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ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОИТО ОБЩИНИТЕ 

ИМАТ РОЛЯ НА ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПАРТНЬОР  

 

Програма – приоритет, 

операция, бюджетна 

линия 

Цел и допустими дейности 

Допустими 

стойности на 

проекта, мин. /макс. 

Възможна роля 

на Общината – 

кандидат и/или 

партньор 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

документ

ите 

Европа за гражданите, 

отворени мерки 2.1 

„Побратимяване на 

градове” и 2.2 „Мрежи 

от градове” 

Общи и специфични цели 

 

В съответствие с глобалната цел да се постигне доближаване на Съюза до 

неговите граждани общите цели на програмата са следните: 

• да допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, за неговата история и 

неговото многообразие; 

• да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за 

гражданско и демократично участие на ниво ЕС. 

Постигането на специфичните цели трябва да става на транснационална основа 

или в европейски мащаб: 

• постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите 

ценности и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и 

благоденствието на своите народи, като се стимулират дебатът, разсъжденията 

и изграждането на мрежи; 

• насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на 

ниво ЕС чрез подобряване на тяхното разбиране за процеса на разработване на 

политиките на Съюза и осигуряване на възможности за социална и 

междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. 

 

Бюджет 

• Максимален 

допустим размер на 

безвъзмездните 

средства за проект: 

150 000 EUR. 

• Допустим 

период/продължите

лност на проекта 

•

 Максимална

та 

продължителност 

Партньори: 

 

Освен 

партньори, 

които по своето 

естество са 

подобни на 

заявителите, 

партньори по 

тези проекти 

могат да бъдат и 

организации на 

гражданското 

общество с 

нестопанска цел. 

 

Брой партньори 

• Проектът 

трябва да 

1 

септември 

2017 

година 
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Специфични приоритети по мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и 

мярка 2.2 „Мрежи от градове“ 
 

1.  Евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата 

Терминът „евроскептицизъм“ обозначава негативно отношения към идеята, 

политиките и задълбочаване на интеграцията в Европейския съюз. Очаква се 

местните власти в страните членки да насърчават отворен и конструктивен 

дебат по темата, който да задълбочи познанията на европейските граждани за 

постиженията и ползите от членството. Всички дейности по тази мярка следва 

да предвиждат активното включване на местната общност, като обърнат 

внимание на действителните проблеми в европейските обществата и търсят 

решения далеч от популистките призиви 

Примерни дейности: конференции, кръгли маси, граждански дебати, обучения, 

обмен на опит и добри практики, концерти, представления, публикации, 

конкурси, разменни визити на местната администрация и други. 

 

2. Солидарност по време на криза 

Проектите, работещи над този приоритет следва да обърнат внимание на 

съществуващите механизми за солидарност и взаимопомощ на европейско 

ниво. Очаква се местните власти да организират дейности, които 

популяризират основните ценности на ЕС (доброволческа дейност, 

солидарност, толерантност) и работят заедно за справяне с кризисни ситуации, 

там където ресурсите на една страна не са достатъчни за справяне с кризисна 

ситуация. 

Примерни дейности: семинари, обучения, дебати, тренировъчни лагери, обмяна 

на опит и добри практики и други. 

 

3. Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на 

контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство 

Бежанската криза и вълните на масова миграция са едни от най-дискусионните 

политически и социални проблеми. Дебатите по темата често да абстрактни, 

обременени с числа, разходи, промени в демографската структура на 

приемащите общества, културни страхове. 

Проектите, работещи по тази приоритетна ос следва да насърчават информиран 

дебат по въпросите на интеграцията, човешките права, културната 

идентичност, сигурност, икономически ползи и предизвикателства. 

на проекта е 24 

месеца. 

Бюджет 

Програма „Европа за 

гражданите“ работи с 

т.нар. „еднократни 

плащания“ за 

проектно 

предложение. 

Еднократните суми 

покриват всички 

допустими разходи 

за планираните 

дейности, а именно: 

• разходи за 

персонала, 

пряко 

свързани с 

действието; 

• пътни и 

дневни 

разходи на 

участниците 

в 

мероприятият

а; 

• наем на 

зала/устен 

включва общини 

от поне 4 

допустими до 

програмата 

държави, от 

които поне 

едната е държава 

— членка на ЕС. 

 

Допустими 

кандидати: 

Местни власти и 

организации; 

Европейски 

изследователски 

организации по 

публична 

политика 

(мозъчни 

тръстове); 

Граждански 

групи; 

Организации на 

гражданското 

общество; 

Неправителствен

и организации; 

Образователни 

институции; 

Участващи 

държави: 

•

 Държави

те членки на ЕС;  

• Страните 

от Европейската 

асоциация за 
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Примерни дейности: дебати относно местни/национални/европейски политики 

за интеграция, конференции, кръгли маси, неформални обучения, програми за 

обмяна на опит и добри практики, концерти и мероприятия за насърчаване на 

толерантността и други. 

 

 

4. Дебатът за бъдещето на Европа 

Проектите, работещи върху този приоритет следва да ангажират възможно най-

голям брой европейски граждани в дебата за бъдещето на Европа. Очаква се 

местните власти да работят активно за търсенето на решения на много 

предизвикателства – от глобализацията и въздействието на новите технологии 

върху обществото и работните места до опасенията, свързани със сигурността, 

и възхода на популизма. Дебатите трябва да вземат предвид и Бялата книга за 

бъдещето на Европа на ЕК. 

Примерни дейности: Дебати, семинари, кръгли маси, неформални обучения, 

проучвания на общественото мнение, граждански консултации, 

информационни кампании и други. 

 

Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ 
В съответствие с основната цел за ангажирането на европейските граждани във 

всички аспекти на живота в тяхната общност, програма „Европа за 

гражданите“ насърчава участието на местни власти и организации. 

Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ има за цел да подпомага проекти, в 

които широк кръг граждани от партньорски градове се обединяват около теми, 

съответстващи на целите на програмата, по време на мероприятия по 

побратимяване на градове и които вземат предвид многогодишните 

приоритети. Мобилизирайки гражданите на местно равнище и на ниво ЕС да 

обсъждат конкретни въпроси от европейската политическа програма, тази 

мярка ще има за цел да насърчава гражданското участие в процеса на 

разработване на политики на Съюза и да създава условия за обществена 

ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. 

Понятието „побратимяване“ трябва да се разбира в общ смисъл, като отнасящо 

се до общини, които са подписали или са се ангажирали да подпишат 

споразумения за побратимяване, както и до общини, които използват други 

форми на партньорство за насърчаване на сътрудничеството и културните 

връзки между тях. 

 

превод/писме

н превод, 

необходими 

за 

осъществяван

е на 

мероприятият

а; 

• разходи за 

комуникация/

разпростране

ние, свързани 

с 

мероприятият

а; 

• разходи за 

координация, 

произтичащи 

от участието 

на няколко 

организации; 

• разходи за 

изследвания 

и ИТ 

инструменти, 

необходими 

за 

подготвителн

ите дейности 

свободна 

търговия 

(ЕАСТ), които са 

част от 

Европейското 

икономическо 

пространство; 

• Албания, 

Сърбия, Черна 

Гора, 

Македония, 

Босна и 

Херцеговина.  
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Вид на организацията: 

• Градове/общини или техните комитети за побратимяване, или други 

организации с нестопанска цел, представляващи органи на местното 

управление. 

Брой партньори: 

• Проектът трябва да включва общини от поне 2 допустими по 

програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС. 

Бюджет: 

• Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 25 

000 EUR. 

Допустим период/продължителност на проекта – максимална продължителност 

на срещата: 21 дни. 

 

Мярка 2.2 „Мрежи от градове“ 
Общините и асоциациите, които работят заедно по обща тема в дългосрочен 

план, могат да изграждат мрежи от градове с цел по-устойчиво 

сътрудничество. Създаването на мрежи между общините по въпроси от общ 

интерес се явява важен механизъм, способстващ за обмена на добри практики. 

Побратимяването свързва общините в здрава връзка; поради това потенциалът 

на мрежите, създадени чрез поредица от връзки за побратимяване на градовете, 

трябва да се използва за развиване на тематично и дългосрочно сътрудничество 

между градовете. 

Европейската комисия подкрепя развитието на такива мрежи, които са важни 

за осигуряване на структурирано, интензивно и многостранно сътрудничество 

и поради това допринасят за постигане на максимално въздействие на 

програмата. Очаква се мрежите от градове: 

• да обединят редица дейности около темата или темите от общ интерес, по 

която или които следва да се работи в контекста на целите на програмата или 

на многогодишните приоритети; 

• да имат определени целеви групи, за които избраните теми да са особено 

значими, и да включват членове на общността, активни в съответната 

тематична област (т.е. експерти, местни сдружения, граждани и граждански 

групи, пряко засегнати от темата, и т.н.); 

• да послужат като основа за бъдещи инициативи и действия между 

участващите градове във връзка с разглежданите въпроси или евентуално с 

други въпроси от общ интерес. 

Вид организация/заявители: 

по действие 1 

и 2.3. 

При 

побратимяването на 

градове единната 

ставка се основава 

единствено на броя 

на поканените 

участници, т.е. на 

международните 

участници от 

страните партньори, 

допустими за участие 

в програмата, 

различни от страната, 

която е домакин на 

побратимяването. 

Що се отнася до 

другите 

направления/мерки, 

единната ставка се 

основава на три 

параметъра, които 

представляват 

основните елементи 

на всички действия 

по темата за 

гражданството: на 

участниците, брой на 

участващите 
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• Градове/общини или техните комитети за побратимяване, или техни 

мрежи; 

• Други органи на управление на местно/регионално равнище; 

• Федерации/сдружения на местни органи на управление; Организации с 

нестопанска цел, представляващи местни органи на управление. 

 

Процедура по кандидатстване 

1. Регистриране на организацията 

За да можете да кандидатствате за финансиране по Програма "Европа за 

гражданите", необходимо е да направите регистрация в единния портал на 

Европейската комисия – EU Login. 

Когато попълните всички задължителни полета и натиснете бутона "Sign up", 

ще получите автоматичен имейл на адреса, който сте посочили. Отворете 

имейла и следвайте инструкциите, за да завършите регистрацията си. 

2. Регистриране в Портала за участници на ЕАСЕА – Participant Portal 

Следващата стъпка изисква регистрация на Вашата организация и получаване 

на 9 цифрен PIC (Персонален идентификационен код), който Ви е необходим 

при попълване на формулярите за кандидатстване. Регистрацията се 

осъществява на следната страница: EACEA Participant Portal. За да 

регистрирате успешно организацията си в Participant Portal е необходимо да 

разполагате с информация относно правния статус на организацията. 

Освен това заявителите (единствено те) трябва да приложат следните 

документи: 

• Формуляр за правен субект (заявителите могат да намерят съответния 

формуляр на следни адрес: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/l egal-

entities_en.cfm)  

• Формуляр за финансова идентификация, надлежно попълнен и заверен 

от банката, предпочитане заедно с копие от скорошно извлечение от банковата 

сметка (на следни адрес се намират съответните формуляри за финансова 

идентификация за всяка страна 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-

id_en.cfm  

3. Създаване и попълване на електронния формуляр за кандидатстване eFORM 

След като приключите стъпка 2, трябва да отидете на началната страница на 

EACEA за формулярите eForm (Application eForm Homepage) и да създадете 

своя формуляр за кандидатстване eForm, като щракнете върху бутон „Create 

държави и брой на 

осъществените 

мероприятия. 

Единната ставка най-

напред се определя 

чрез комбиниране на 

броя на участниците 

и броя на държавите, 

а след това, в случай 

че има няколко 

мероприятия/дейност

и, се събират 

единните ставки, 

съответстващи на 

всяко 

мероприятие/всяка 

дейност. 

 

Предварително 

финансиране 

Когато даден проект 

бъде одобрен, 

EACEA изпраща на 

бенефициера 

решение за 

отпускане на 

безвъзмездни 

средства или 

споразумение за 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 

Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 13. 06. 2017г. 

Изготвил: Дирекция МПП 

6 

new application eForm“. 

Трябва да попълните всички полета за данни във формуляра eForm. Освен това 

трябва да попълните и прикачите към формуляра документа, който се счита за 

неразделна част от заявлението: 

• клетвена декларация – за да бъде подадено успешно дадено заявление, то 

ТРЯБВА да съдържа номера на подаване, който се регистрира автоматично при 

неговото подаване. Подаването на електронния формуляр за кандидатстване 

стана изцяло по електронен път и хартиени копия не се предоставят на ЕАСЕА. 

отпускане на 

безвъзмездни 

средства, което е 

изготвено в евро и в 

което се описват 

подробно условията 

и нивото на 

финансиране. 

Предварителното 

финансиране не се 

прилага за проектите 

по мярка 

„Побратимяване на 

градове“. 

За проектите по 

мярка „Мрежи от 

градове“ 

предварителното 

финансиране се 

прилага в размер до 

50 % от 

безвъзмездните 

средства. 

Предварителното 

финансиране ще бъде 

извършено в срок от 

30 след 

уведомлението за 

решението за 

отпускане на 

безвъзмездни 
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средства. 

 

"Хоризонт 2020" „Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни 

изследвания и иновации, ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата 

рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-

2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро. 

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за 

научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѐ бюджет е на стойност 

почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни 

изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на 

предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ 

включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната 

служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и 

технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат 

публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с 

индустрията и страните членки. През 2014 г. общият бюджет на ЕС за научни 

изследвания (включително това финансиране и административните разходи) 

ще възлезе на около 9,3 млрд. евро, а през 2015 г. ще нарасне до близо 9,9 

млрд. евро. Окончателните суми за 2015 г. зависят от решението за бюджета за 

2015 г. 

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в 

работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране 

за научни изследвания, който бе променен, така че процедурите да станат по-

бързи и без използване на хартия. Структурата и финансирането на програмата 

са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено 

бремето на финансовите проверки и одити. 

Поканите за 2014-2015 г. включват 500 млн. евро за двете години за 

иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов 

инструмент за МСП. Очаква се в много от проектите да бъдат включени 

SwafS-03-2016-2017: 

Подкрепа на 

научноизследовател

ските организации 

за изпълнение на 

плановете за 

равенство между 

половете –  
Комисията счита, че 

предложенията, 

които изискват 

принос от ЕС между 

1,5 млн. И 2,03 млн. 

Евро, биха позволили 

това специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми 

 

SwafS-03-2016-2017: 

Кой може да 

кандидатства 

За стандартни 

научноизследова

телски проекти 

— обединения 

от поне три 

юридически 

лица. Всяко лице 

трябва да е 

установено в 

държава членка 

на ЕС или в 

асоциирана 

държава. 

За други 

програми — 

Европейски 

научноизследова

телски съвет 

(ERC), 

Инструмент за 

МСП, 

съфинансиране 

на покани за 

участие или 

програми на 

Краен 

срок: 30 

август 

2017 г., 

17:00 часа 

(брюкселс

ко време) 
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свързани с равенството между половете аспекти, предоставено е и 

финансиране за по-нататъшно стимулиране на дебата относно ролята на 

науката в обществото. С въвеждането на „свободен достъп” публикуваните 

резултати от проекти ще станат достъпни за всички. 

През декември 2013 г. Европейската комисия представи за първи път покани за 

проекти по линия на „Хоризонт 2020“. Финансирането за първите две години в 

размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да подпомогне основаната на 

знанието икономика в Европа и да реши проблеми, с което да бъде променен 

животът на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на 

вниманието през 2014-2015 г., теми като персонализирано здравеопазване, 

цифрова сигурност и интелигентни градове. Поканите само от бюджета за 2014 

г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към 

трите основни стълба на „Хоризонт 2020“: 

Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 

млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни 

изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади 

изследователи „Мария Склодовска-Кюри“. 

Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите 

позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, 

усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и 

космос. 

Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в 

отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-

общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; 

енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна 

ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност. 

 

SwafS-03-2016-2017: Подкрепа на научноизследователските организации за 

изпълнение на плановете за равенство между половете 

 

Равенството между половете е ключов приоритет на Европейското 

научноизследователско пространство. Съобщението "Укрепване на 

европейското научноизследователско пространство: партньорство за високи 

постижения и растеж" приканва научни организации (НО), включително 

висшите учебни заведения, както и организациите за финансиране на научните 

изследвания да предприемат действия за насърчаване на равенството между 

половете в научноизследователската и иновационната дейност свързани с 

Подкрепа на 

научноизследовател

ските организации 

за изпълнение на 

плановете за 

равенство между 
половете – 

Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи принос от 

ЕС между 3 милиона 

и 3,55 милиона евро, 

биха позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

 

 

SwafS-05-2017: Нови 

групи на 

променящите се 

институции и 

участници –  
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи принос от 

ЕС между 3 милиона 

и 3,55 милиона евро, 

биха позволили това 

националния или 

обществения 

сектор, 

координиране и 

подкрепа, 

обучение и 

мобилност  — 

минималното 

условие за 

участие е едно 

юридическо 

лице, установено 

в държава 

членка или в 

асоциирана 

държава. 

Може да бъдат 

наложени 

допълнителни 

условия. 

Проверете 

работната 

програма за 

подробна 

информация. 
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управлението на човешките ресурси, финансирането, вземането на решения и 

изследователските програми чрез плановете за равенство между половете, със 

следните цели: 

Премахване на бариерите пред назначаването, задържането и кариерното 

развитие на жените изследователи; 

• Разглеждане на дисбаланса между половете в процеса на вземане на решения; 

• Засилване на измерението, свързано с пола, в изследователските програми 

 

Обхват: 

Действието осигурява подкрепа на НО и ОФП, за да се приложат плановете за 

равнопоставеност на половете като "двигател" за системни институционални 

промени. Предложената структура на GEP трябва да разгледа следното: 

• Провеждане на оценка / одит на процедури и практики, включително 

съответните данни за управлението на човешките ресурси, преподавателската и 

научноизследователската дейност, за да се идентифицира пристрастността към 

пола на организационно ниво; 

• Прилагане на ефективни стратегии за преодоляване на пристрастността към 

пола; (Напр. Гъвкавост на работния график, родителски отпуск, мобилност, 

двойна кариера), планиране на пола и бюджетиране, обучение по въпросите на 

равенството между половете в управлението на човешките ресурси, 

включването на въпросите, свързани с равенството между половете, 

Изследователско съдържание и програми и / или включване на учебни постове 

в учебните планове на висшите учебни заведения; 

• Задайте цели и наблюдавайте напредъка чрез индикатори на ниво 

организация. 

Очаквано въздействие: 

Предложеното действие ще допринесе за увеличаване на броя на 

организациите за растителна защита и на РРО, които започват да прилагат 

планове за равенство между половете, като преследват трите посочени по-горе 

цели под "специфично предизвикателство". В средносрочен и дългосрочен 

план дейностите ще допринесат за постигането на ЕНП, по-специално чрез 

увеличаване на броя на жените-изследователи, подобряване на тяхната кариера 

и мобилност. Интегрирането на измерението "пол" в програмите и 

съдържанието на научните изследвания ще допринесе за качеството на 

научните изследвания и за социалната стойност на иновациите. 

 

Очаквано въздействие: 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

 

SwafS-06-2017:  
Ангажиране на 

индустрията – 

Шампиони разумни 

проучвания и 

иновация в 

индустриалните 

сектори  

 -  Комисията счита, 
че предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от 3 милиона 

евро, биха позволили 

това специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 
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Предложеното действие се очаква да даде възможност за диверсификация на 

съзвездия от участници и заинтересовани страни в процесите на научни 

изследвания и иновации, разпространение на добри практики между тях и 

трансформиране на тяхната управленска рамка. 

 

SwafS-05-2017: Нови групи на променящите се институции и участници 
Ключови институции като университетите и агенциите за финансиране се 

променят, по принцип и понякога по отношение на проблемите, свързани с 

RRI. В призивите за "граждански университети" или "граждански фирми" може 

да се види, че те са в игра, без непременно да имат такива етикети. 

Обхват: 

Настоящата тема се фокусира върху значението на новите съзвездия, които 

вече са видими в публично-частните партньорства и отворената наука и 

отворените иновации, но сега стават все по-широки и по-разнородни. Това се 

отнася както за новите съзвездия на съществуващи участници (както и за 

публично-частните взаимодействия), така и за нови или променени съзвездия, 

поради присъединяването на нови участници. Предложенията ще бъдат 

инициирани от консорциуми от съответните съществуващи и нови участници 

(научноизследователски организации, Организации и политици), 

формулирайки развиващите се практики в контекста на трансформациите и 

напрежението, както беше подчертано по-горе. Ще има и отразяващ аспект, в 

картографирането и анализа на случващото се, а може би и в по-голямата 

икономическа рамка. Отразяването е съществено допълнение към 

взаимодействията между различните заинтересовани организации и участници 

по отношение на обмена на добри практики и проучването на нови 

сътрудничества. 

 

Очаквано въздействие: 

Предложеното действие се очаква да даде възможност за диверсификация на 

съзвездия от участници и заинтересовани страни в процесите на научни 

изследвания и иновации, разпространение на добри практики между тях и 

трансформиране на тяхната управленска рамка.  

 

Групови приоритети: 

Отворете науката 

Отворете новаторството 

 

 

 

SwafS-10-2017: 

Отворена наука в 

действие –  

Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от порядъка на 3 

млн. Евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-11-2017: 

Наука и 

образование извън 

класната стая 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от порядъка на 3 

млн. Евро, биха 

позволили това 
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SwafS-06-2017:  Ангажиране на индустрията – Шампиони разумни 

проучвания и иновация в индустриалните сектори  

Специфично предизвикателство: 

Ключови институции като университетите и агенциите за финансиране се 

променят, по принцип и понякога по отношение на проблемите, свързани с 

RRI. В призивите за "граждански университети" или "граждански фирми" може 

да се види, че те са в игра, без непременно да имат такива етикети. 

Обхват: 

Настоящата тема се фокусира върху значението на новите съзвездия, които 

вече са видими в публично-частните партньорства и отворената наука и 

отворените иновации, но сега стават все по-широки и по-разнородни. Това се 

отнася както за новите съзвездия на съществуващи участници (както и за 

публично-частните взаимодействия), така и за нови или променени съзвездия, 

поради присъединяването на нови участници. Предложенията ще бъдат 

инициирани от консорциуми от съответните съществуващи и нови участници 

(изследователски организации, Организации и политици), формулирайки 

развиващите се практики в контекста на трансформациите и напрежението, 

както беше подчертано по-горе. Ще има и отразяващ аспект, в 

картографирането и анализа на случващото се, а може би и в по-голямата 

икономическа рамка. Отразяването е съществено допълнение към 

взаимодействията между различните заинтересовани организации и участници 

по отношение на обмена на добри практики и проучването на нови 

сътрудничества. 

Очаквано въздействие: 

Предложеното действие се очаква да даде възможност за диверсификация на 

съзвездия от участници и заинтересовани страни в процесите на научни 

изследвания и иновации, разпространение на добри практики между тях и 

трансформиране на тяхната управленска рамка.  

 

Групови приоритети: 

Отворена наука 

Отворено новаторство 

 

SwafS-08-2017: Европейска общност за практиките за подкрепа на 

институционалните промени 

 

Специфично предизвикателство: 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-12-2017: 

Мрежи за иновации 

и разумни 

проучвания 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от порядъка на 3 

милиона евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 
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Стратегията за равенство между половете в политиката за научни изследвания 

и иновации се обръща все по-голямо внимание на организациите, работещи в 

областта на научните изследвания, включително университетите и 

организациите за финансиране, по-специално чрез институционални промени и 

с цел: 

Премахване на бариерите пред назначаването, задържането и кариерното 

развитие на жените изследователи; 

Да се обърне внимание на неравновесието между половете в процесите на 

вземане на решения; 

Укрепване на аспекта на равенството между половете в изследователските 

програми. 

Обхват: 

Финансираното действие ще създаде общност от практики на изследователски 

и практически центрове с опит в равенството между половете в политиките в 

областта на научните изследвания и иновациите, насочени към: 

Споделяне на поуките от проектите за институционална промяна и от 

институциите с по-висок опит. 

Очаквано въздействие: 

Подобряване на междуцентровото и транснационалното обучение на знания и 

практики относно равенството между половете в научните изследвания и 

иновациите; Повишаване на знанията по въпросите на половете в цяла Европа; 

, Засилено ангажиране в Европа на институционални промени за насърчаване 

на равенството между половете. 

Дейностите ще допринесат за увеличаване на броя на изследователските 

организации, осъществяващи планове за равенство между половете, за 

постигането на ЕНП. 

Групови приоритети: 

Пол 

 

SwafS-10-2017: Отворена наука в действие 
 

Предизвикателството е да се реализира обосновка на отворената наука за едно 

или повече от социалните предизвикателства, определени в рамките на 

"Хоризонт 2020". Това следва да се осъществи чрез коалиция за знания, 

основана на модел на иновации с четири спираловидна спирала, в който 

организациите на гражданското общество, промишлеността, правителството и 

академичните среди Ангажирани да работят заедно и да споделят знания и 

суми. 

SwafS-13-2017:  
Интегриране на 

обществото в 

науката и 

иновациите - подход 

към съвместното 

създаване 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи принос на 

ЕС от порядъка на 4 

милиона евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

WafS-14-2017: 

Свързан глобален 

свят на RR 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от порядъка на 3 
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данни помежду си и заинтересовани трети страни, като по този начин оставят 

отворената наука в действие, за да създадат решения за отговорни изследвания 

и иновации за конкретно обществено предизвикателство. Тъй като гражданите 

и организациите на гражданското общество се включват все по-често в 

научноизследователски и иновационни проекти и процеси, може да се вземе 

под внимание приносът на учените от гражданското общество за настоящото 

специфично предизвикателство. 

Обхват: 

Предложенията могат да бъдат вдъхновени (но не изключително) от предишни 

планове за действие за мобилизиране и взаимно обучение (ММУ), 

финансирани от Европейската комисия, в техните методи или действителен 

дизайн и резултати. ММП, обединяващи голямо разнообразие от участници, 

които обсъждат и споделят въпроси от областта на науката, технологиите и 

иновациите, могат да осигурят основан на доказателства подход, основан както 

на знанието, така и на стойност, в подкрепа на политиките на ЕС. 

Предложенията трябва да дават възможност за трансдисциплинарно 

сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. 

Предложенията ще се съсредоточат върху едно или повече от следните 

предизвикателства на множество географски мащаби (глобални до местни): 

 

Здраве, демографски промени и благополучие; 

Очаквано въздействие: 

Коалициите в областта на знанието и приемането на отговорен подход в 

областта на научните изследвания и иновациите ще улеснят приемането на 

социално приемливи иновативни решения. Темата ще предостави пилот за 

Open Science, който ще стане справка за други научни усилия. Тя ще покаже 

как Open Science и RRI могат да бъдат използвани за насърчаване на ефективни 

интерфейси между науката, политиката и обществото за подкрепа на научните 

изследвания и иновациите на различни географски нива в Европа. Той ще 

насърчи социално отговорните научни подходи на гражданите, които да 

включат концепцията за RRI. Тя ще осигури водеща роля на ЕС в тази 

нововъзникваща научна практика в рамките на Европа и в по-широк глобален 

контекст. 

 

SwafS-11-2017: Наука и образование извън класната стая 
Специфично предизвикателство: 

Извършен е голям анализ на значението на научното образование както в 

млн. Евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-21-2017: 

Насърчаване на 

целостта при 

използването на 

резултатите от 

изследванията в 

политиката, 

базирана на 

доказателства: 

акцент върху 

немедицински 

изследвания 

Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от порядъка на 3 

млн. Евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 
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училищата, така и във висшето образование. Въпреки това, научното 

образование извън класната стая, което се отнася до неформалното научно 

образование, както и научните резултати от не-образователните дейности, не се 

проучват добре по своята същност и въздействие. Придобиването на знания и 

по-специално оценяването на знанията, често с помощта на интернет, често се 

случва в действителност и трябва да се признае за това, което допринася по 

отношение на по-сложни потребители и научно гражданство. Разглеждането на 

това, което е на разположение и на наученото, би било полезно да се разбере 

как научното образование извън класната стая влияе на днешните граждани. 

Обхват: 

Необходимо е да се анализират наличните познания за научното образование 

извън класната стая и нейното въздействие върху гражданите, като се вземат 

предвид евентуалните различия между половете и географските особености, 

както и анализът, включващ групите в неравностойно социално и 

икономическо положение. Анализът включва социално-икономически групи в 

неравностойно положение. Предложеното действие уточнява дали този вид 

обучение допълва класна стая или успее, когато класната стая може да е 

провалила. Трябва да се обърне внимание на въздействието, което може да 

бъде постигнато чрез научното образование извън училищата и как тази форма 

на неформално обучение може да бъде акредитирана и дали има начин да се 

оцени качеството на образователното съдържание. 

В краткосрочен план предложеното действие ще определи добрите практики по 

отношение на научното образование извън класната стая и ще разгледа 

въздействието, което тази информация има върху формалното и неформалното 

научно образование за студенти и граждани. В средносрочен план резултатите 

от настоящото действие ще помогнат на ЕС да разбере по-добре въздействието 

на научното образование извън редовните образователни институции и ще 

увеличи обхвата на иновативните продукти в научното образование, които 

отразяват нуждите на обществото. В дългосрочен план резултатите от 

изследването трябва да допринесат за съображения за акредитиране на 

наличната информация. 

Групови приоритети: 

Пол 

 

SwafS-12-2017: Мрежи за иновации и разумни проучвания 
Специфично предизвикателство: 

Предизвикателството е да се моделират и по-добре да се разбере динамиката на 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-21-2017: 

Насърчаване на 

целостта при 

използването на 

резултатите от 

изследванията в 

политиката, 

базирана на 

доказателства: 

акцент върху 

немедицински 

изследвания 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи принос от 

ЕС на поръчката от 

2,8 милиона евро, 

биха позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 
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сложните мрежи от вериги за създаване на стойност на иновациите и отворите, 

които те предлагат за RRI. Основната идея е тази на пресичащите се 

"иновационни вериги за стойност". Иновациите и прототипите, продуктите от 

бизнеса към бизнеса и крайните продукти се преместват от една организация 

(организация) в друга и се трансформират в процеса, в транзакциите се прибавя 

стойност и се присвоява. Включват се и трети лица, като органи за 

стандартизация и застрахователни дружества, но и все по-често 

неправителствени организации. Макар да има посока към евентуалните 

продуктови потоци, инициативите могат да се появят навсякъде, няма просто 

линейност (вж. Модела на новаторската верига) и дори още повече няма начало 

и край (виж циркулярната икономика). Веригите могат да се променят, да се 

разделят, да бъдат пренаредени, да се кръстосват и да се развиват съвместно с 

променящите се бизнес модели. Като цяло структурите на промишлеността и 

услугите се състоят от мрежи от кръстосани вериги, които образуват по-

широки структури, състоящи се от повече от традиционните икономически 

участници. Съществуват несигурности, свързани с еволюцията на тези мрежи, 

напр. С обещанието, че могат да бъдат отпечатани полимерни полупроводни 

материали с голяма площ. Дали ключовият двигател на евентуалните вериги в 

тази област ще бъдат производителите на материали, печатарските компании 

или различните сектори на приложение? 

Обхват: 

Като се има предвид тази гледна точка, ключовата точка на настоящата тема е, 

че има отвори за RRI в тези мрежи от вериги, като се опира на това, което вече 

съществува и / или се вмъква, ако има възможност. По този начин, това 

действие започва с икономическия свят, вместо да види, че RRI го засяга само 

отвън. Тя се основава на темата за проучване на посредници и гранични 

ключове, но създава допълнителен фокус, както е подчертано по-долу от 

въпросите и въпросите, които могат да бъдат разгледани по тази тема. 

Очаквано въздействие: 

Разработването на модел и по-доброто разбиране на мрежата от иновационни 

вериги ще даде по-силна база от знания за политическите насоки по отношение 

на иновациите. Това ще улесни разпространението и интегрирането на добрите 

практики на RRI благодарение на идентифицирането на "отворите" за RRI. 

Това действие ще укрепи базата от знания на SWAFS, но също така ще насърчи 

институционалните промени във финансирането на научните изследвания и 

организациите, извършващи научноизследователска дейност (RPO), както и в и 

между организациите, ангажирани с иновациите и включването им в 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми 

SwafS-22-2017: 

Етичните 

измерения на ИТ 

технологиите: 

европейска 

перспектива, 

фокусирана върху 

аспектите на 

сигурността и 

правата на човека 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи принос от 

ЕС на поръчката от 

2,8 милиона евро, 

биха позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми 
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обществото. 

Групови приоритети: 

Отворена наука 

 

SwafS-13-2017:  Интегриране на обществото в науката и иновациите - 

подход към съвместното създаване 
Налице е нарастващ интерес и случайни експерименти в процесите на 

съвместно изграждане (например изграждане на дневен ред и политически 

принос, съвместно оценяване, съфинансиране) и копродукция (например, наука 

на гражданите). Понякога се смята, че е достатъчно такива процеси да се 

случат, но би могло да се разгледа и тяхното съдържание и начина, по който 

обществото ще бъде интегрирано чрез подходи като дизайн, чувствителен към 

ценности и дизайн, който е чувствителен към пола. Съществуват и комбинации 

от процеси и съдържание, както и при дейности на място, включващи 

интелигентни градове, живи лаборатории и регионално измерение, свързани 

със стратегиите за интелигентна специализация. По отношение на измерението 

на пола изследванията вече са финансирани, за да очертаят загубата за 

обществото и икономиката на неприемане на аспекти на равенството между 

половете в изследователската организация и изследователския проект. Такива 

въпроси могат да бъдат повдигнати и за други измерения на RRI. 

Обхват: 

Темата може да се превърне в чадър за всякакви проекти, позволявайки 

сравнение и сравнения. 

Важен акцент за изучаване на тази тема е въпросът за резултатите, които се 

реализират. Дизайнът на съвместното строителство и на обществото са добре 

планирани, но това, което ще се случи, ще бъде пречупено чрез практически 

заложения в съществуващите институции и интереси. Това е документирано 

широко за ИКТ. Тук има структурен елемент, в смисъл, че съвместното 

изграждане и проектиране задължително се осъществяват на ранен етап, докато 

в по-късните етапи има много други фактори и обстоятелства, които съвместно 

определят резултатите. 

Съществува подобен структурен проблем с регулирането: добри намерения, но 

действителното изпълнение на място е недостатъчно. Имаше призиви за 

"приложимо регулиране", където бихме могли да започнем с това, какви са 

постижимите ефекти на практика, а не добри намерения. 

Групови приоритети: 

Пол 

SwafS-23-2017: 

Отговорна 

научноизследовател

ска дейност и 

иновации (RRI) в 

подкрепа на 

устойчивостта и 

управлението, 

отчитайки 

международния 

контекст 
Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от порядъка на 3 

милиона евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-24-2017: 

Транснационално 

функциониране на 

мрежата от услуги 

EURAXESS 
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Отворено новаторство 

Отворена наука 

WafS-14-2017: Свързан глобален свят на RR 
Специфично предизвикателство: 

В момента "свързаният глобален свят на RRI" е бъдеще и спекулативна 

перспектива. Но светът е окончателно свързан и има повтарящо се споменаване 

и случайна работа по въпросите на типа RRI по целия свят. В областта на 

нанотехнологиите от известно време (от началото на 2000 г.) имаше платформи 

и пространства за диалог. Каква е ролята на регулирането и на гражданското 

общество в свързаното глобално общество? Каква е ролята на индустрията, с 

динамиката на фирмите, които искат да изглеждат като "добри фирми", а не 

обратното? Аналогично, каква е ролята на националните държави и 

международните организации в този глобален свят? 

Всъщност може да се смята, че RRI може да се превърне в конкурентно 

предимство, определено за Европа и да допринесе пряко за програмата за 

заетост и растеж в Европа. Тази възможност ще бъде един от елементите на 

тази тема. Важно е да се даде "етично поведение" на индустрията конкретно 

място, а не да се оставя на абстрактни обсъждания. За тази цел ще бъдат от 

значение домейни и проучвания на случаи в ключови области като Единния 

цифров пазар и Енергийния съюз, подкрепящи дневния ред на Комисията [1] за 

работни места, растеж, справедливост и демократични промени. Други сектори 

на дейностите могат да се разглеждат и като казуси (например био-икономика, 

управление на отпадъците), при условие че те дават значителен поглед върху 

евентуалното нарастване на световния свят на RRI. 

Обхват: 

Има вече интересни проекти, които могат да бъдат изградени за настоящата 

тема. Проектът ProGReSS [2], финансиран от ЕС, има за цел да насърчи 

европейския подход към отговорна научноизследователска дейност и иновации 

чрез глобална мрежа, включваща партньори и съветници от Европа, САЩ, 

Китай, Япония, Индия, Австралия и Южна Африка, И включването на 

съответните заинтересовани страни от академичните среди, международните 

организации, промишлеността, изследванията на МСП, НПО, консултанти по 

политиките и финансиращи изследователски дейности. Проектът GEST 

(Глобална етика в науката и технологиите) [2], който неотдавна доведе до 

важна публикация за управлението и етиката в областта на науката и 

технологиите, сравняващ Европа, Китай и Индия, е друг пример. 

Групови приоритети: 

Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС от 3,35 млн. Евро, 

биха позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-26-2017: 

Science4Refugees - 

Подкрепа за 

висококвалифицир

ани бежанци 

Комисията счита, че 

предложенията, 

изискващи вноска от 

ЕС в размер на 100 

000 EUR, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство да 

бъде разгледано по 

подходящ начин. 

Независимо от това, 
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Международно сътрудничество 

Отворена наука 

SwafS-21-2017: Насърчаване на целостта при използването на резултатите 

от изследванията в политиката, базирана на доказателства: акцент върху 

немедицински изследвания 

Етиката на научните изследвания обикновено се свързва с науките за живота, и 

по-специално с медицинските и биомедицинските изследвания. Фокусът на 

вниманието засяга интервенциите върху хората, участието на децата и 

уязвимото население. Поради естеството на изследванията и по-ниския риск, 

дължащ се на възможните последици от нарушението, немедицински 

изследователски области (като социалните науки) са по-рядко свързани с 

етичните опасения, въпреки че изследователите редовно участват в протоколи, 

които имат пряко въздействие върху Благополучието на хората и като експерти 

в разработването на политики, предоставят доказателства, които подхранват 

процеса на вземане на решения. В този контекст етичните принципи са от 

голямо значение. В случай на нарушаване на тези принципи, икономическото, 

социалното и екологичното въздействие може да бъде значително. Съответните 

принципи са напр. Да предоставя консултации в областта, свързана с 

експертните познания, да различава идеологията от науката, да посочва ясно 

ограниченията на научните резултати и да е прозрачна по отношение на 

потенциалните конфликти на интереси. 

Очаквано въздействие: 

Предложеното действие ще насърчи по-отговорно и ефективно използване на 

научната информация, произхождаща от немедицински изследователски 

области, в подкрепа на разработването на политиките на ЕС чрез повишаване 

на разбирането за етичните предизвикателства и предлагане в отговор на 

адекватни етични стандарти и нормативна рамка за основани на доказателства 

политика. 

Групови приоритети: 

Отворена наука 

 

SwafS-22-2017: Етичните измерения на ИТ технологиите: европейска 

перспектива, фокусирана върху аспектите на сигурността и правата на 

човека 

Изследователските методологии, центрирани в областта на ИКТ, променят 

начина, по който се организират, предлагат и провеждат научните изследвания. 

Неизползваният потенциал на социалните медии например бързо се превръща 

това не изключва 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 

SwafS-27-2017: 

Изпълнение на 

европейска 

инициатива Train-

the-Trainers по 

отношение на 

интегритета на 

етиката и научните 

изследвания 

 

Комисията счита, 

че предложенията, 

изискващи принос 

от ЕС на поръчката 

от 2,8 милиона 

евро, биха 

позволили това 

специфично 

предизвикателство 

да бъде разгледано 

по подходящ 

начин. Независимо 

от това, това не 

изключва 
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в нова сцена на научноизследователски дейности, като създава нови 

предизвикателства пред съществуващата етична и правна рамка. От 

първостепенно значение в тази област е равновесието между използването на 

ИКТ технологии за събиране на огромни количества данни (включително 

лични данни) и принципите на основните права. Както се вижда от 

становището на Европейската група за "Етиката на технологиите за сигурност 

и наблюдение", действителното и потенциалното въздействие на ИКТ в нашето 

ежедневие е високо и бързо нараства. Това повдига многостранни въпроси, 

свързани с ефективното прилагане на Хартата на основните права в нашето 

електронно общество, като балансира интереса на всички социално-

икономически заинтересовани страни, насърчава иновациите, позволява 

създаването на висококачествени работни места и гарантира високо ниво на 

неприкосновеност на личния живот и кибернетична сигурност. 

Предприеманата работа ще анализира съществуващото и бъдещото етническо 

напрежение между технологичното развитие в областта на ИКТ и защитата на 

правата на човека, по-специално по отношение на неприкосновеността на 

личния живот и личните данни. При този анализ се взема предвид 

нарастващият брой и безпрецедентен интензитет на заплахите за обществената 

и частната кибернетична сигурност и отговорите на компетентните 

международни, европейски и национални органи. 

Действието ще допринесе активно за намаляване на съществуващото етично 

напрежение между потенциала на ИКТ технологиите и защитата на правата на 

човека, по-специално чрез разработване на оперативни стандарти и насоки, 

както и предлагане на евентуални конкретни подобрения на настоящата 

регулаторна рамка в духа на Ангажимент на ЕС за по-добро регулиране. 

 

Групови приоритети: 

Отворена наука 

 

SwafS-23-2017: Отговорна научноизследователска дейност и иновации 

(RRI) в подкрепа на устойчивостта и управлението, отчитайки 

международния контекст 

Тази тема ще допринесе за прилагането на Принцип 10 от Декларацията от Рио 

през 1992 г. за укрепване на достъпа до информация, участието на 

обществеността и достъпа до правосъдие, както и на следващите насоки на 

UNEP / UNITAR за Бали за националните планове за действие, както и на 

други принципи на Рио. Тази тема ще насърчи предприемането на отговорни 

подаването и 

подбора на 

предложения, 

изискващи други 

суми. 
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научни изследвания и иновации в контекста на действията за устойчивост, като 

включи множество участници, включително изследователи / академични среди, 

политици, индустрия / бизнес и общество, за да съчетаят решения, свързани с 

по-нататъшното прилагане на Декларацията от Рио. 

Обхват: 

Действието ще разгледа как развитието на науката и технологиите е вградено в 

растящото управление на устойчивостта и дискурсите за по-добро регулиране 

на всички нива (глобално до местно) и по-нататъшното усвояване на RRI в 

търсенето на решения. Той ще покаже примери за добри практики в 

управлението на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея и 

ще проучи начините, по които RRI може да засили още повече ролята на 

научните изследвания и иновациите за изграждане на капацитет и управление 

за устойчивост. Той ще допринесе ефективно и своевременно за прилагането 

на Принцип 10 на Рио, както и на принципите на Рио като цяло. Темата трябва 

да разгледа всички аспекти на RRI, включително управлението на научните 

изследвания и иновациите, достъпа до информация, ангажираността на 

обществеността, етиката, научното образование и пола. Тази тема е отворена за 

международно сътрудничество и трябва да бъде съобразена с европейския и 

световния напредък в тази област. 

Очаквано въздействие: 

Това действие ще покаже как отговорната научноизследователска дейност и 

иновациите могат ефективно да допринесат за глобалното и европейското 

управление на устойчивостта. Тя ще подпомогне заинтересованите страни в 

областта на научните изследвания и иновациите да играят решаваща роля при 

разработването и прилагането на устойчиви решения заедно с други видове 

участници. 

Групови приоритети: 

пол 

Международно сътрудничество 

Отворена наука 

 

SwafS-24-2017: Транснационално функциониране на мрежата от услуги 

EURAXESS 
EURAXESS ще помогне за повишаване на привлекателността на кариерата в 

европейските научни изследвания и иновации както за изследователите в 

Европа, които са изправени пред решенията за кариера, така и за тези, които 

понастоящем са извън Европа и може да обмислят преместване в Европа, за да 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 

Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 13. 06. 2017г. 

Изготвил: Дирекция МПП 

21 

развият кариерата си тук. 

Обхват: 

Целта на действието е да се засили още повече услугите, предоставяни от 

центровете за услуги EURAXESS, разширяване на наскоро развития мандат за 

полагане на грижи за кариерното развитие на млади изследователи в Европа, 

със специален акцент върху студентите и изследователите на висши учебни 

заведения. Новоразработените услуги на мрежата EURAXESS достигат до 

мобилни и не-мобилни изследователи с цел да допринесат за завършването на 

европейското научноизследователско пространство (ERA) и областта на 

отговорната научноизследователска дейност и иновациите, както и да открият 

повече възможности за кариера в индустрията. Това действие ще подкрепи 

дейностите на мрежата за услуги EURAXESS, представена от организациите на 

Bridgehead, за да се справят със стратегически въпроси, свързани със 

стартираното разширяване на услугите от предимно свързани с мобилността 

услуги и за не-мобилни изследователи. Създаването на кариерно развитие и / 

или подкрепа за центровете за кариерно развитие се разширява в рамките на 

по-широк географски обхват на мрежата, подкрепа за изследователи и млади 

предприемачи за стартиращи фирми в МСП и промишлеността и концепции за 

по-добра интеграция на изследователите в Културата на страната домакин и 

културата на бизнес средата, както и програми за наставничество за 

изследователи. 

Очаквано въздействие: 

По-доброто използване на насоките за професионално развитие, както и 

сътрудничеството с новосъздадените предприятия и МСП ще допринесат за 

иновациите в научните изследвания. 

Чрез увеличаване на нивото на обслужване на цялата мрежа EURAXESS 

Services, ползата за изследователската общност ще бъде трайна и 

широкообхватна 

Групови приоритети: 

Пол 

 

SwafS-26-2017: Science4Refugees - Подкрепа за висококвалифицирани 

бежанци 
Специфично предизвикателство: 

Инициативата "Science4Refugees" е насочена към бежанските изследователи / 

учени, които са кандидатствали и получили убежище в приемащата страна, 

което ще им позволи да продължат обучението си или да влязат на пазара на 



На вниманието на Кмет, Зам.-кметове, Секретар, Председател на Общински съвет 

Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg  раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 13. 06. 2017г. 

Изготвил: Дирекция МПП 

22 

труда. В заглавието "Science4Refugees" ще се съберат редица инициативи на 

портала EURAXESS. 

Обхват: 

Това действие ще подкрепи дейности на институционално, регионално или 

национално равнище за разширяване на дейностите им за бежанците от 

регионално на европейско равнище. Тези инициативи ще дадат на бежанците 

изследователи / учени възможността да развият своите знания и кариера, като 

подобрят своите умения и опит. 

Очаквано въздействие: 

Да осигури финансова подкрепа и подкрепа за заетостта на инициативи, които 

подкрепят интеграцията на бежанците в новите им условия на заетост и 

култура и да подготвят бежанците за висококонкурентния и 

висококвалифициран пазар на труда. Видимостта на тези инициативи, 

подкрепяни с финансова подкрепа, ще бъде увеличена, като се използва 

порталът EURAXESS за разпространение, като се даде висока видимост на ЕС 

и се предлага координационна подкрепа от страна на ЕС. В средносрочен план, 

действието има за цел да подпомогне научните работни места и растежа; Тя ще 

увеличи броя на висококвалифицираните работници, които са достатъчно 

подготвени за достъп до европейския пазар на труда, като използват новите си 

придобити умения и опит чрез подкрепяните действия. 

 

SwafS-27-2017: Изпълнение на европейска инициатива Train-the-Trainers 

по отношение на интегритета на етиката и научните изследвания 
Специфично предизвикателство: 

С оглед на адекватното справяне с предизвикателството на 

интернационализацията на научните изследвания, включително в контекста на 

сътрудничеството на ЕС, е необходимо да се засили капацитетът на ЕС да 

насърчава и насърчава най-високите етични стандарти и да постига по-висока 

степен на съгласуваност на практиките за целостта на научните изследвания в 

Европа. Във второто отношение Съветът със своите заключения от 1 декември 

2015 г. относно интегритета на научните изследвания прикани държавите-

членки и Комисията да подкрепят "дейности за обучение, основаващи се на 

принципа" обучаван-обучаващ " 

Обхват: 

Очаква се участниците да разработят иновативни методи за обучаване на 

обучителите по етика и целостта на изследванията (като курсове за обучение, 

семинари, постоянна услуга за подкрепа на обучителите) въз основа на 
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консултации и пряко участие на всички заинтересовани страни, 

представляващи както публични, така и частни Структури (т.е. интензивни 

научноизследователски отрасли). Тези методи за обучение следва по-

специално да насърчават последователното прилагане на принципите, 

изброени в "Европейския кодекс за поведение за изследователска почтеност", 

разработен от Европейската научна фондация (ESF) и всички европейски 

академии (ALLEA) 

Очаквано въздействие: 

Очаква се настоящото действие да насърчи по-висока степен на съгласуваност 

на практиките за целостта на изследванията в Европа, да укрепи способността 

на научните общности да спазват най-високите етични стандарти и да даде 

възможност на изследователите да възприемат "добродетелен етичен подход", 

т.е. Етика и почтеност в изследователския проект. 

 

Групови приоритети: 

Отворена наука 

Отворено новаторство  

 

Какво се финансира 

Научни и иновативни действия 

Финансиране за научноизследователски проекти, разглеждащи ясно 

дефинирани предизвикателства, които могат да доведат до натрупване 

на нови познания или до нови технологии. 

Кой? Обединения от партньори от различни държави, промишлени 

отрасли и учени. 

Иновативни дейности 

Финансирането е по-насочено към дейности, по-близки до пазара. 

Например изготвяне на прототипи, изпитване, демонстриране, пилотни 

разработки, мащабиране и т.н., ако те се стремят към производство на 
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нови или подобрени продукти или услуги. 

Кой? Обединения от партньори от различни държави, промишлени 

отрасли и учени. 

Действия за координиране и подкрепа 

Финансирането покрива координацията и свързването в мрежа на 

научноизследователски и иновативни проекти, програми и политики. 

Финансирането на научни изследвания и иновации per se е обхванато 

другаде. 

Кой? Отделни субекти или обединения от партньори от различни 

държави, промишлени отрасли и учени. 

Субсидии за изследвания на границата на научното познание — 

Европейски научноизследователски съвет 

Финансиране за проекти, оценени единствено по критерия за високи 

научни постижения във всяка научноизследователска област, 

реализирани от национален или многонационален екип, воден от главен 

изследовател. 

Кой? ERC финансира изтъкнати млади, прохождащи изследователи, 

вече независими изследователи и старши ръководители на изследвания. 

Изследователите могат да са с различна националност и техните проекти 

могат да бъдат от всяка научноизследователска област. 

Подкрепа за обучение и кариерно развитие — действия по инициативата 

„Мария Склодовска-Кюрѐ“ 

Финансиране за международни научноизследователски стипендии в 
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обществения или частния сектор, научноизследователски обучения, 

обмен на персонал. 

Кой? Прохождащи изследователи или опитни изследователи (от всяка 

националност), технически персонал, национални/регионални програми 

за изследователска мобилност. 

Инструмент за МСП 

Този инструмент е насочен към високоиновативни МСП, които имат 

амбиции да развиват своя потенциал за растеж. Той предлага еднократни 

суми за проучвания за приложимост, субсидии за основната фаза на 

даден проект за иновации (демонстрация, създаване на прототип, 

изпитване, разработване на приложение...); на последно място етапът на 

комерсиализиране се подпомага индиректно чрез улеснен достъп до 

дългови и капиталови финансови инструменти. 

Кой? До участие се допускат само МСП. Едно самостоятелно МСП или 

консорциум от МСП, установени в ЕС или в асоциирана държава. 

Директен път към иновации 

Финансирането трябва да започне през 2015 г. като пилотно действие. 

Непрекъснато отворените, движени от иновации покани за участие ще са 

насочени към иновационни проекти, разглеждащи която и да е 

технологична област или област, представляваща предизвикателство за 

обществото. Пилотното действие ще претърпи задълбочена оценка по 

средата на „Хоризонт 2020“. 

Кой? Промишлени предприятия, включително МСП, с най-малко трима 

и най-много петима партньори и максимален принос от ЕС в размер на 3 
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млн. евро за проект. 

  

Размер на финансиране 

В „Хоризонт 2020“ има само един размер на финансиране за всички 

бенефициери и всички дейности при субсидиите за научни изследвания. 

Финансирането от ЕС покрива до 100 % от всички допустими разходи за 

всички научноизследователски и иновативни действия. За иновативни 

действия по принцип финансирането покрива 70 % от допустимите 

разходи, но може да нарасне до 100 % за организации с нестопанска цел. 

Непреките допустими разходи (например разходи за администриране, 

комуникации и инфраструктура, офис консумативи) се възстановяват 

при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи (онези 

разходи, които са пряко свързани с реализирането на действието). 

 

ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална 

инфраструктура“ 

ПРОЦЕДУРА: 

BG16RFOP001-5.001  
„ПОДКРЕПА ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИ-

ЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА 

ДЕЦА” 

Основната  цел  на  настоящата  процедура  е да осигури подходяща и 

ефективна социална инфраструктура, допринасяща за  предоставяне  на  нов  

вид  резидентни  и  съпътстващи  услуги  в  общността, включително  и  

здравно-социални,  които  да  заменят  институционалния  модел  на грижа за 

деца. 

Конкретни цели:   
•Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и 

младежите, настанени  в  ДДЛРГ,  ДМСГД,  включително  и  за  децата  с  

увреждания  и  децата  с потребност от постоянна медицинска грижа; 

•Да  се  подкрепи  осигуряването  на  инфраструктура  за  услуги  в  общността  

за  деца  и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги. 

Правилата,  които  ще  се  прилагат  по  отношение  на  консултативните,  
почасовите  и дневните услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, 

подкрепени по ОПРР 2014-2020, са:  

  Гарантиране на запазване на характера на новата услуга със съвкупността от 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

(100%) за Община 

Враца 1 566 550 лв. 

Не се изисква 

съфинансиране, но 

бенефициентът се 

задължава да 

поддържа 

съответните услуги 
минимум  5  години  

след  датата  на  

приключване  на 

дейностите  по  

проекта  и  

Конкретни 

бенефициенти:   

Компонент 1: 

Общини – 

вкл.Община 

Враца, съгласно 

Картата на 

услугите за  

подкрепа в 

общността и в 

семейна среда и  

Картата на 

резидентните 

услуги. 

Компонент 2: 

Министерство 

1-ви краен 

срок - 

03.08.2017   
2-ри краен 

срок - 

03.11.2017  

До  03  

август  

2017  г.  
конкретни

ят  

бенефицие

нт  е  

длъжен  да  

подаде  

проектни  
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дейности, за  чието  предоставяне  е  създадена,  независимо  от  възможна  

промяна  на наименованието й;  

  Недопускане на намаление на обхвата на дейностите в новата услуга, но 

допускане на разширяване  на  обхвата  –  брой  потребители  и  нови  

дейности,  които  надграждат съществуващите;  

  За  услугите  за  деца  с  увреждания  –  допускане  при  намаление  на  броя  

на  децата  с увреждания,  получаващи  грижа  и  подкрепа  в  съответните  

центрове,  разширение  на целевата група с пълнолетни младежи с увреждания. 

Правилата,  които  ще  се  прилагат  по  отношение  на  резидентните  
услуги,  подкрепени  по ОПРР 2014-2020, са:  

  Гарантиране на запазване на характера на новата услуга със съвкупността от 

дейности, за  чието  предоставяне  е  създадена,  независимо  от  възможна  

промяна  на наименованието й;  

  Допускане  на  промяна  на  целевата  група  на  услугата  от  деца  на  

пълнолетни  лица  – лица с увреждания или стари хора, в случай на:  

o  липса на непълнолетни потребители на услугата;  

o  значително намаление на броя на децата, ползващи резидентната услуга, 

което прави поддържането й като услуга за деца неефективно.  

  Допускане на промяна на целевата група на услугата от деца с увреждания 

на деца без увреждания и обратно, в случай на:  

o  липса на потребители на услугата от целевата група, за която е създадена;  

o  наличие  на  повече  потребители  от  другата  целева  група  деца  и  липса  

на достатъчно места в услугите, предназначени за тях.  

Профилирането  на  услугите  в  дадена  група  резидентни  услуги  по  

признаци  възраст  и потребност от постоянни медицински грижи, не се счита 

за промяна на характера на услугата.   

Във  всеки  отделен  случай  прилагането  на  изключенията  от  общите  

правила  за осигуряване на устойчивост на услугите във вида и обхвата, в 

които са създадени, ще се  оценява  индивидуално  и  въз  основа  на  

становище  на  Министерството  на  труда  и социалната политика.   

Допустими дейности: 
1.Разширяване/преустройство/ремонт  на  материалната  база  на  

съществуващи центрове за обществена подкрепа, включително прилежащо 

дворно пространство (ако е приложимо) с оглед разширяване на дейността им 

съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;  

2.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд за изграждане  на  нови  Центрове  за  обществена  

верификация  на  

искането  за  

окончателно  

плащане  от страна 

на УО. 

Размер на резерва за  

изпълнение спрямо  

етапната цел на  

приоритетна ос     

597 296,39 лв. 

Индивидуална 

етапна цел за 2018 г.   

(верифицирани от 

УО на ОПРР 

средства до 30  

септември 2018 г.) 

220 883,55 лв. 

В  случай,  че  

конкретен  

бенефициент  не  е  

постигнал 

индивидуалната  си  

етапна  цел  на  

верифицирани  от  

УО  на  ОПРР  

средства  до 

30.09.2018 г.,  УО  на  

ОПРР си  запазва  

правото  да  ревизира  

определения  общ  

ресурс  на БФП  

(100%)  за  

съответния  

конкретен  

бенефициент  и  

размера  на  

предоставената  до 

на 

здравеопазване 

Конкретните  

бенефициенти 

следва да 

изградят всички 

услуги, които са 

предвидени да  

се  подкрепят  на  

тяхната  

територия  

съгласно  

Картата  на  

услугите  за  

подкрепа  в  

общността  и  в  

семейна  среда  и  

Картата  на  

резидентните  

услуги.  В  

зависимост  от  

проектната 

готовност на 

бенефициентите, 

услугите могат 

да бъдат 

разделени в едно 

или  

няколко  

проектни  

предложения  с  

общ  размер  на  

БФП  по  

проектите  до  

максималната 
прогнозна  

стойност,  

предложен

ия  в  

размер  на  

минимум  

50%  от  

бюджета  

на  БФП,  

който  му  

е  

определен  

съгласно  

Насоките 

за 

кандидатст

ване. 

 

Кандидатс

тването се 

осъществя

ва по 

електроне

н път чрез  

Модула  за  

електронн

и  услуги  

на  

Информац

ионната  

система  за  

управлени

е  и  

наблюдени

е  

„ИСУН 

2020“ на 

електроне

н адрес 
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подкрепа/Общностни  центрове  за деца  и  семейства,  включително  

прилежащо  дворно  пространство  (ако  е  приложимо) съгласно Картата на 

услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.   

Ново  строителство  на  ЦОП/Общностен  център  се  допуска,  при  доказана  

необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, 

която да  може  с  по-малко  средства  от  тези,  необходими  за  ново  

строителство,  да  се ремонтира,  преустрои  и/или  реконструира,  по  начин,  

че  да  е  подходяща  и  да отговаря на функционалните изисквания за услугата.  

3.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд  за създаване  на  дневни  центрове  за  подкрепа  на  деца  с  

тежки  множествени увреждания и техните семейства, включително 

прилежащо дворно пространство (ако е  приложимо)  съгласно  Картата  на  

услугите  за  подкрепа  в  общността  и  в  семейна среда;  

Ново строителство на Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания  и  техните  семейства  се  допуска,  при  доказана  

необходимост  и  в случай че в рамките на общината няма материална база, 

която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, 

да се ремонтира, преустрои и/или  реконструира,  по  начин,  че  да  е  

подходяща  и  да  отговаря  на функционалните изисквания за услугата.  

4.Разширяване/преустройство/ремонт  на  материалната  база  на  

съществуващи  дневни центрове  за  деца  с  увреждания  и  центрове  за  

социална  рехабилитация  и интеграция, включително прилежащо дворно 

пространство (ако е приложимо) с оглед разширяване  на  дейността  им и  

превръщането  им  в  дневни  центрове  за  подкрепа  на деца  с  увреждания  и  

техните  семейства  съгласно  Картата  на  услугите  за  подкрепа  в общността 

и в семейна среда;  

5.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд  за изграждане  на  дневни  центрове  за  подкрепа  на  деца  с  

увреждания  и  техните семейства, включително прилежащо дворно 

пространство (ако е приложимо) съгласно Картата на услугите за подкрепа в 

общността и в семейна среда;   

Ново  строителство  на  Дневни  центрове  за  подкрепа  на  деца  с  увреждания  

и техните  семейства  се  допуска,  при  доказана  необходимост  и  в  случай  че  

в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко 

средства от тези,  необходими  за  ново  строителство,  да  се  ремонтира,  

преустрои  и/или реконструира,  по  начин,  че  да  е  подходяща  и  да  отговаря  

на  функционалните изисквания за услугата.  
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6.Строителство, ремонт, реконструкция,  преустройство, обновяване  на  

сграден  фонд  за изграждане  на  инфраструктура  за  нови  социални  услуги  в  

общността  от резидентен тип за деца и младежи без увреждания, включително 

прилежащо дворно пространство  (ако  е  приложимо)  съгласно  Картата  на  

резидентните  услуги,  както следва:    

o  Център за настаняване от семеен тип за деца;  

o  Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;  

o  Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.    

Допуска се ново строителство на ЦНСТ/Преходно/Наблюдавано жилище само 

по изключение, в случай че в рамките на общината няма материална база, 

която да може  с  по-малко  средства  от  тези,  необходими  за  ново  

строителство,  да  се ремонтира,  преустрои  и/или  реконструира,  по  начин,  

че  да  е  подходяща  и  да отговаря на функционалните изисквания за услугите  

7.Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден 

фонд за изграждане  на  центрове  за  специализирана  здравно-социална  грижа  

за  деца, включително прилежащо дворно пространство (ако е приложимо) 

съгласно Картата на резидентните услуги,  както следва:    

o  Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания  

с потребност от постоянни медицински грижи;  

o  Център  за  специализирана  здравно-социална  грижа  за  деца  с  високо- 

рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;  

-  Доставка  и  монтаж  на  оборудване  и  обзавеждане  за  горепосочените  

сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;  

-  Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите 

сгради/помещения. 

8.Дейности за информация и комуникация по проекта (задължителна дейност). 

В  рамките  на  настоящата  процедура  конкретните  бенефициенти  следва  да  

създадат  всички  услуги,  които  са  предвидени  да  се  изградят  на  

тяхната територия  съгласно  Картата  на  услугите  за  подкрепа  в  

общността  и  в  семейна среда и Картата на резидентните услуги. За община 

Враца услугите са 5,  както следва: 

Услуги за подкрепа в общността и в семейна среда: 

� Нови* ЦОП/ Общностни центрове за деца и семейства (до 4 места за 

спешно настаняване) – 1; 

� Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени 
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увреждания и техните семейства – 1. 

*Изграждането  на  предвидените  в  картите  нови  услуги   може  да  бъде 

реализирано  както  чрез  ново  строителство,  така  и  чрез  извършване  на 

ремонт/реконструкция  на  съществуваща  материална  база,  в  която  да  се  

предоставя новата услуга. 

Резидентни услуги: 

� Нови   ЦНСТ за деца – 1; 

� Нови Преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна възраст -1; 

� Нови Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. – 1. 

ВАЖНО: 
1. В  случай  че  конкретният  бенефициент  реши  да  представи  всяка  услуга  

в отделно проектно предложение, то максималният размер на БФП за проекта 

следва да е до  размера  на  индикативната  стойност,  определена  за  услугата  

в  таблицата  по-долу.  

При  комбиниране  на  няколко  услуги  в  един  проект,  максималният  

размерна  БФП  за проекта  следва  да  е  сбор  от  индикативните  стойности  

на  отделните  услуги,  като  по отношение  на  определяне  на  стойността  на  

конкретните  услуги,  бенефициентът  не  е длъжен да се съобразява с 

посочената индикативна стойност за услугата.   

Услуга (вид)                                                                  Индикативна стойност 
-Нови  Центрове  за  обществена  

подкрепа/Общностни  центрове  за  деца  и                до 321 500,00 лв. 

семейства    (до  4  места  за  спешно  

настаняване); 

- Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с          до 430 000,00 лв. 

тежки  множествени  увреждания  и  техните              
семейства; 

- Нови Центрове за настаняване от семеен  тип         до 400 050,00 лв. 

за деца; 

- Нови  Преходни  жилища  за  деца  от  15  до       до 290 000,00 лв. 
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18-годишна възраст; 

- Нови Наблюдавани жилища за младежи от          до 125 000,00 лв. 

18 до 21 г. 

2.Изграждането  на  инфраструктурата  следва  да  бъде  в  съответствие  

с  разработените  и утвърдени от Министерство на труда и социалната 

политика функционални изисквания и насоки за изграждане на 

инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за 

деинституционализация и живот в общността. Функционалните 

изисквания са приложение /Приложение Н/ към Насоките за 

кандидатстване. 

3.Не се допуска изграждане на резидентни социални и интегрирани 

здравно-социални услуги  в  сградите  на  закрити  или  предстоящи  за  

закриване  специализирани институции  –  сградите  на  бившите  

домове  за  деца  с  увреждания,  бившите  и функциониращите все още 

домове за деца, лишени от родителска грижа и бившите и 

функциониращите все още домове за медико-социални грижи за деца, 

както и в сградите  на  лечебни  заведения. 

4.Допустимо  е  разширяването  на  материалната  база  на  

съществуващи  центрове  за обществена  подкрепа  не  само  чрез  

инвестиции  в  основната  сграда,  в  която  се помещава съществуващия 

център, но и чрез ремонт/изграждане на помещения и в друга физическа 

среда, включително и в сградите на съществуващи детски градини и 

учебни заведения. 

5.Всички дейности, обект на интервенция по настоящата процедура, 

трябва задължително да  бъдат  извършвани  върху  общинска  

собственост  и/или  държавна  недвижима собственост,  предоставена  за  

безвъзмездно  ползване  за  нуждите  на  съответната  социална/здравно-

социална услуга. 

6.Дейностите  по  изготвяне  на  енергийни  и  технически  обследвания,  

заснемания, технически/работни  проекти,  оценка  на  съответствието  

на  проектите  са подготвителни дейности спрямо основните дейности 

по проекта. В тази връзка в случай че тези дейности са завършени преди 

подаване на проектното предложение, разходите за тях са допустими за 
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финансиране в съответствие с допустимите разходи, посочени в 

Условията за кандидатстване. 

7.Всички проекти следва да включват мерки, свързани с подобряване на 

достъпа на хора с  увреждания,  в  съответствие  с  изискванията  на  

Наредба  №4  от  01.07.2009  г.  за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. 

8.Материалната  база  и  оборудването/обзавеждането  следва  да  

гарантират  безопасна  и сигурна среда за децата и младежите. 

9.Към Пакета документи за кандидатстване към проектното 

предложение трябва да бъде приложено  Решение  на  Общинския  съвет 

 за  кандидатстване  с  проекта  по  настоящата  процедура,  с  което  се  

декларира, че :  

1) поема ангажимент за създаване на съответната социална/здравно-

социална услуга.  

2) до  приключване  на  строително-ремонтните  работи  по  

изпълнението  на  настоящия проект, ще стартира създаването на 

съответната услуга;   

3) услугата  ще  бъде  поддържана  минимум  5  години  след  датата  на  

приключване  на дейностите  по  проекта  и  верификация  на  искането  

за  окончателно  плащане  от страна на УО;  

4) предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години 

след датата на приключване на  дейностите  по  проекта  и  верификация  

на искането  за  окончателно  плащане  от страна на УО“.  

5) поема  ангажимент,  че  до  втория  краен  срок  за  кандидатстване  

ще  бъдат представени  проектни  предложения  за  всички  услуги,  

които  са  предвидени  да  се изградят  от  конкретния  бенефициент  

съгласно  Картата  на  услугите  за  подкрепа  в общността и в семейна 

среда и Картата на резидентните услуги.  

В случай на съществуваща услуга, следва да се поеме ангажимент само 

по т.3, т.4 и т.5. 

10.С оглед гарантиране съответствие с функционалните изисквания и 
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насоки за изграждане на  новата  инфраструктура  към  пакета  

документи  за  кандидатстване  към  проектното предложение трябва да 

бъде приложено и писмо за подкрепа от МТСП:  

  за съгласуване на местоположението на сградния фонд;  

  за  съгласуване  на  обяснителна  записка  (в  случаите,  когато  

строително-монтажните  работи  не  изискват  разработването  на  

инвестиционен  проект съгласно ЗУТ);  

  за  съгласуване  на  технически  или  работен  проект  (в  случаите,  

когато  има разработен готов работен/технически проект с издадено 

разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);  

 за съгласуване на списък на предвиденото оборудване/ обзавеждане;  

В случай че бенефициентът предвижда процедура на инженеринг писмо 

за подкрепа за  съгласуване  на  технически  или  работен  проект  следва  

да  бъде  представено пред УО на ОПРР на етапа на верификация на 

средствата по проекта. 

11.Конкретният  бенефициент  трябва  да  предвиди  строителен  надзор  

от  лицензирана фирма  –  консултант  съгласно  чл.168  ал.2  от  Закона  

за  устройство  на  територията  за проектни предложения, включващи 

строежи от първа до четвърта категория.Завършването на 

строителството и въвеждането в експлоатация се извършва по реда на 

Закона за устройство на територията. 

12.Реализацията на проекти, които касаят ползване или водовземане от 

повърхностни или  подземни  водни  тела,  подлежат  на  разрешителен  

режим,  съгласно  Закона  за водите (ако е приложимо). 

13.Техническата документация няма да бъде предмет на оценка по 

настоящата процедура и в тази връзка не се представя на етапа на 

кандидатстване. Конкретният бенефициент представя декларация  в 

зависимост от степента на проектната готовност на обекта на 

интервенция и носи  пълната  отговорност  за  качеството  и  пълнотата  

на  разработената  техническа документация, включително за 

законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в 

качеството му на Възложител по проекта. Задължение  на  конкретния  

бенефициент  е  да  съхранява  към  всяко  проектно  предложение 
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техническата  документация  в  целия  й  наличен  обем  (скица  на  

имота  за  застрояване, архитектурно заснемане с обяснителна записка, 

технически или работен проект съгласно Закона  за  устройство  на  

територията,  Наредба  №4  за  обхвата  и  съдържанието  на 

инвестиционните проекти, придружен от КС на проектантите по 

приложимите части и подробна  количествено-стойностна  сметка  по  

видове  СМР, оценка  на  съответствието със  съществените  изисквания  

към  строежите)  и  свързаната  с  нея  налична документация 

(съгласувания, одобрения и разрешения и др.), която се представя на 

етапа на верификация на разходите.   

14.Ръководителят  на  инфраструктурен  проект,  финансиран  по  ОП 

„Региони в растеж” трябва да отговаря на следните изисквания:   

- Да има  висше образование с образователно-квалификационна степен 

бакалавър или магистър  с  не  по-малко  от  3  години  професионален  

опит  в  управлението  и/или изпълнението,  координацията,  контрола  и  

администрирането  на  инфраструктурни проекти. 

15.Планираната продължителност на всеки проект, включително 

дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца. 

Финансов механизъм 

на европейското 

икономическо 

пространство 

В Брюксел e обявен стартът на Фонда за младежка заетост по ФМ на 

ЕИП и НФМ.  

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят общо 60,6 милиона евро 

за период от седем години в подкрепа на транснационални проекти 

насочени към устойчива и качествена младежка заетост. Целта на фонда 

е да финансира пилотни проекти, които ще помогнат на младежите да 

намират работа, както и за обмен на добри практики от една държава в 

друга. Предвидени са средства и за изследвания. 

Цели на проекта: 

- Целевата група са хора между 15 и 29 години, като акцента е 

върху тези между 25 и 29. 

- Препоръчаните мерки са: добри практики за развитие на стабилни 

работни места, иновативни решения за обучение на трайно 

безработни младежи, използвайки иновативни технологии, 

разширяване на кръга на заинтересованите страни – социални или 

Мин. – 1 млн. Евро 

(85% финансиране 

на НФМ, 15% от 

партньорите) 

Допустими 

кандидати: 

- Общински 

администрации, 

сдружения на 

общини, 

организации с 

общинско 

участие. 

- Областни 

администрации, 

сдружения и 

организации с 

участие на 

администрациит

е. 

- Учреждения на 

-  Краен 

срок за 

подаване 

на 

документи

те –  1 

август 

2017 г. 
- 

Продължи

телност на 

проекта – 

от датата 

на 

подписван

е на 

договора 
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младежки институции, психолози. 

- Включване на нетипични работодатели – НПО, граждански 

организации, малки и средни предприятия. 

- Разработване на стратегии. 

- Развитие на социалното предприемачество. 

- Подпомагане на млади предприемачи. 

- Обучение на цялото семейство. 

- Нов менторски подход. 

- Експериментална педагогика. 

- Разработка на гъвкави решения. 

- Комбиниране на формално и неформално образование. 

- Учене чрез работа. 

- Стратегии спрямо пола. 

Подпомагани сфери: 

- Иновации и изследвания. 

- Трансфер на добри практики. 

- Анализи и проучвания. 

Дейности по проекта: 

Иновации и изследвания: 

Тук се търсят проекти, които се фокусират върху нови, 

експериментални решения за справяне с безработицата сред целевата 

група и за създаване на нови, устойчиви работни места за младите 

хора. 

Насърчават се нови решения и нестандартни практики. 

Кандидатстващите в тази насока трябва да са наясно, че идеите им са 

нови за сферата, сектора, целевата група и страната, в която се 

изпълняват. 

Проектния консорциуми, които иска да тестват да получат и тестват 

практики, които са приложени и тествани от други, трябва да 

кандидатстват по направление „Трансфер на знания и добри 

практики“. 

 

Трансфер на знания и добри практики 

централната 

власт. 

- Публични или 

частни учебни 

или 

изследователски 

центрове. 

- Публични 

организации, 

НПО, социални 

предприятия. 

- Частни 

компании и 

сдружения. 

- Социални 

партньорства. 

 

до 30 

април 

2024. 
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Тук Фонда търси проект, целящи споделяне на добри практики и 

знания в сферата на младежката заетост между страните, работещи 

по Механизма. Крайната цел е създаването на нови работни места и 

намаляване на трайната безработица при младежите от целевата 

група или страните-участнички. 

Трябва да се вземе в предвид, че за да се постигне успешен трансфер 

на добра практика от една страна в друга , трябва да се направят 

специфични анализи на страната – приемник, структурата и 

условията, при които е работила, както и предложения как ще работи 

в новите условия. 

 

Анализи и проучвания 

В последните години, страните-членки на ЕС насочиха сериозни 

суми към сериозни инициативи, насочени към безработните млади 

хора и тези, които не се обучават, учат или работят. Липсват, обаче, 

проучвания, които да оценка на тези нови инициативи, както и за 

изграждането на капацитет от страна на националните агенции, с 

който да се изготвят проучвания на резултатите. Тъй като такива 

инициативи действат на територията на много от страните-членки на 

ЕС, Фондът ще финансира международни мрежи за проучвания, 

които да споделят знания (идеи, теории, практики и упражнения) за 

това как да се правят оценки на влиянието в страните, допустими за 

финансиране по НФМ. Включването на експертни партньори от 

другите страни-членки на ЕС, страни-донори и международни 

организации също трябва да бъде обмислено. Фондът приветства 

съвместни кандидатури от страна научни центрове, имащи 

намерението да повишат капацитета си с докторанти в сферата на 

оценките на влиянието.  

Международните анализи и оценки на инициативи, насочени към 

трайно безработни, неучещи и необучаващи се хора на 25 и повече 

години, са приоритет на фонда.  

Фондът предвижда анализ на, но не се ограничава до, следните 

инициативи: 
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- Обучения (оценка на новите програми и модули във формалното 

и неформалното образование, придобиване на търсени на пазара на 

труда умения). 

- Връщане на отпадналите обратно на училище. 

- Предприемачество (оценка на обучения по предприемачество). 

- Работодателство (оценка на публичните услуги и инициативи, 

включващи консултации и помощ при търсене на работа). 

- Програми за субсидии на заплати или сходни услуги. 

- Социално и финансово подпомагане на млади безработни. 

- Общностни инициативи. 

- Специални инициативи, насочени към най-уязвимите групи. 

Документи: 

- Обобщаваща бележка с приоритетите на проекта (международен 

проект, с целеви подход, насочен към резултатите и даващ решения 

на проблемите на целевата група). Целите на проекта и нуждите на 

целевата група трябва да са ясно обяснени. Трябва да съдържа ясна 

обосновка на заложените дейности, проучванията и собствения опит 

в тази сфера. Бланката за обобщаващата бележка е прикачена към 

поканата за участие. Трябва да е написана на английски, а бюджета 

да е в Евро. 

- Елементите, зададени в обобщаващата бележка, могат да бъдат 

сериозно променени в пълната проектна апликация, оформяща 

Стъпка 2. Партньорите по проекта, включени в обобщаващата 

бележка, трябва да присъстват и тук. Може да има и нови партньори. 

Разликите в проектобюджета не трябва да са големи. Всеки 

консорциум от партньори може да участва само с една обобщаваща 

бележка. На партньорите не се разрешава да участват с други 

консорциуми по същата покана.  

- Крайния срок за подаване на концептуалните бележки чрез 

платформата на Фонда (EGREG) е 01. 08. 2017 г., 12:00 

Централноевропейско време. Не се разрешават промени по 

обобщаващата бележка след изтичане на крайния срок за подаване. 

НАЦИОНАЛЕН 

ДОВЕРИТЕЛЕН 

ЕКОФОНД 

 

Програма за набиране 

на проекти по 

Инвестиционна 

програма за климата 

Целта на настоящата публична покана е да се оформи портфейл от проекти, 

които да бъдат финансирани за намаляване емисиите на парникови газове. 

Финансират се проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в 

сгради и други обекти публична държавна или публична общинска собственост. 

Допустими са  изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на 

дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за 

измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с понижение”, 

ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради и други. 

Начини и размер на 

финансиране: 

За публични 

институции 

(държавни органи, 

общини), 

финансирането e - 

до 85 % от 

Бенефициери по 

тези проекти 

могат да бъдат: 

публични 

институции 

(държавни 

органи, 

общини), 

Без срок 

за 

кандидатс

тване 

 

Заявление 

за проявен 

интерес за 
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(ИПК) По ИПК ще се приемат проекти, които ще се финансират на базата на 

стойността на инвестицията, необходима за намаляване на емисиите на 

парниковите газове, на базата на извършен енергиен одит и изготвен съответен 

инвестиционен проект съгласно българското законодателство. 

Одобрението на всеки проект се осъществява на две основни фази: 

Фаза 1: Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на предварително 
обявени задължителни изисквания за съответствие. 

Проектите се представят в приложения формат на Заявление за проявен интерес 

за финансиране на проект в рамките на ИПК. За всяко получено заявление ще 

бъде изпратен отговор за потвърждение на получаването и ще бъде издаден 

входящ номер само при съответствие на съдържанието на подадените 

документи с изискванията. НДЕФ си запазва правото след преглед на 

заявлението да изиска допълнителна информация или обосновано да остави за 

преразглеждане заявлението за интерес. 

Фаза 2: Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания 

за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор 

Кандидатите, преминали успешно проверката за съответствие, подават 

Формуляр за кандидатстване по образец. 

инвестиционните 

разходи. 

 

В този процент влиза 

финансиране на 

СМР, както и 

авторски и 

строителен надзор и 

инвеститорски 

контрол, стойността 

на които общо може 

да достига до 3% от 

стойността на СМР. 

В Указанията не са 

посочени 

индикативни 

стойности на 

проектите. 

регистрираните 

вероизповедания

, лица, 

регистрирани по 

ЗЮЛНЦ, както и 

други 

юридически 

лица, създадени 

за задоволяване 

на обществени 

интереси 

(научни 

организации, 

културни 

институти, 

читалища, 

професионални 

камари и др.) 

 

финансира

не на 

проект в 

рамките на 

ИПК се 

изпраща в 

електроне

н вид на 

ecofund@e

cofund-

bg.org 


