МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ

Актуализирана индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране
на подхода
Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
от Програмата за развитие на селските райони
2017 година

№

Наименование на Цели на предоставяната БФП по
процедурата
процедурата

Подмярка 19.2
„Прилагане на
операции
в
рамките
на
стратегии
за
ВОМР“
и
подмярка 19.4
„Текущи
разходи
и
популяризиран
е на стратегии
за
местно
развитие“
от
ПРСР

1. да насърчи социалното
приобщаване
и
намаляването на бедността;
2. да развива интегриран
подход към околната среда
чрез съхраняване и опазване
на
околната
среда
и
насърчаване на ресурсната
ефективност, включително
на дейности за превенция и
управление на риска и за
използване на потенциала на
културното наследство;
3.
фокусиране
върху
иновациите
чрез
насърчаване на въвеждането
им в практиката;
4. да насърчи устойчивата и
качествена
заетост
и
подкрепа за мобилността на
работната сила;
5.
да
повиши
конкурентоспособността на
местните
икономики
и
възможности за създаване
на
местен
бизнес,
включително
чрез
диверсификация,
алтернативни дейности и

Общ размер на
БФП по
процедурата /лв./

Примерни допустими дейности

Програма за развитие на селските райони
63 907 042,90 лева Допустимите дейности, предвидени за финансиране
по подхода ВОМР по включените в стратегията
програми.
1. Допустими дейности, съгласно мерките от ПРСР
2014 - 2020 г.;
2. Допустими дейности, съгласно мерките от
Регламент (EC) № 1305/2013;
3. Допустими дейности съгласно мерки, извън
Регламент (EC) № 1305/2013, допринасящи за
постигането на приоритетите на ПРСР 2014 - 2020
г. и на стратегията за ВОМР.
Не са допустими:
1. Дейности по подмерки 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски производители“, 6.2 „Стартова
помощ за неземеделски дейности“ и 6.3 „Стартова
помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР
2014 - 2020 г.
2. Дейности по подмярка 16.1 „Подкрепа за
сформиране и функциониране на оперативни групи
в рамките на Европейското партньорство за
иновации за селскостопанска производителност и
устойчивост“, подмярка 16.2 „Подкрепа за пилотни
проекти и за развитие на нови продукти, практики,
процеси и технологии“ и подмярка 16.4 „Подкрепа
за хоризонтално и вертикално сътрудничество
между участниците във веригата на доставки за

Максимален
Краен срок за
Дата на
% на
подаване на
Категории допустими разходи
обявяване на
съфинансира
проектни
процедурата
не*
предложения

Допустими разходи по
мерки,
включени
в
стратегиите за ВОМР,
обхващащи:
1. Инвестиционни разходи
по чл. 45 от Регламент
(EC) № 1305/2013;
2.
Други
допустими
разходи,
свързани
с
изпълнението
на
операции по Регламент
(EC) № 1305/2013 и
приоритетите
на
стратегията за ВОМР;
3. Разходи определени в
Постановление № 189 от
2016 г. на Министерския
съвет за определяне на
национални правила за
допустимост на разходите
по
програмите,
съфинансирани
от
европейските структурни
и
инвестиционни
фондове, за програмен
период 2014 - 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016
г.)

До 100%
от общата
стойност
на
допустим
ите
разходи

30.06.2017

31.08.2017

устойчиво производство на
аквакултури;
6. да подобри качеството на
образованието и да повиши
квалификацията
на
населението.

изграждането и развитието на къси вериги на
доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на
местно равнище за популяризиране, свързани с
развитието на късите вериги на доставки и
местните пазари“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от
ПРСР 2014 - 2020 г.
3. Дейности по мерки, финансирани от ЕЗФРСР,
предвиждащи инвестиции в държавна или
общинска инфраструктура за здравеопазване.
4. Дейности по подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции,
свързани
с
поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от ПРСР 2014 2020 г. на кандидати за получаване на финансова
помощ, на които е предоставена финансова помощ
по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното
наследство на селата“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
5 Дейности за закупуване на превозно средство по
проект, финансиран изцяло или частично от
ЕЗФРСР.
6 Дейности за изграждане и обновяване на места за
настаняване с повече от 20 помещения за
настаняване и стойност на финансовата помощ над
левовата равностойност на 50 000 лева с включен
ДДС по проект, финансиран изцяло или частично
от ЕЗФРСР.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Цели на предоставяната БФП по
процедурата

Общ размер на БФП по
процедурата /лв./

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

Максимален % на
съфинансиране

Насърчаване на разработването и
въвеждането в практиката на
иновации
(Тематична
цел
1,
Приоритетна ос 1 "Технологично
развитие и иновации").

33 162 995,40 лева по
приоритетна
ос
„Технологично
развитие и иновации“
и 61 264 125,61 лева
по приоритетна ос
„Предприемачество и
капацитет за растеж за
малки
и
средни
предприятия.

Иновации в предприятията, вкл. разработване и
внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в
предприятия. По Приоритетна ос 1 „Технологично
развитие и иновации“ се подкрепят само внедряване или
разработване на иновации, попадащи в тематичните
области на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация.

Допустимите разходи се определят на база
на изискванията на Глава 5, Раздел I от
Закона за управление на средствата от
Европейските
структурни
и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и
разпоредбите на Регламент (ЕС) №
1303/2013 г. Съгласно чл. 57, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ разходите се считат за
допустими, ако са налице едновременно
следните условия:
1.
разходите
са
за
дейности,
съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими
бенефициенти
съгласно
съответната
програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в

До 90 % от общата
стойност на допустимите
разходи.

Повишаване
на
конкурентоспособността
на
местните икономики и възможности
за създаване на местен бизнес, вкл.
чрез
диверсификация
и
алтернативни дейности (Тематична
цел
3,
Приоритетна
ос
2
"Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП).

Насърчаване на предприемаческите идеи в области,
свързани с европейски и регионални предизвикателства и
секторите на Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014-2020.
Общи производствени инвестиции за подобряване на
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и
ефикасно използване на факторите на производство и
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чрез изграждането на възможности за възприемане и
адаптиране на европейски и международни знания и
технологии.

документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения
проект категории разходи;
3. разходите са за реално доставени
продукти, извършени услуги и строителни
Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие дейности;
и укрепване на управленския капацитет.
4.
разходите
са
извършени
законосъобразно съгласно приложимото
Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на право на Европейския съюз и българското
качеството и насърчаване на използването на ИКТ и законодателство;
услуги.
5. разходите са отразени в счетоводната
документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки
или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична
одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран
регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията
от 3 март 2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета за
определяне
на
общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за
регионално
развитие,
Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.)
и са спазени изискванията за съхраняване
на документите съгласно чл. 140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите
правила за предоставяне на държавни
помощи.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Цели на предоставяната БФП по
процедурата

Постигане целите на прилагането на
подхода ВОМР с многофондово
финансиране, в т.ч. по отношение на
ОПРЧР:
- да насърчи социалното
приобщаване и намаляването на

Общ размер на БФП по
процедурата /лв./

75 557 120,60 лева

Примерни допустими дейности

Съгласно посочените примерни дейности в съответния
избран инвестиционен приоритет на ОПРЧР, в рамките
по приоритетна ос 1 и 2 (за всяка мярка), в рамките на
Указанията на УО на ОПРЧР за прилагането на подхода
ВОМР с ресурси от ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Категории допустими разходи

Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и
Регламент (ЕС) №1304/2013 г., ЗУСЕСИФ,
както и приложимата национална подзаконова нормативна уредба и трябва да
произтичат пряко от допустимите
дейности. Допустими са (неизчерпателен

Максимален % на
съфинансиране

До 100% от ОПРЧР
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бедността;
- да насърчи устойчивата и
качествена заетост и подкрепа за
мобилността на работната сила;
- да повиши квалификацията на
населението.

списък):
- разходи за трудови и други
възнаграждения, стипендии и други
доходи на физически лица за дейности,
пряко свързани с изпълнението на
договора за финансиране;
- разходи за командировки (пътни, дневни
и квартирни;
- разходи за материали и консумативи;
- разходи за стипендии и други доходи,
изплатени от трети страни в полза на
участниците в дадена дейност;
-разходи за оборудване и обзавеждане;
- разходи, свързани с участието на хора с
увреждания.
Оперативна програма „Околна среда“

Цели на предоставяната БФП по
процедурата

Подобряване на природозащитното
състояние на видове от мрежата
Натура 2000

Цели на предоставяната БФП по
процедурата

Повишаване на качеството на
училищното образование в малките
населени места;
Подобряване
на
достъпа
до
училищно образование в малките
населени места;
Намаляване броя на необхванатите
от образователната система, на
отпадащите от училище и на
ранно/преждевременно напусналите

Общ размер на БФП по
процедурата /лв./

34 910 789 лева

Категории допустими разходи

- Дейности за подобряване на природозащитното
- Разходи за строително-монтажни работи;
състояние на видове в мрежата Натура 2000, напр.:
- Разходи за материални активи;
дейности, свързани с извършване на строително
- Разходи за услуги;
монтажни работи във връзка с осигуряване на
- Разходи за такси;
инфраструктура, пряко необходима за подобряване на
- Разходи за материали;
природозащитното състояние на видове, преки
- Разходи за провеждане и участие в
консервационни мерки;
мероприятия;
- Дейности, свързани с подготовката на проектното
- Непреки разходи – в т.ч. разходи за
предложение;
организация и управление и информация и
- Информационни дейности и дейности за въвличане на
комуникация на проекта.
заинтересованите страни, свързани с изпълнение на
консервационни мерки;
- Организация и управление;
- Информация и комуникация.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Общ размер на БФП по
процедурата /лв./

80 000 000 лева

Примерни допустими дейности

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

1.
Дейности за подобряване на достъпа и
повишаване на обхвата на децата от маргинализирани
групи в системата на предучилищното образование
(детски градини и училища, в които има подготвителни
групи):
- привличане и включване на допълнителни
педагогически специалисти и помощник-учители за
работа с деца от тези групи;
- допълнително обучение по български език за децата,
за които българският език не е майчин;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна
работа
на
педагогическите

Предвидените разходи са в съответствие с
разпоредбите на Регламент 1303/2013,
Регламент 1304/2013, Регламент 966/2012,
ЗУСЕСИФ, ПМС № 189/2016 г., ПМС
161/2016 г., ПМС 162/2016 г.

Максимален % на
съфинансиране

100%

Максимален % на
съфинансиране

100%
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училище;
Включените в стратегиите мерки и
техният обхват задължително следва
да произтичат от включен в
стратегиите
подробен
анализ,
очертаващ
необходимостта
от
финансиране на мерки от ОП НОИР
с конкретната насоченост.

специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл.
работа през летните месеци);
- подобряване на материално-битовите условия в
образователните институции, включително съвременно
ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се
финансира от държавния или общинския бюджет;
- други дейности, включени в общински програми със
сходен характер;
2.
Дейности за подобряване на достъпа и
повишаване
на
мотивацията
на
ученици
от
маргинализирани групи за включване в системата на
професионалното образование:
- осигуряване на ученическо общежитие (където е
възможно);
- осигуряване на хранене в професионалните
гимназии;
- осигуряване на транспорт от местоживеене до
професионално училище и обратно;
- закупуването на учебници, учебни пособия и
материали;
- допълнително обучение за ученици с образователни
затруднения;
- подобряване на материално-битовите условия в
професионалните гимназии и ученическите общежития, в
които са настанени деца учащи в професионални
гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и
оборудване за провеждане на практическо обучение;
- допълнителна
работа
на
педагогическите
специалисти с ученици от маргинализирани групи
(включително през лятото);
- провеждане на информационни кампании за
включване в системата на професионалното образование
сред родителите и децата от маргинализираните групи;
3.
Дейности за подобряване на достъпа до
училищно образование и намаляване на процента на
учениците от маргинализирани групи, преждевременно
напуснали системата:
- допълнително обучение за преодоляване на
образователни трудности;
- привличане и включване
на допълнителни
педагогически специалисти и помощник-учители за
работа с ученици от тези групи;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна
работа
на
педагогическите
специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл.
за обхващането им в системата на образованието и за
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предотвратяване на преждевременното им напускане);
- хранене в училищата,
- закупуване на учебни материали и пособия;
- подобряване на материално-битовите условия в
училищата, включително закупуване на ИКТ;
- други дейности, включени в общински програми със
сходен характер;
4.
Насърчаване общуването и съвместните изяви
между деца/ученици от маргинализирани и не
маргинализирани групи, обучаващи се в различни
образователни институции на територията на населеното
място чрез допълнителни образователни услуги (вкл.
през летните месеци).
Програма за морско дело и рибарство
Цели на предоставяната БФП по
процедурата

Повишаване
на
заетостта
и
териториалното сближаване чрез
стремеж към постигане на следната
специфична цел: насърчаване на
икономическия растеж, социалното
приобщаване,
създаването
на
работни места и предоставяне на
подпомагане за пригодността за
заетост и трудовата мобилност в
общностите в крайбрежните региони
и регионите на вътрешните водоеми,
които зависят от риболов и
аквакултури,
включително
диверсификация на дейностите в
рамките на сектора на рибарството,
както и в други сектори на морската
икономика.

Общ размер на БФП по
процедурата /лв./

586 740 лева.
Средствата
са
предвидени
за
6
стратегии за ВОМР,
прилагани от МИГ с
максимален
принос
97 790,00
лева
за
стратегия.

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

1. Добавяне на стойност, създаване на работни места,
привличане на младите хора и насърчаване на
иновациите на всички етапи от веригата за доставка на
продукти от риболов и аквакултури;
2. Подпомагане на диверсификацията в рамките на
риболова с търговска цел или извън него, ученето през
целия живот и създаването на работни места в райони за
рибарство и аквакултури;
3. Подобряване и използване на екологичните дадености
на районите за рибарство и аквакултури, включително
операции за смекчаване на въздействието от изменението
на климата;
4. Насърчаване на социалното благополучие и
културното наследство в районите за рибарство и
аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и
морското културно наследство;
5. Засилване на ролята на рибарските общности в
местното развитие и управлението на местните ресурси в
областта на рибарството и морските дейности.

Допустими са разходи по мерки, включени
в стратегиите за ВОМР, свързани с
изпълнението на операции по Регламент
(EC) № 508/2013 и приоритетите на
стратегията за ВОМР. Разходите да не
противоречат на разпоредбите на чл. 11 от
същия регламент.

Максимален % на
съфинансиране

До 100%

Забележка: * Интензитет на помощта по различните програми.
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