
- Минимален размер на помощта:

НП

- Максимален размер на помощта:
•

До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима
културна ценност/и с категория „национално значение“, от които не повече от
85% могат да са предоставени като БФП;

•

До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима
културна ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от
85% могат да са предоставени като БФП.

В случай че в рамките на един проект (вкл. финансиране от БФП и ФИ) са включени
недвижима културна ценност/и с категория „световно значение“ и недвижима
културна ценност/и с категория „национално значение“, то максималният размер
на помощта съответства на максималния размер на помощта за проектно
предложение, което включва недвижима културна ценност/и с категория „световно
значение“ (т.е. 19 558 300,00 лв., вкл. финансиране от БФП и ФИ).

oprd@mrrb.government.bg
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Съфинансиране по процедурата
За едно по-добро място за живеене!

•

•

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от конкретния
бенефициент като част от националното съфинансиране (15%) в рамките
на БФП (100%).
Предвид че финансирането по процедурата е комбинирано от БФП и ФИ,
кандидатите следва да имат предвид следното:
- максимум 85% от разходите по проекта могат да бъдат финансирани с
БФП;
- съгласно Инвестиционната стратегия за ФИ по ОПРР минимум 15% от
разходите по проекта (с възможност за тяхното редуциране до 5% за
проекти с изразен социален ефект) следва да бъдат предоставени от
крайните получатели, с изключение на общински/публични крайни
получатели, за които е допустимо финансиране (с БФП и ФИ) на 100% от
допустимите разходи по проекта, когато се смята, че общината/публичният
орган не е в състояние да осигури своя принос и това на практика би
възпрепятствало разработването/финансирането на проекта.

oprd@mrrb.government.bg
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Допустими кандидати по процедурата
За едно по-добро място за живеене!

Министерство на културата
Всички общини на територията на Република
България
Институции на вероизповеданията и техни
местни поделения, които са юридически лица

oprd@mrrb.government.bg
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Допустими партньори
За едно по-добро място за живеене!

• При кандидатстването за БФП не се допуска
участието на партньори.
• Партньори могат да участват при кандидатстването
пред финансовия посредник като допустими
партньори са:
- неправителствени организации;
- всички допустими кандидати;
- публични и частни организации и публично-частни
партньорства в смисъла на юридическо или физическо
лице, което получава финансова подкрепа от финансов
инструмент.
oprd@mrrb.government.bg
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Допустими дейности (1)
За едно по-добро място за живеене!

Инфраструктурни дейности (1):

Развитие на обекти на
културното наследство от
национално и световно
значение, в т.ч. религиозни
такива, чрез консервация и
реставрация,
възстановяване, опазване,
експониране,
социализация,
популяризиране,
оборудване, въвеждане на
техники и програми за
превод, екскурзоводски
услуги и др.

oprd@mrrb.government.bg

Дейности по вертикална
планировка и подобряване
на прилежащи
пространства

Развитие на туристическата
инфраструктура,
необходима за нуждите на
атракциите (туристически
пътеки и пътеки на здравето,
пътеки за катерене, езда и
колоездене, места за пикник,
указателни табели,
посетителски центрове за
представяне и експониране
на местното природно и
културно наследство
съгласно чл. 3, ал. 2, т. 9 от
Закона за туризма)
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Допустими дейности (2)
За едно по-добро място за живеене!

Инфраструктурни дейности (2):

Развитие на допълнителна
дребномащабна техническа
инфраструктура в района на
атракциите, необходима за
посещението им (ВиК, детски
площадки, съоръжения за отдих и
спорт, паркинги, зелени площи,
тоалетни, осветление и ел.
инсталация, малки съоръжения
за събиране на отпадъци,
комунални услуги и съоръжения,
обслужващи туристическата
атракция и посетителите, които
са необходими за развитието на
цялостен туристически продукт),
когато същите са общодостъпни
и за използването им не се
събират такси

oprd@mrrb.government.bg

Дребномащабни,
приходогенериращи
инвестиции в търговски зони и
заведения за обществено
хранене, места за настаняване,
съоръжения за активен отдих в
рамките на недвижима културна
ценност/и с категория
„национално“ или „световно“
значение или пряко свързани с
нея в рамките на цялостния
туристически продукт, които
могат да бъдат подпомогнати
само с финансови инструменти

Подобряване достъпа за хора с
увреждания до обектите на
културното наследство и
съпътстващата инфраструктура

www.mrrb.government.bg
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Допустими дейности (3)
За едно по-добро място за живеене!

Неинфраструктурни
дейности, които
могат да бъдат
подпомогнати само
с финансови
инструменти (1):

oprd@mrrb.government.bg

• Подпомагане развитието на туристически продукти (на
основата на подпомаганите атракции) и пазарна
информация, като маркетингови проучвания и анализи на
въздействието, регионални проучвания на посетителите,
разработка на маркетингови и рекламни стратегии и
програми за туристически продукти, създаване на
туристически пакети и рекламни дейности – подготовка и
разпространение на информационни и рекламни материали
за туристически продукти, цифровизация на съответния
обект и др., пряко свързани с подпомаганите атракции и
връзката им със заобикалящата природна среда;
• Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни
дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните
атракции (организиране на събития в района на
атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

www.mrrb.government.bg
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Допустими дейности (4)
За едно по-добро място за живеене!

Неинфраструктурни
дейности, които
могат да бъдат
подпомогнати само
с финансови
инструменти (2):

oprd@mrrb.government.bg

• Подходящо обучение на персонала, работещ в
подкрепяните атракции
• Участие
в
регионални,
национални
и
международни туристически борси, изложения и
панаири,
организиране
на
експедиентски
пътувания, посещения на пътнически агенти,
туроператори, автори на пътеводители, журналисти
за реклама на подкрепяните атракции
• Информиране на обществеността, включително
чрез кампании за подобряване на осведомеността
относно културното наследство и неговото опазване
и съхранение

www.mrrb.government.bg
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Допустими дейности (5)
За едно по-добро място за живеене!

• Всички недвижими културни ценности, включени в проектните
предложения, следва да попадат в категория „национално“ или
„световно“ значение съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона
за културното наследство.
• Всички дейности, свързани с реставрация, консервация,
опазване, експониране на недвижими културни ценности, както и
реконструкция/
ремонт/
изграждане
на
техническа
инфраструктура в техните граници и охранителните им зони се
извършват въз основа на становище на Националния институт
за недвижимо културно наследство и разрешение от
Министерството на културата и в съответствие с
разпоредбите на Закона за културното наследство, Закона за
устройство на територията и приложимите нормативни
актове.

oprd@mrrb.government.bg
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Допустими дейности (6)
За едно по-добро място за живеене!

• Всеки проект (комбинация от БФП и финансови
инструменти,
в
т.ч.
приходогенериращите
дейности,
финансирани от финансовия инструмент) трябва да включва
както дейности за реставрация и консервация на дадения
обект на културното наследство от национално и световно
значение, така и всички останали идентифицирани
допустими дейности на ниво проект, които ще доведат до
формиране на цялостен, интегриран жизнеспособен
туристически продукт, който привлича достатъчно посетители
в недвижимата културна ценност/и с категория „национално“
или „световно“ значение, за да осигури финансова
устойчивост и възвръщаемост на част от инвестициите в
дългосрочен план и в същото време осигурява устойчиво
опазване на културното наследство.

oprd@mrrb.government.bg
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Допустими дейности (7)
За едно по-добро място за живеене!

• Към проектното предложение трябва да бъде приложена
декларация от конкретния бенефициент, с която се гарантира, че
е осигурена устойчивост за предложения проект и че видът и
предназначението на изградените/ реконструираните по
проекта инфраструктура и закупените активи (оборудване,
съоръжения и др.) няма да бъде променяно за период не помалък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.
•Там където е възможно, интервенциите за реставрация,
консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното
наследство следва да надграждат мерките, финансирани от ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013.
•Изолирани или труднодостъпни проекти, които не включват мерки
за подобряване за достъпността и свързаността или нямат доказан
потенциал да привличат туристи, няма да се финансират.
oprd@mrrb.government.bg
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Разходи, допустими за финансиране
с БФП
За едно по-добро място за живеене!

Със средства от БФП могат да се финансират само
разходи
за
строително-монтажни
работи,
вкл.
консервационно-реставрационни
работи
(съгласно
документ относно структурата на финансирането на
проекта и необходимия размер на БФП).
В случай че размерът на БФП (съгласно документ относно
структурата на финансирането на проекта и необходимия
размер на БФП) е по-голям от стойността на допустимите
разходи за СМР и КРР, по изключение, в разходите,
финансирани от БФП, могат да бъдат включени и разходи
за доставка на оборудване/ обзавеждане.

oprd@mrrb.government.bg
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Финансова обосновка
За едно по-добро място за живеене!

ВАЖНО!!!
• За всеки разход, включен във формуляра за кандидатстване, кандидатът следва
да представи обосновка на остойностяването за отделните видове разходи,
както и да представи доказателствени материали, че предвидените разходи
са реалистични и че прогнозните стойности съответстват на пазарните
цени.
• За целите на проверката кандидата следва да представи обосновка на
предвидените разходи, в която се посочва въз основа на какви документи,
анализи или проучвания са остойностени разходите и/или каква
информация/минимални технически и/или функционални характеристики/
данни/ показатели /оферти/ извлечение от каталог на производители/
доставчици
и/или
проучване
в
интернет
са
ползвани
при
остойностяването. При позоваване на оферти, се прилага копие на офертите;
при позоваване на извлечение от каталог на производители/доставчици се
прилагат извлеченията или се посочват съответните линкове, където са
достъпни каталозите.
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Режим на държавна помощ (1)
За едно по-добро място за живеене!

• Изискванията за съответствие с правилата по държавните
помощи са описани в раздел 16 от Насоките за
кандидатстване и в две от приложенията към Насоките:
– Приложение О2, което съдържа подробни указания за
проверка дали дейностите са неикономически, т.е.
възможно ли е да има държавна помощ, и дали са
изпълнени изискванията за съответствие с правилата по
държавните помощи;
– Приложение О3 съдържа правилата за групово
освобождаване (т.е. приложимите правила по държавните
помощи)
и бенефициентите
трябва да
осигурят
съответствие с изискванията му през целия икономически
полезен живот на финансираните активи (инфраструктура).
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Режим на държавна помощ (2)
За едно по-добро място за живеене!

• Най-общо приложимостта на режима по държавна помощ се
определя в зависимост от това дали финансираната
инфраструктура се използва за изпълнението на икономическа
дейност.
• Обикновено достъпът до културните обекти се заплаща и
съответно може да се приеме, че дейностите са икономически.
• Изключение, което ЕК допуска по отношение на културните
дейности – ако приходите от такси, заплащани от
потребителите покриват само малка част от разходите за
дейността, тази дейност се смята за неикономическа.
Достатъчно е приходите от такси да не надвишават 20% от
разходите.
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Режим на държавна помощ (3)
За едно по-добро място за живеене!

• Всички инфраструктурни мерки за пространства със свободен
достъп се смятат за неикономически и попадат извън обхвата на
правилата по държавните помощи.
• В случай на дребномащабни търговски обекти като кафенета,
ресторанти или магазини за сувенири на територията на
културните обекти се приема, че те не променят неикономическия
характер на дейността, ако не превишават 20% от площта на
инфраструктурата.
• Независимо, че даден културен обект може да попада извън
обхвата на правилата по държавните помощи, проверката за
съответствие с изискванията на Приложение О3 се прилага за
всички проекти, защото след време неикономическия характер на
дейността е възможно да се промени.
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Критерии за
оценка на проектно предложение (1)
За едно по-добро място за живеене!

Приложена е декларация, с която се гарантира, че е осигурена устойчивост за
предложения проект и че видът и предназначението на изградените/
реконструираните по проекта инфраструктура и закупените активи (оборудване,
съоръжения и др.) няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
крайното плащане към бенефициента
Приложена е декларация, че проектът (или дейности от него) не е вече финансиран
със средства от ЕСИФ или други инструменти на ЕС, както и с други публични
средства, различни от тези на бенефициента
Приложена е декларация за съгласие данните от статистическите изследвания,
провеждани от Националния статистически институт, за дейността на конкретния
бенефициент да бъдат предоставяни от Националния статистически институт на
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, както и разпространявани/ публикувани в
докладите за изпълнение на програмата
Приложен/и е/са документ/и, от който/които става ясно за всеки от недвижимите
имоти, обекти на интервенция по проекта, че същият е собственост на бенефициента
или е с предоставено право на безвъзмездно ползване или управление от
бенефициента за период от най-малко 5 години след крайното плащане към
бенефициента
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Критерии за
оценка на проектно предложение (2)
За едно по-добро място за живеене!

Критерии за техническа и финансова оценка
Проектното
предложение
допринася
хоризонталните политики на ЕО

за

изпълнение

на

Бенефициентът разполага с необходимия административен,
финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проектното
предложение
Времевият обхват на отделните дейности в плана за действие е
реалистичен и разпределението на дейности във времето е
балансирано
Представена е финансова обосновка за реалистичност и
съответствие с пазарните цени за всеки разход в бюджета на
проектното предложение
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Кандидатстване по процедурата
За едно по-добро място за живеене!

• Кандидатства се изцяло по електронен път чрез Модула за
електронни
услуги
на
ИСУН
2020
https://eumis2020.government.bg/.
• Кандидатите могат да искат разяснения на електронен адрес
oprd@mrrb.government.bg, в срок до 3 (три) седмици преди
изтичане на крайния срок за кандидатстване. Разясненията се
съобщават в срок до 2 (две) седмици преди изтичане на крайния
срок за кандидатстване на сайта на ОПРР 2014-2020
www.bgregio.eu.
• Отговорите на въпросите се публикуват на сайта на ОПРР 20142020 и в ИСУН 2020 и представляват официално становище на
Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от
кандидата при изготвяне на документацията за кандидатстване.
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Методология за оценка
на проектни предложения
За едно по-добро място за живеене!

Оценката на проектното предложение се документира чрез
попълване на оценителен лист в ИСУН 2020, като всеки критерий
за оценка се оценява с отговор „ДА“, „НЕ“, или „Неприложимо“
В процеса на оценката от бенефициента могат да се изискват
допълнителни документи и разяснения, както и да се изиска
изменение на някои аспекти от представеното проектно
предложение
В случай, че конкретният бенефициент откаже да въведе
поисканите промени и/или в представените документи не е
отразил правилно коментарите, проектното предложение може
да бъде отхвърлено
Оценката приключва с постигане на пълно съответствие с
критериите за оценка (отговор „ДА“ или „Неприложимо“ на
всички позиции в оценителната таблица)
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За едно по-добро място за живеене!

Време за дискусия
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За едно по-добро място за живеене!

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

oprd@mrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu

