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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
2021 година
№

Наименование
Цели на
Начин на Извър- Общ размер на
на процедурата предоставяната провеждане шване
БФП по
БФП по
на
на
процедурата
процедурата
процедурата предва
(в лв.)
съгласно чл.2 риот ПМС № телен
162 от 2016 г. подбор
на
концеп
ции за
проект
ни
предло
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности 1

Категории
допустими
разходи2

МаксимаДата на Краен срок за Представлява Размер на БФП за проект
лен
обявяване подаване на
ли
(в лв.)
% на съна
проектни
процедурата/
финанси- процедурата предложения част от нея:
ране
дър- мини- минимаксимален
жавн мална мален
а
помощ
помо
щ

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
1

„Изпълнение
на
Интегрирани
планове за
градско
възстановяване
и
развитие
2014-2020“
(текуща
процедура)

Изпълнение
на проекти в
рамките
на
интегриранит
е планове за
градско
възстановяване и развитие
(ИПГВР)

Процедура
НЕ
чрез
директно
предоставяне на БФП

1 372 559
392,80

39 общини за
градовете от
1-во до 3-то
ниво,
съгласно
НКПР

−Обновяване на
културна
инфраструктура
−Мерки за енергийна
ефективност на
студентски
общежития,
обслужващи
държавни висши
училища

− разходи за СМР
−разходи за
оборудване/обзаве
ждане

85%
ЕФРР
15%
НФ

юли
2015

28.02.2021г
за проектни
предложения
за
предоставя
не на БФП
за културна
инфраструк
тура
и
студентски
общежития

Да

Да

НП НП

Изчерпателен списък на допустимите дейности е посочен в Насоките за кандидатстване.
2 Посочените категории допустими разходи са индикативни.
1

1
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Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“
2

“Мерки
за
справяне с
пандемията“
(нова
процедура)

Укрепване на
капацитета на
здравната
система
и
създаване на
подкрепяща
среда
за
устойчив
национален
отговор
на
COVID-19,
чрез достъп до
своевременна
диагностика и
качествено
лечение
за
осигуряване
на живота и
здравето
на
гражданите

Процедура
чрез
директно
предоставяне на БФП

НЕ

129
271 260,003

Министерство
на
здравеопазва
нето

-Укрепване
капацитета
на
болничната мрежа,
чрез реконструкция,
проектиране
и
ремонтни дейности за
обособяване
на
изолирани структури
към
болниците,
определени
за
лечение
и
наблюдение
на
пациенти с COVID-19
-Осигуряване
на
медицинско
и
болнично оборудване
за
структури,
създадени за лечение
и грижи за пациенти с
CoV-2
-Повишаване
капацитета
на
лабораторната мрежа
и
центровете
за
трансфузионна
хематология
за
диагностика
на
COVID-19,
т.ч.

В съответствие с 100%
разпоредбите на ЕФРР
Регламент
1303/2013 г. и
Регламент
1301/2013 г.,
ЗУСЕСИФ, кактo
и приложимата
национална
уредба

февруари
2021

Май 2021

НЕ

НЕ

НП

НП

Ресурсът е съгласно изменение на Решение на Министерски съвет за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата
от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката (REACT-EU).
След влизането в сила на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни
средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията
от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU), е възможно да се наложат допълнителни изменения в параметрите
на процедурата.
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закупуване на PCR
тестове и други.
- Обеззаразяване на
обществени места за
минимизиране
на
риска от интензивно
разпространение на
епидемията.
-Внедряване
на
телемедицина с оглед
редуциране
на
контактите
на
инфектираните
с
коронавирус
пациенти
при
получаване
на
медицински грижи;
- Други дейности в
подкрепа
на
инвестиции
в
продукти и услуги за
здравно обслужване и
мерки за опазване на
здравето
и
безопасността,
включително
осигуряването
на
ваксини.
Дейности
за
публичност

3

