„Регионален фонд за градско развитие” АД („Фондът”) набира проектни предложения по инициатива
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Средствата по тази инициатива се
предоставят под формата на нисколихвени заеми със срок до 23 год., което позволява осъществяване на
проекти със значим социален ефект, но с по-ниска възвръщаемост.
Фондът е с ресурс в размер на 36.9 млн.лв., допълнен с ангажимент от страна на мажоритарния акционер
Societe Generale Експресбанк АД за съ-финансиране на одобрените проекти в размер на допълнителни 73.8
млн.лв., с което общият разполагаем ресурс за предоставяне на финансиране възлиза на приблизително 111
млн. лв. По този начин Фондът и Societe Generale Експресбанк АД ще финансират съвместно одобрените
проекти.
Процесът по набиране и оценка на проектни предложения се администрира от Фонда.
Финансирането от страна на Фонда по инициатива JESSICA е насочено към частни инвеститори, общини и
публично-частни партньорства с проекти за устойчиво развитие на градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив,
Русе и Стара Загора.
Фондът търси да финансира проекти, които ще подобрят живота, образа и устойчивостта на шестте големи
български града. Проектите могат да бъдат в различни области, като например:
n

Възстановяване или създаване на социална инфраструктура:
- Образователни институции;
- Лечебни, профилактични и здравни заведения;
- Институции, предоставящи социални услуги;
- Места за култура и развлечения;
- Спортна инфраструктура.

n

Инженерна инфраструктура и превенция на риска:
- Възстановяване или създаване на зони за обществен отдих;
- Проекти, водещи до подобряване на физическата среда;
- Проекти, свързани с предоставянето на комунални услуги и изграждане на инфраструктура, като
инвестициите в сметопочистване, водоснабдяване и канализация и/или енергия трябва да са част
от интегриран градски проект;
- Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи физически и морално остарели
индустриални, бизнес, търговски и други градски зони.

n

Подобряване на градската мобилност и транспорт:
- Системи за управление на автомобилния трафик и изграждане на паркинги;
- Разработване и подобряване на системи за управление на транспорта;
- Услуги, превозни средства или инфраструктура, водещи до намаляване на вредните емисии.

n

Устойчива енергия като част от интегрирани градски проекти:
- Мерки за подобряване на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност;
- Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Основните изисквания към проектите са:
n

Съответствие с целите и обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано
градско
развитие”
на
Оперативна
програма
"Регионално
развитие"

n

n
n
n
n

n

(http://www.bgregio.eu/op-regionalno-razvitie/prioriteni-osi-na-op-regionalno-razvitie/ustoychivo-iintegrirano-gradsko-razvitie.aspx);
Съответствие с приоритетите и стратегическите планове за развитие на съответната община, както и с
устройствените й планове, а в последствие след тяхното изготвяне и с Интегрираните планове за
устойчиво градско възстановяване и развитие;
Измерим социален ефект и широка обществена подкрепа;
Потенциал за реализиране на приходи и цялостна жизнеспособност;
Мотивиран и компетентен лидер на проекта;
Не могат да бъдат рефинансирани проекти, които вече са изпълнени / завършени; проекти, чието
осъществяване е започнало преди представянето им пред Фонда, могат да бъдат финансирани при
спазване на определени условия;
Съответствие с изискванията за предоставяне на държавна помощ, съгласно приложимите разпоредби
на
българското
законодателство
и
законодателството
на
Европейския
Съюз.
(http://www.jessicafund.bg/bg/kak-raboti-jessica/normativna-uredba)

Допълнителна информация относно допустимите за финансиране по JESSICA проекти и видове разходи,
както и за индикативните фази при подбор и одобрение на проекти, се съдържа в Инвестиционната политика
на Фонда. (http://jessicafund.bg/bg/kak-raboti-jessica)
Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им, до изчерпване на разполагаемия
финансов ресурс. Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е
30 юни 2015 г.
Всички желаещи да подадат проектни предложения за финансиране по JESSICA могат да го направят на
следните електронни адреси: martin.zaimov@jessicafund.bg и todorina.doctorova@jessicafund.bg.
„Регионален фонд за градско развитие” АД, www.jessicafund.bg

