ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 ЗА 2011 г.
(актуализация 11 февруари 2011 г.)
№

Наименование на
схемата

Цел на схемата

Вид на
процедурата за
предоставяне
на БФП

Индикативна
дата на
обявяване на
схемата

Индикативен
краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Допустими
бенефициенти

Допустими
разходи*

Максимален
Максимален
Максима Минимален и
размер на
размер на БФП лен % на максимален
БФП за
за процедурата съфинан размер на
процедурата в
в лв.
сиране безвъзмездна
евро
та финансова
помощ в лв.***

Представлява ли
схемата/част от нея
държавн
а помощ
по чл. 87
от
договора
за
създаван
е на ЕО

минималн
а помощ
по
смисъла
на
регламент
1998/2006

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфраструктура
Цел - да се осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии

1 Подкрепа за
деинституционализация
на социални
институции,
предлагащи услуги за
деца в риск

Строителство/реконструкция/об
Процедура за
новяване/оборудване на
директно
инфраструктура за услуги в
предоставяне на
семейна среда и в общността
БФП

26 януари 2011

2 Подкрепа за
реконструкция/
обновяване и
оборудване на
общински лечебни
заведения в градските
агломерации

Реконструкция/обновяване/обор Процедура за
удване на лечебни заведения
директно
общинска собственост,
предоставяне на
подобряване на достъпа на
БФП
хора с увреждания в градски
агломерационни ареали

31 януари 2011

30 юни 2011
30 септември
2011

31 май 2011

Общини в
градските
агломерации

Чл. 7, т. 3 и 4
от ПМС
245/2007

42 734 034

83 580 505,72

н/п

н/п

не

не

Oбщини в
Чл. 7, т. 3 и 4
агломерационн
от ПМС
и ареали от
245/2007
Приложение 3
на ОПРР,
съгласно
Концепцията за
преструктурира
не на
болничната
помощ на
Република
България,
одобрена от
МС

50 440 155

98 652 368

100%

2 000 000 6 500 000

не

не

Операция 1.2: Жилищна политика
Цел - да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите и да се допринесе за социалната интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на живот на градските
общности от хора в неравностойно и уязвимо положение
3 Подкрепа за
Допринасяне за социалната
**
15 юни 2011
14 октомври
Публични
Съгласно
8 006 374
15 659 106,46
**
**
**
**
осигуряване на
интеграция чрез повишаване на
2011
власти, НПО, раздел VIII от
съвременни социални жизнения стандарт и общо
асоциации на ПМС 245/2007
жилища за настаняване подобряване на качеството на
собственици на
на уязвими,
жилищния фонд на градските
територията на
малцинствени и
общности от хора в
86 общини в
социално слаби групи неравностойно и уязвимо
градските
от населението и други положение
агломерации
групи в неравностойно
положение
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№

Наименование на
схемата

4 Подкрепа за енергийна
ефективност в
многофамилни
жилищни сгради

Цел на схемата

Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради
в 86 общини в градските
агломерации

Вид на
процедурата за
предоставяне
на БФП

Индикативна
дата на
обявяване на
схемата

Индикативен
краен срок за
подаване на
проектни
предложения

**

15 юни 2011

14 октомври
2011

Допустими
бенефициенти

Допустими
разходи*

Публични
Съгласно
власти, НПО, раздел VIII от
асоциации на ПМС 245/2007
собственици на
многофамилни
жилищни
сгради на
територията на
86 общини в
градските
агломерации

Максимален
Максимален
Максима Минимален и
размер на
размер на БФП лен % на максимален
БФП за
за процедурата съфинан размер на
процедурата в
в лв.
сиране безвъзмездна
евро
та финансова
помощ в лв.***

32 025 495

62 636 423,89

**

**

Чл. 7, т. 3 и 4
от ПМС
245/2007

50 000 000

97 791 500,00

н/п

н/п 97 791 500

Варна,
Чл. 7, т. 3 и 4
Пловдив, Русе,
от ПМС
Стара Загора и
245/2007
Плевен

104 127 475

203 655 639,43

н/п

н/п

Представлява ли
схемата/част от нея
държавн
а помощ
по чл. 87
от
договора
за
създаван
е на ЕО

минималн
а помощ
по
смисъла
на
регламент
1998/2006

**

**

Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт
Цел- да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи
5 Подкрепа за интегриран Създаване на по-ефективен и
Процедура за 04 февруари 2011
градски транспорт в
бърз градски транспорт с подиректно
Столична община
малко потребление на енергия, предоставяне на
изграждане на по-достъпна
БФП
вторична инфраструктура на
обществените транспортни
мрежи и въвеждане на
природосъобразни видове
градски транспорт

03 юни 2011

6 Подкрепа за интегриран Създаване на по-ефективен и
Процедура за 15 ноември 2011
градски транспорт в 5- бърз градски транспорт с подиректно
те големи града
малко потребление на енергия, предоставяне на
изграждане на по-достъпна
БФП
вторична инфраструктура на
обществените транспортни
мрежи и въвеждане на
природосъобразни видове
градски транспорт

15 март 2012

Столична
община

не

не

**

не

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
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№

Наименование на
схемата

Цел на схемата

Вид на
процедурата за
предоставяне
на БФП

Индикативна
дата на
обявяване на
схемата

Индикативен
краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Допустими
бенефициенти

Допустими
разходи*

Максимален
Максимален
Максима Минимален и
размер на
размер на БФП лен % на максимален
БФП за
за процедурата съфинан размер на
процедурата в
в лв.
сиране безвъзмездна
евро
та финансова
помощ в лв.***

Представлява ли
схемата/част от нея
държавн
а помощ
по чл. 87
от
договора
за
създаван
е на ЕО

минималн
а помощ
по
смисъла
на
регламент
1998/2006

Операция 2.2: Информационни и комуникационни мрежи
осигуряване на достъп до широколентова инфраструктура в прехода към информационно общество
7 Подкрепа за развитие
на критична, защитена,
сигурна и надеждна
обществена ИКТ
инфраструктура

Изграждане на широколентови
връзки към градските
периферии и по-слабо
урбанизираните територии и
селски райони; развитие на
критична, защитена, сигурна и
надеждна обществена
инфраструктура

Процедура за
директно
предоставяне на
БФП

19 септември
2011

19 януари 2012

ИА "ЕСМИС"

Чл. 7, т. 3, вв)
от ПМС
245/2007

20 015 934

39 147 764,20

н/п

Министерски
съвет

Чл. 7 т. 3 аа),
ее) от ПМС
245/2007

5 000 000

9 779 150

н/п

2 000 000 10 000 000

Предвари не
телна
нотифика
ция на ЕК
по
смисъла
на чл. 88,
т. 3 от
ДЕО

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
8 Реставрация и
консервация на дворец
"Евксиноград" и
прилежащия му парк

Да подкрепи развитието на
конкурентноспособна
туристическа
атракция, която допринася за
развитието на устойчив
културен туризъм,
разнообразяване на
туристическото предлагане и
увеличаване на ползите от
туризма

Процедура за 10 февруари 2011
директно
предоставяне на
БФП

30 септември
2011

н/п - 9 779 150 не

не

Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Цел - увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано
управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг
стр.3 от 4
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(актуализация 11 февруари 2011 г.)
№

Наименование на
схемата

9 Подкрепа за развитие
на регионалния
туристически продукт и
маркетинг на
дестинациите

Цел на схемата

Вид на
процедурата за
предоставяне
на БФП

Индикативна
дата на
обявяване на
схемата

Развитие на регионални
Открита
15 ноември 2011
туристически продукти,
процедура за
регионален маркетинг и
конкурентен
проучвания, рекламни дейности,
подбор с
организиране на събития,
определен срок
развитие на регионалната
на
идентичност и създаване на
кандидатстване
марка, въвеждане на
съвременни информационни
технологии, укрепване на
регионалните организации и
мрежи

Индикативен
краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Допустими
бенефициенти

15 февруари
2012

264 общини,
регионални,
местни и
национални и
туристически
организации

Допустими
разходи*

Максимален
Максимален
Максима Минимален и
размер на
размер на БФП лен % на максимален
БФП за
за процедурата съфинан размер на
процедурата в
в лв.
сиране безвъзмездна
евро
та финансова
помощ в лв.***

Представлява ли
схемата/част от нея
държавн
а помощ
по чл. 87
от
договора
за
създаван
е на ЕО

минималн
а помощ
по
смисъла
на
регламент
1998/2006

Чл. 7, т. 5, в)
от ПМС
245/2007

9 524 427

18 628 160,06

н/п

300 000 1 000 000

не

да

Общини извън Чл. 7, т. 3 и 4
агломерационн
от ПМС
и ареали
245/2007
съгласно
Концепцията за
преструктурира
не на
болничната
помощ на
Република
България,
одобрена от
МС

20 816 571

40 713 674

100%

1 000 000 4 673 382

не

не

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции
10 Подкрепа за
реконструкция/
обновяване и
оборудване на
общински лечебни
заведения в общини,
извън градските
агломерационни
ареали

Реконструкция/обновяване/обор Процедура за
удване на лечебни заведения
директно
общинска собственост,
предоставяне на
подобряване на достъпа на
БФП
хора с увреждания в градски
агломерационни ареали

31 януари 2011

31 май 2011

Забележки:
* Информацията в колона "Допустими разходи" няма за цел пълно описание на допустимите разходи, а определяне на индикативни групи от допустими разходи. Пълният списък на допустимите разходи по
съответната схема ще бъде определен с обвяването на съответните Насоки за кандидатстване.
** Ще бъде уточнено допълнително въз основа на извършено проучване
*** БФП към бенефициента
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