ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ” 2007-2013 ЗА 2010 г. (актуализирана към 17 септември 2010 г.)

№

Наименовани
е на схемата

Цел на
схемата

Дата на
обявяване
на схемата

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Допустими Общ размер Общ размер
бенефицие на схемата
на схемата
нти
в евро
в лв.

Дял на
Максимал Минимален и
съфинан
ен % на
максимален
сирането публично
размер на
от ЕС в % съфинанс безвъзмезднат
иране
а финансова
помощ в лв.

Срок на
изпълнен
ие на
схемата

Индикатори

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфраструктура
1 Подкрепа за
реконструкция/
обновяване и
оборудване на
държавни
лечебни и
здравни
заведения в
градските
агломерации

реконструкция/
обновяване/об
орудване на
лечебни и
здравни
заведения
държавна
собственост,
мерки за
енергийна
ефективност,
подобряване
на достъпа на
хора с
увреждания в
86 градски
агломерационн
и ареали
2 Подкрепа за
внедряване на
прилагане на
мерки за
мерки за
енергийна
енергийна
ефективност,
ефективност в внедряване на
общинска
инсталации/съ
образователна оръжения
инфраструктур основани на
а в градските
използването
агломерации
на
алтернативни
ВЕИ,
извършване на
одити за
енергопотребл
ение

29/01/2010

31/03/2010
30/09/2010

Министерст
во на
здравеопазв
ането

75 660 233

147 978 554

85%

100%

Компонент 1: 5
000 000 - 10 000
000
Компонент 2:
НП - 10 000 000
Компонент 3: 5
000 000 - 30 000
000

2010-2013 реконструиран
и/оборудвани
лечебни и
здравни
заведения
държавна
собственост,
въведени
мерки за
енергийна
ефективност

22/02/2010

21/06/2010

86 общини в
агломераци
онни ареали
съгласно
Приложение
3 на ОПРР

40 000 000

78 233 200

85%

100%

Компонент 1:
500 000 10 000 000;
Компонент 2:
500 000 5 000 000

2010-2013 внедрени
мерки за
енергийна
ефективност в
общински
образователн
и институции,
реализирана
икономия на
енергия

3 Подкрепа за
създаване и
промотиране
на иновативни
културни
събития

организиране
на иновативни
културни
събития

08/11/2010

07/01/2011

86 общини в
агломераци
онни
ареали,
НПО

10 000 000

19 558 300

85%

100%

50 000500 000

2010-2013 организирани
иновативни
културни
събития

реконструкция/ 30/11/2010
31/03/2011
общини в
обновяване/об
агломераци
орудване на
онни ареали
лечебни и
от
здравни
Приложение
заведения
3 на ОПРР,
общинска
съгласно
собственост,
Концепцият
мерки за
а за
енергийна
преструктур
ефективност,
иране на
подобряване
болничната
на достъпа на
помощ на
хора с
Република
увреждания в
България,
градски
одобрена от
агломерационн
МС
и ареали
Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска

50 440 155

98 652 368

85%

100%

1 000 000 6 000 000

2010-2013 реконструиран
и/оборудвани
лечебни и
здравни
заведения
общинска
собственост,
въведени
мерки за
енергийна
ефективност

36 общини
центрове на
агломераци
онни ареали

10 992 775

21 500 000

85%

100%

Компонент 1:
НП – 950 000

86 общини в
агломераци
онни ареали

21 176 471

4 Подкрепа за
реконструкция/
обновяване и
оборудване на
общински
лечебни
заведения в
градските
ареали

5 Подкрепа за
интегрирани
планове за
градско
възстановяван
е и развитие

изработване
на интегрирани
планове за
градско
развитие в 36
общини в
агломерационн
и ареали
6 Подкрепа за
инфраструктур
дребномащаб а за
ни мерки за
предотвратява
предотвратява не на
не на
наводнения в
наводнения
86 общини в
агломерационн
и ареали

30/07/2010

01/07/2010

01/11/2010

01/11/2010

Компонент 2:
НП – 475 000

41 417 577

85%

100%

Компонент 1:
500 000 –
2 000 000;
Компонент 2
300 000 1 000 000

2010-2013 разработени
интегрирани
планове за
градско
развитие

2010-2013 укрепена
дребномащаб
на
инфраструкту
ра за
предотвратяв
ане на
наводнения

7 Съвместна
европейска
инициатива за
устойчиви
инвестиции в
градските
райони
JESSICA*

създаване на
15/10/2010
НП
инструменти
за финансов
инженеринг,
инвестиращи в
публичночастни
партньорства
или други
градски
проекти, чрез
предоставяне
на заеми,
дялово
участие и
банкови
гаранции
Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт

ЕИБ

33 000 000

64 542 390

85%

100%

НП

9 Подкрепа за
интегриран
градски
транспорт в
община Бургас

Община
Бургас

56 000 000

109 526 480

85%

100%

НП – 109 526
480

създаване на
10/06/2010
10/09/2010
по-ефективен
и бърз градски
транспорт с помалко
потребление
на енергия,
изграждане на
по-достъпна
вторична
инфраструктур
а на
обществените
транспортни
мрежи и
въвеждане на
природосъобр
азни видове
градски
транспорт
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с
тях инфраструктура

2010-2013 Създадени
инструменти
за финансов
инженеринг

2010-2013 бърз и
достъпен
обществен
градски
транспорт

8 Подкрепа за
развитието на
природни,
културни и
исторически
атракции

възстановяван
е, обновяване
на природни,
културни и
исторически
атракции в
общини

16/08/2010

14/01/2011

Общини с
население
над 10 000
ж; 264
общини за
интервенци
и на
паметници
на
културата с
национално
значение
Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите
9 Подкрепа за
организиране
30/06/2010
30/08/2010
Министерст
организиране на събития с
во на
на събития с
регионален и
културата
регионален и
национален
национален
обхват и
обхват и
въздействие
въздействие

88 850 935

173 777 324

85%

100%

Компонент 1:
600 000 6 000 000,
Компонент 2:
600 000 6 000 000

2010-2013 възстановени,
обновени
природни,
културни и
исторически
атракции

3 189 617

6 238 349

85%

100%

НП-6 238 349

2010-2013 организирани
събития с
регионален и
национален
обхват и
въздействие

13 940 418

27 265 088

85%

100%

200 000 1 000 000

2010-2013 внедрени
мерки за
енергийна
ефективност в
общински
образователн
и институции,
реализирана
икономия на
енергия

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции
10 Подкрепа за
прилагане на
мерки за
енергийна
ефективност в
общинска
образователна
инфраструктур
а на 178 малки
общини

внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност,
внедряване на
инсталации/съ
оръжения
основани на
използването
на
алтернативни
възобновяеми
енергийни
източници,
извършване на
одити за
енергопотребл
ение

02/03/2010

05/07/2010

178 общини,
съгласно
Приложение
4 на ОПРР

11 Подкрепа за
дребномащаб
ни мерки за
предотвратява
не на
наводнения в
178 малки
общини

инфраструктур
а за
предотвратява
не на
наводнения в
178 общини
извън
агломерационн
и ареали
12 Подкрепа за
реконструкция/
реконструкция/ обновяване/об
обновяване и орудване на
оборудване на лечебни и
лечебни и
здравни
здравни
заведения
заведения в
общинска
общини,
собственост,
допринасящи
мерки за
за устойчиво
енергийна
местно
ефективност,
развитие
подобряване
на достъпа на
хора с
увреждания

01/07/2010

01/11/2010

178 общини,
съгласно
Приложение
4 на ОПРР

16 470 588

32 213 670

85%

100%

200 000 1 000 000

2010-2013 укрепена
дребномащаб
на
инфраструкту
ра за
предотвратяв
ане на
наводнения

30/11/2010

31/03/2011

Малки
общини (от
Приложение
4 на ОПРР)
съгласно
Концепцият
а за
преструктур
иране на
болничната
помощ на
РБългария,
одобрена от
МС

20 816 571

40 713 674

85%

100%

1 000 000 5 000 000

2010-2013 реконструиран
и/оборудвани
лечебни и
здравни
заведения
общинска
собственост,
въведени
мерки за
енергийна
ефективност

