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Уважаеми читатели,

Мария Димитрова (в ляво); кметът Детелина Николова и зам.-кметът Надежда
Петкова при представянето на проект „ Създаване и функциониране на Областен
информационен център - Добрич „

Областен информационен център-Добрич ще
предоставя навременна и точна информация за
еврофинансиране

Във време на криза подготовката и реализацията на
проекти, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния
фондове се явяват единственият ресурс, който позволява развитието
в посока „Европа” – за градовете, за бизнеса, за обикновените хора.
Това каза кметът на Община град Добрич Детелина Николова на
пресконференция за представянето на проект „Създаване и
функциониране на Областен информационен център – град
Добрич“, финансиран по Оперативна програма “Техническа
помощ“. Тя подчерта колко е важна навременната и адекватна
информация за възможностите за получаване на европейско
финансиране. И тъкмо тук е ролята на новосъздадения Областен
информационен център, който ще предоставя информация за
европейските фондове – за какво и за кого са предназначени
средствата от тях.
Община Добрич е сред най-силно работещите български
общини с европейските фондове, тя е получила досега 24 млн. лв. по
Структурните фондове, съобщи Мария Димитрова, директор на
дирекция „Информация и системи за управление на средствата от
ЕС” към Министерски съвет. Тя припомни, че основната цел на
Областните информационни центрове е да разпространяват
Кохезионната политика на ЕС в България, в областта, „тук, на
място“. „Защото ако не покажем добрите практики, цифрите остават
само цифри. Необходимо е всеки да разбере, че тези средства не са
изразходвани самоцелно, а са допринесли за по-добра градска среда,
по-добра инфраструктура, подпомогнали са различни хора“, каза
още Димитрова.
Зам.кметът на община град Добрич Надежда Петкова представи
дейностите по проекта и подчерта, че Областният информационен
център ще е връзката с всички заинтересовани страни, ще осигурява
необходимата информация, за да се подготвят качествени проекти.
Бюджетът на проекта е 399 993 лв. безвъзмездна финансова помощ,
а срокът за изпълнение – 36 месеца. Ръководител на проекта е инж.
Димитрина Костадинова.

С Вас е първият брой на електронния бюлетин на Областен
– информационен център – град Добрич.
Защо го нарекохме „Еврофондовете – пари и правила“?
Защото в публичното пространство много се говори за
използването на европейските пари, но не винаги - за
строгите правила, по които тези пари се договарят,
изплащат и отчитат.
Досегашният опит показва, че колкото по-ясни са
правилата и колкото по-коректно се спазват, толкова поуспешно се изпълняват проекти, съфинансирани от ЕС.
През изтеклите години и от предприсъединителния период,
и от реалното членство на България в ЕС е натрупан
огромен опит при изпълнение на проекти, финансирани с
евросредства и са научени много уроци. Един от тях е, че
европейските пари не идват даром и не се „отпускат“, а за
тях се води борба. И печели този, който е по-информиран,
по-стриктен и по-организиран.
Нашата цел, на Областният информационен център –
Добрич, е заедно с вас да даваме гласност на добрите
практики при изпълнение на проекти, да направим разбираем
за повече хора сложния „брюкселски„ език. Искаме да
говорим в точното време и на точното място за
възможностите да се ползват европейски пари за
развитието на страната ни.
И естествено, да го правим по правилата!
От 1950 година насам, на 9 май
Европа
празнува. Заслугата за
това
е
на
Робер
Шуман (тогавашният
френски
външен министър), който на
този ден държи забележителна
реч в Залата с часовника на Ке
д`Oрсе, в която призовава за помирение
между Франция и Германия в името на
обединението
на
европейските
нации.
Официално през 1985 година ръководителите
на страните от Европейския съюз, на свое
заседание в Милано, решават 9 май да бъде
честван като Ден на Европа. Така 9 май започва
да символизира желанието за мир, единство и
просперитет в Европа.

В броя:
 ОИЦ – статистика
 Отворени процедури по ОП

ОИЦ – СТАТИСТИКА
86 са сключените договори в Област Добрич от 2007 до 19.04.2012 г. по
всички оперативни програми (без Програмата за развитие на селските
райони, Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и Програма за
развитие на селските райони) на обща стойност 161 381 197 лв.
Девет са прекратените договори в областта, като бенефициенти по тях са
търговските дружества. Два от договорите са по ОП „Развитие на
човешките ресурси” (ОПРЧР) и седем са по ОП ”Конкурентоспособност”
Приключени в областта са 22 договора на стойност 13 284 288 лв.
Общините изпреварват бизнеса, образователните институции и НПО като
бенефициенти по оперативните програми и са изпълнители на повечето
проекти в областта- 14.

324 252 лв.∗
∗

6 338 788 лв.∗
∗
19 051 941 лв.∗
∗

843 609 лв.∗
∗
1 568 767 лв.∗
∗

36 705 880 лв.∗
∗

64 575 151 лв.∗
∗
31 972 809 лв.∗
∗

∗ Обща стойност на сключените договори по оперативните програми по общини в Област Добрич. В
статистиката не са включени проекти, които се изпълняват по Трансгранични програми, ОП „Рибарство и
аквакултури“ и ПРСР.
Източник:

http://eufunds.bg/ към 21.04.2012 г.

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Максимален размер на БФП: 500 000 лв.

BG051РО001-2.1.16„ Квалификационни услуги и обучения за
заети лица – фаза 3 „
Къде:
Какво:

Колко:

Къде:
Кога:

Кой:
Работодатели
Обучение за придобиване или повишаване на
квалификация, за придобиване на ключови компетенциироден език и др.
34 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер на БФП: 3 911 660 лв.
Всички Дирекциите „ Бюро по труда „ в областните градове.
Без краен срок, но не по-късно от 31 май 2012г., 17:00ч.

Кога:

ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен,
Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново.
Сесия 3 – до 08.06.2012 г.
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и
услуги".

Кой:

Юридически лица или еднолични търговци

BG051РО001-7.0.02 „ Без граници – Компонент 2 „

Кой:
МТСП, МОМН, МЗ, ДАЗД, АСП, АЗ, ИА” Главна
инспекция по труда”, АХУ, НИПА, Център за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства, звена на изброените
институции
Какво:
Наблюдение, проучвания и изследване на развитието в
други страни членки, или други държави ,посещения и
обмяна на служители, разпространяване и обмяна на добри
практики и опит.
Колко:
10 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: 500 000 лв.
Максимален размер на БФП: 1 000 000 лв.
Къде:
МТСП, ГД „ Европейски фондове, международни програми и
проекти „, ул. „ Триадица „ №2, София 1051
Кога:
Без краен срок, но не по-късно от 16:00 ч. на 03 юни 2013г.
или при изчерпване на финансовия ресурс.

Какво:

Придобиване на ново оборудване, специализиран софтуер.
Консултантски услуги и юридически услуги, свързани с разработване на
маркетингови планове, консултантски услуги от инженерно-технически
характер, визуализация на проекта, одит на проекта.

Колко:

19 558 300 лв.
Минимален размер на БФП: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП: 1 000 000 лв.

Къде:

ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен,
Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново.

Кога:

без краен срок

BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

BG051РО001-4.1.05 „ Образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства „
Кой:
Община, училища,
училища, организации с нестопанска цел.
Какво:

Колко:

детски

градини,

Кой:
Какво:

Проекти с инвестиционен компонент; с кратък период на действие и
бърз резултат, дейности за привличане на нови членове в клъстера,
изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера,

Колко:

29 337 450 лв.
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер на БФП: 2 000 000 лв.

Къде:

ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен,
Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново.

висши

Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните
детски градини и училища. Продължаване на процеса по
извеждане на децата от ромските училища, обучение и
подготовка на педагогически специалисти за работа в
мултикултурна среда.
6 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП: 390 000 лв.

Къде:

МОМН, ГД „ Структурни фондове и международни
образователни програми”, бул. „ Цариградско шосе „ № 125,
бл.№ 5, ет.1, София 1113

Кога:

Без краен срок до изчерпване на финансовия ресурс.

Кога:

без краен срок
Приоритетна ос 1”Добро управление”,подприоритет 1.5 „Прозрачна и
ефективна съдебна система „/BG051PО002/12/1.5-О4

Кой:

BG051РО001-3.1.07 „ Актуализиране на учебните програми
във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на
труда „
Кой:

Анализ на специалности, създаване на нови учебни
програми

Колко:

6 000 000 лв.

Къде:

https://eumis.government.bg

Кога:

08.06.2012 г., 16:30ч.

Съдилища

Какво:

Подобряване организацията на работа и повишаване на ефективността
в съдебната система.

Колко:

3 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП: няма

Къде:

на адреса на УО на ОПАК

Кога:

17 май 2012 г. до 17:30 ч.

Висши училища

Какво:

Юридически лица или еднолични търговци

BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно
израстване на преподавателите във висшите училища”
Кой:

Висши училища

Какво:

обучение на преподаватели във ВУЗ

Колко:

4 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: 50 000 лв.

BG051РО001-5.1.04 „ Помощ в дома „
Кой:

Общини

Какво:

Създаване на центрове за услуги в домашна среда

Колко:

30 000 000 лв.

Къде:

https://eumis.government.bg

Къде:
Кога:

https://eumis.government.bg или АСП
29.06.2012 г., 16:00ч.

Кога:

25 юни 2012 г. до 16:30 ч.

BG161РО003-1.1.06 „ Подкрепа за научноизследователска и
развойна дейност на българските предприятия „
Кой:
Какво:
Колко:

Юридически лица или еднолични търговци

Индустриални научни изследвания, експериментално
развитие
58 674 900 лв.
Минимален размер на БФП: няма

Максимален размер на БФП: 200 000 лв.

Подробна информация за всички възможности за кандидатстване по оперативните
програми може да намерите на адрес: www.eufunds.bg

