Индикативна годишна програма (май – декември 2008)
Стартиране
Все още
нестартирали схеми от
минали
периоди

Програма

Мярка

Бенефициенти

ПРСР

Ос 1, Мярка 122 / Подобряване на икономическата стойност на горите
Безвъзмездно финансирене до 600 000 евро

Частни собственици на гори (физически и юридически лица) и техните сдружения;
общини – собственици на гори и техните сдружения

ПРСР

Ос 2, Мярка 223 / Първоначално залесяване на неземеделски земи

ПРСР

Ос 2, Мярка 226 / Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

ПРСР

Ос 1, Мярка 123 / Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Безвъзмездно финансиране до 4 000 000 евро
Ос 1, Мярка 142 / Създаване на организации на производителите
Ос 1, Мярка 111 / Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на
научни знания
Безвъзмедно финансиране от 50 000 – 100 000 евро
Ос 1, Мярка 141 / Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране
Безвъзмездно финансиране до 1 500 евро/годишно
Операция 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура" /
Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
Операция 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура" /
Подкрепа за развитието на културни и исторически атракции
1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” / „Подпомагане и насърчаване на заетостта
в браншове с недостиг на работна ръка”
Безвъзмездно финансиране до 100 000 лв.
1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” / „Осигуряване на условия за активен
трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица”
Безвъзмездно финансиране до 100 000 лв.
1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” / "Повишаване заетостта на младежите чрез
трайното им включване на пазара на труда"
Финансиране: 15 000 000 лв.
Приоритетна ос 1 / Изграждане и реконструкция на ГПСОВ и съпътстващи канализационни и
водоснабдителни мрежи
Приоритетна ос 3 / Опазване и възстановяване на биоразнообразието

Частни собственици на неземеделски гори, общини – собственици на неземеделски
земи и техните сдружения, държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции,
национални паркове, научноизследователски горски стопанства
Частни собственици на неземеделски гори, общини – собственици на неземеделски
земи и техните сдружения, държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции,
национални паркове, научноизследователски горски стопанства
Физически лица, големи предприятия до 750 работника
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Приоритет 2 / Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и
информационни услуги за предприятия
Безвъзмездно финансиране до 350 000 лв.
Еврофинансиране
ул. Веслец 45, 4/13, 1202 София
т/ф: (02) 9831094, 9845324
info@evrofinansirane.eu; www.evrofinansirane.eu

Организации на земеделски производители
Публични или частни институции в системата на професионалното образование и
обучение; НПО; Научни институти; Консултантски фирми; Браншови организации;
Полупазарни стопанства
148 общини, местни, регионални и национални туристически организации, публични
власти, управляващи паметници на културата с национално и световно значение
Министерство на културата
Образователни и обучаващи институции и организации, работодатели и социалноикономически партньори
Образователни и обучаващи институции и организации, работодатели и социалноикономически партньори
Агенция по заетостта
Общини
Общински администрации; сдружения на общини; звена в рамките на МОСВ,
отговарящи за управлението на националните паркове; НАТУРА местата и защитени
територии; НПО; природни паркове
Публични организации, НПО и търговски дружества, предоставящи информационноконсултантски услуги на МСП
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Проиритет 4 / Увеличаване обема и качество на инвестициите
Финансиране: 26 403 705 лв.
Проиритет 4 / Насърчаване на интернационационализация на малките и средни предприятия
Финансиране: 25 000 000 лв.
Приоритет 4 / Усъвършенстване на системата за стандартизация
Финансиране: 4 889 575 лв.
Ос 3, Мярка 311 / Разнообразяване към неземеделски дейности
Безвъзмездно финансиране до 200 000 евро
Ос 3, Мярка 312 / Подкрепа за създаване на микропрдприятия
Безвъзмездно финансиране до 200 000 евро
Ос 3, Мярка 313 / Насърчаване на туристическите дейности
Безвъзмездно финансиране до 200 000 евро
Ос 3, Мярка 321 / Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
Безвъзмездно финансиране до 3 000 000 евро за общини и 500 000 евро за НПО и читалища
Ос 3, Мярка 322 / Обновяване и развитие на населените места
Безвъзмездно финансиране до 1 000 000 евро за общини и 500 000 евро за НПО, читалища, граждански
сдружения
Операция 1.1: "Социална инфраструктура" / Подкрепа за реконструкция/ ремонт на университети
Операция 1.5: "Системи за устойчив градски транспорт" / Подкрепа за развитие на градския
транспорт
Оперция 2.2: "Информационна и комуникационна мрежа" / Подкрепа за общински ИКТ
инфраструктурни проекти
Оперция 2.2: "Информационна и комуникационна мрежа" / Подкрепа за развитие на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура
Приоритетна ос 3 / Опазване и възстановяване на биоразнообразието
Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" / Подкрепа за
дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачища
Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" / Подкрепа за интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие
Операция 4.1 : Дребномащабни местни инвестиции / Подкрепа за изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
Операция 4.2 : Междурегионално сътрудничество / Подкрепа за обмен на ноу-хау и най-добри
практики
Операция 3.2: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" /
Подкрепа за подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната информация
Операция 3.2: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" /
Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
Операция 4.1 : Дребномащабни местни инвестиции / Подкрепа за подобряване на жизнената среда,
чрез организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване
Еврофинансиране
ул. Веслец 45, 4/13, 1202 София
т/ф: (02) 9831094, 9845324
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Българска агенция за инвестиции
ИАНМСП
Български институт за стандартизация
Земеделски производители
Микропредприятия
Общини, НПО
Общини, НПО, читалища
Общини, НПО, читалища, граждански сдружения
Университети в 86 градски агломерационни ареали
86 общини в агломерационни ареали, вкл. в партьорство с публични компании за
обществен транспорт
264 общини
ДАИТС
Общински администрации; сдружения на общини; звена в рамките на МОСВ,
отговарящи за управлението на националните паркове; НАТУРА местата и защитени
територии; НПО; природни паркове
86 общини в агломерационни ареали
86 общини в агломерационни ареали
178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР
Общини, сдружения на общини, областни администрации, еврорегиони, НПО в
партньорство с общини и областни администрации
264 общини, регионални, местни и национални и туристически организации
Министерство на културата
178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР
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Приоритет 2 / Технологична модернизация в предприятията
Безвъзмездно финансиране до 3 000 000 лв. за МСП и 5 000 000 лв. за големи предприятия
Приоритет 2 / Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията
Безвъзмездно финансиране до 2 000 000 лв.
Проиритет 3 / Подобряване на условията за достъп до финансиране на микро, малки и средни
предприятия
Безвъзмездно финансиране до 152 554 740.00 лв.
Приоритетна ос 2 / Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци
2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”
Финансиране до 250 000.00 лв.
2.4. “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”
Финансиране до 250 000.00 лв.
3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на
електронното управление”
Финансиране до 250 000.00 лв.
3.3. “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на
информационните технологии”
Финансиране: 250 000.00 лв.
3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на
електронното управление”
Финансиране: 250 000.00 лв.
3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”
Финансиране до 250 000.00 лв.
Приоритетна ос 3 / Опазване и възстановяване на биоразнообразието
Операция 2.3: "Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси" / Подкрепа за изграждане на
участъци от газоразпределителни тръбопроводи и изграждане на инсталации, използващи ВЕИ,
и връзки към системите за доставка на ВЕИ
Приоритет 1 / Подкрепа за обновяване на оборудването на приложни цели
Безвъзмездно финансиране до 4 000 000.00 лв.
Приоритет 1 / Подготовка за създаване технологични паркове
Безвъзмездно финансиране до 586 749.00 лв.
Приоритет 2 / Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията
Безвъзмездно финансиране до 1 000 000 лв.
Приоритетна ос 2 / Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци

Съкращения:
ОПАК – Оперативна програма "Административен капацитет”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПК – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда
Еврофинансиране
ул. Веслец 45, 4/13, 1202 София
т/ф: (02) 9831094, 9845324
info@evrofinansirane.eu; www.evrofinansirane.eu

Предприятия или кооперации
МСП, големи предприятия, кооперации
Холдингов фонд; организации, опериращи като гаранционни фондове; организации,
оперирацщи като микро-кредитни фондове; банки, предоставящи микрокредити;
фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП
Общини, регионални сдружения от общини
МДААР, ИПАЕИ, Омбудсман, Институт по психология – МВР, БАН, ЦПР
МП, АВ, НИП, ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура, НСлС
Централни, областни и общински администрации
Съдилища
МДААР
МС, МДААР, ДАИТС
Общински администрации; сдружения на общини; звена в рамките на МОСВ,
отговарящи за управлението на националните паркове; НАТУРА местата и защитени
територии; НПО; природни паркове
12 общини, съгласно индикативно разпределение в Приложение 11 на ОПРР
Обединения от публични и частни научноизследователски организации и юридически
лица с нестопанска цел
Научноизследователски организации, общини, НПО
МСП, големи предприятия, кооперации
Общини, регионални сдружения от общини

