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СЪДЪРЖАНИЕ



Общ регламент за 5 фонда:
◦
◦
◦
◦



Чл.2 - основни определения
Чл.9 – тематични цели
Чл.14 – съдържание на споразумение за партньорство
Чл.24 + чл. 87 – съдържание на оперативни програми

Специфични регламенти – за ЕФРР и за КФ:
◦ Видове подкрепа – за ЕФРР (чл. 3) и за КФ (чл. 2)
◦ Инвестиционни приоритети - за ЕФРР (чл. 5) и за КФ (чл. 3)
◦ Индикатори - за ЕФРР (чл. 6) и за КФ (чл. 4)

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА 5 ФОНДА – чл. 2



Над 24 основни опредения:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Споразумение за партньорство
Програма
Програмиране
Специфична цел
Приоритет
Операция
Бенефициент
Краен получател
Междинно звено
Фонд на фондовете

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА 5 ФОНДА – чл. 9
Тематични цели за 5-тe фонда към ОСР

Фондове за
финансиране на целта

1.

Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие
и иновациите

ЕФРР

2.

Подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество

ЕФРР, ЕЗФРСР

3.

Повишаване конкурентоспособността на МСП, на селскостопанския сектор
(за ЕЗФРСР) и на сектор на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)

ЕФРР, ЕЗФРСР,
ЕФМДР

4.

Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички
сектори;

ЕФРР, КФ,
ЕЗФРСР, ЕФМДР

5.

Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията
ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР
и управлението на риска

6.

Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

7.

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с
недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

8.

Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила

9.

Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността

ЕФРР, ЕСФ, ЕЗФРСР

10.

Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

ЕФРР, ЕСФ, ЕЗФРСР

11.

Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична
администрация

ЕФРР, КФ,
ЕЗФРСР, ЕФМДР
ЕФРР, КФ
ЕФРР. ЕСФ,
ЕЗФРСР, ЕФМДР

ЕФРР, ЕСФ, КФ

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА 5 ФОНДА – чл. 14



Съдържание на СП:
◦ Анализ на различията, нуждите за развитие и потенциала за
растеж – да се отнася към ТЦ (по чл.9) и идентифицираните
териториални предизвикателства;
◦ Обобщение на ex-ante оценките на ОП;
◦ Избраните ТЦ (по чл.9) от ДЧ и за всяка ТЦ – обобщение на
основните очаквани резултати за всеки от 5 фонда
◦ Индикативно разпределение на средствата по всяка ТЦ –
поотделно за всеки фонд;
◦ Планове за ефективно управление на средствата:
 Мерки за укрепване на административен капацитет – органи,
бенефициенти;
 Обобщение на планирани дейности по ОП за намаляване административен
товар;
 Оценка на съществуващите системи за електронен трансфер на данни
§ обобщение на дейностите по ОП за преминаване към пълен електронен
трансфер на данни;

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА 5 ФОНДА – чл. 24 § 87


Съдържание на ОП:
◦ Стратегия за приноса към Европа 2020:
 Обосновка на избраните от ТЦ, ИП и финансово разпределение (от ОП) – на
база на нуждите (регионални, национални)

◦ Приоритети:










ИП, към които се отнася приоритета
Определената (-ите) специфична цел(и) – за всеки ИП се определя;
Очакваните резултати (индикатори);
Видове дейности за всеки ИП вкл. описание на техния принос към
специфичната цел(и);
Категории интервенции (по дейности, съгласно одобрена номенклатура)
Основни (насочващи) принципи за бъдещия избор на операции;
Планирани финансови инструменти (финансов инженеринг)
Големи проекти – за всеки приоритет;
Бенефициенти (и ако е подходящи: основни целеви групи § целеви
специфични територии)

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА 5 ФОНДА – чл. 24 § 87 (2)


Съдържание на ОП (2):
◦ Индикатори за всеки приоритет:
 Финансови (financial indicators) – за планираните разходи по приоритет
 За изпълнение (output indicators) – за дейностите в приоритет
 За резултат (result indicators) – за приоритета: базова ст/ст =0, целева
ст/ст = към 2022 г.

◦ Финансов план (средства от ЕС и национални):






разпределение по години и по всеки от фондовете за ОП
Разпределение по приоритети и по всеки от фондовете за приоритета
За приоритети отнасящи се към повече от 1 ТЦ – разбивка и по ТЦ
За националното съ-финансиране – разбивка на публично и частно
Информация за очакваното участие на ЕИБ

◦ Мерки за ефективно, ефикасно и координирано изпълнение
◦ Мерки и времева рамка за намаляване на административен
товар (за бенефициентите)
◦ ??? Планирана техническа помощ и дейности за укрепване на
административен капацитет - за органите, участващи в
управлението и контрола на ОП и за бенефициентите

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА 5 ФОНДА – чл. 24 § 87 (3)


Съдържание на ОП (2):
◦ Органи:






Управляващ орган
Сертифициращ орган
Одитен орган
Междинно (и) звено(а)
Орган, към който ЕК ще извършва плащанията

◦ Дейности за включване на релевантните партньори
(съгласно чл.5)
◦ Механизми за координация (съгл. планираното в СП):
 За координация с ЕФРР, ЕСФ и КФ по другите ОП
 За координация с ЕЗФРСР и ЕФМДР
 За координация с други финансиращи инструменти на ЕС и национални
такива

◦ За всяко ex-ante условие, приложимо за ОП:
 Оценка да е изпълнено
 (ако не е) описание на дейностите за изпълнението му

СПЕЦИФИЧЕН РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР – чл. 3


Видове подкрепа от ЕФРР:
◦ Директна помощ за инвестиции в МСП – за създаване и
запазване на работни места (productive investments)
◦ Помощ за инвестиции в предприятия (не само МСП) за
дейности за изпълнение на ИП към ТЦ 1 и ТЦ 4
◦ Инвестиции в инфраструктура – за основни услуги на
гражданите – в областите енергетика, транспорт, околна
среда, ИКТ
◦ Инвестиции в бизнес, социална, здравна и образователна
инфраструктура, както и такава за R&I.
◦ Инвестиции за развитие:
 фиксирани инвестиции за оборудване и за дребно - мащабна
инфраструктура
 услуги за предприятия
 Подкрепа за органи за R&I
 Инвестиции за технологии и научни изследвания – в предприятия

◦ Networking, сътрудничество, изграждане на капацитет,
проучвания, подготвителни дейности и обмяна на опит

СПЕЦИФИЧЕН РЕГЛАМЕНТ ЗА КФ – чл. 2


Видове подкрепа от КФ:
◦ Инвестиции в околна среда, вкл. в области свързани с
устойчивото развитие и енергетика, които представляват
ползи за ОС;
◦ Инвестиции в транс-европейски мрежи за транспортна
инфраструктура (Решение No 661/2010/ЕС);
◦ Техническа помощ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ЕФРР – чл. 5 (1)






По ТЦ 1:
o

Укрепване на инфраструктурата за R&I и на капацитета за развитие на R&I
excellence и за насърчаване на центрове за компетентност, особено на такива
от Европейски интерес

o

Насърчаване на бизнес инвестиции в R&I и развитие на връзки и синергии
между предприятия, центрове за R&D и висшето образование, в частност
развитие на продукти и услуги, технологични трансфери, приложения за
социално иновативни и публични услуги, стимулиране на търсенето,
networking,
клъстери,
отворени
иновациите
чрез
интелигентна
специализация, подпомагане на технологични и приложни изследвания,
пилотни линии, ранни действия за валидиране на продукти, разширени
възможности за производство и производство за първи път на Ключови
Базови Технологии (Key Enabling Technologies) и разпространението на
технологии за обща употреба;

По ТЦ 5:
o

Подкрепа за инвестиции за адаптиране към изменението на климата

o

насърчаване на инвестициите за адресиране на специфични рискове,
осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие на системи за управление
на бедствия

По ТЦ 11:
o

Засилване на институционалния капацитет и ефективна публична
администрация, чрез укрепването им (на институционалния капацитет и на
публичната администрация), както и на публичните услуги, свързани с
изпълнението на ЕФРР

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ЕФРР – чл. 5 (2)


По ТЦ 6:
o

адресиране на значителните нужди за инвестиции във водния сектор за
покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на ОС

o

адресиране на значителните нужди за инвестиции в сектор отпадъци за
покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на ОС

o

Опазване, насърчаване и развитие на културно и природно наследство

o

Опазване и възстановяване на биоразнообразието, опазване на почвите и
възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000
(директива за хабитатите) и зелена инфраструктура

o

Дейности за насърчаване на градската среда, вкл. възстановяване на
brownfield sites и намаляване замърсяването на въздуха

o

Насърчаване на иновативни технологии за подобряване опазването на ОС и
ресурсната ефективност в секторите води, отпадъци, опазване на почвите
или за намаляване замърсяването на въздуха

o

Подкрепа за прехода на индустрията към ресурсно – ефективна
икономика и за насърчаване на зелен растеж

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ ЗА КФ – чл. 3


По ТЦ 5:
o



ИП са същите като за ЕФРР

По ТЦ 6:
o

адресиране на значителните нужди за инвестиции във водния
сектор за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в
областта на ОС

o

адресиране на значителните нужди за инвестиции в сектор
отпадъци за покриване на изискванията на законодателството на ЕС
в областта на ОС

o

Опазване и възстановяване на биоразнообразието, вкл. чрез
зелена инфраструктура

o

Дейности за насърчаване на градската среда, възстановяване на
brownfield sites и намаляване замърсяването на въздуха

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФРР – чл. 6 (и анекс) - 1
Околна среда и климат (адаптация)
Твърди отпадъци

тонове/ Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
година

Водоснабдяване

лица

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено
водоснабдяване

Пречистване на

Е.ж.

отпадъчните води
Предотвратяване

пречистване на отпадъчните води
лица

и управление на
риска

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от
наводнения

лица

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от
горски пожари

Рехабилитация на хектари Обща площ на рехабилитираната земя
земята
Природа и

хектари

биоразнообразие

Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане
на по-добра степен на съхраненост

Намаляване на

тонове

Изчислено намаляване на емисиите на парникови

емисиите GHG

CO2 екв. газове

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФРР – чл. 6 (и анекс) - 2
Научни изследвания и иновации
еквивалент на пълно

Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти

работно време
еквивалент на пълно

Брой изследователи, работещи в подобрени

работно време

инфраструктурни обекти за научни изследвания

предприятия

Брой предприятия, които си сътрудничат с подпомогнати
научноизследователски институции

EUR

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за
проекти за иновации или за R&D

предприятия

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за
пазара продукти

предприятия

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за
фирмата продукти

ИНДИКАТОРИ ЗА КФ – чл. 4 (и анекс)
Околна среда и климат (адаптация)
Твърди отпадъци

тонове/ Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
година

Водоснабдяване

лица

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено
водоснабдяване

Пречистване на

Е.ж.

отпадъчните води
Предотвратяване

пречистване на отпадъчните води
лица

и управление на
риска

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от
наводнения

лица

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от
горски пожари

Рехабилитация на хектари Обща площ на рехабилитираната земя
земята
Природа и

хектари

биоразнообразие

Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане
на по-добра степен на съхраненост

Намаляване на

тонове

Изчислено намаляване на емисиите на парникови

емисиите GHG

CO2 екв. газове

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Благодаря за вниманието!
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