
   

  

 

Проект  по процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функциониране-

то на националната мрежа от областни  информационни центрове (2022-

2023)“ по оперативна програма „Добро управление“ 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 

АКТУАЛНО       Обществено обсъждане на проекта на Програмата за ТГС 
ИНТЕРРЕГ ИПП България–Северна Македония 2021-2027 

   
Дата и място на провеждане: 15 февруари 2022 г. от 11:00 часа през приложението WebEx. За 

участие е необходима регистрация в срок до 9 февруари  2022 г. на имейл: 
ma_ipacbc@mrrb.government.bg 
Коментари и становища могат да се изпращат до 28 февруари 2022 г. на имейл: 

ma_ipacbc@mrrb.government.bg. 
Проектът на програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 е публи-
куван за обществени консултации на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg, Единния 

информационен портал: www.eufunds.bg и интернет страницата на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството: www.mrrb.bg. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 1, януари 2022 г. 
 

Областен информационен център - Кюстендил 
www.eufunds.bg; e-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

В този брoй:  

АКТУАЛНО 
 

 Обществено обсъждане на проекта на Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП България–

Северна Македония 2021-2027 
 Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на ОПДУ 
 Информационен ден по процедура “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше обра-

зование”, ОПНОИР 2014-2020 г. 
 Покани за проекти по мисиите на Програма „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027  

 Проведоха се информационни дни по програма Еразъм+ Спорт 
 
 
 

mailto:ma_ipacbc@mrrb.government.bg
mailto:ma_ipacbc@mrrb.government.bg
http://www.strategy.bg
http://www.eufunds.bg
http://www.mrrb.bg
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Проект  по процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на 

националната мрежа от областни  информационни центрове (2022-2023)“ по 

оперативна програма „Добро управление“ 

 

                                                 РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА 

През програмен период 2021-2027 по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република 

България и Република Северна Македония ще се финансират дейности в рамките на следните приоритет-

ни оси: 

Приоритет Специфични цели Бюджет в евро 

  

ПО 1: По-зелен 

трансграничен 

регион 

1.1 Засилване опазването на природата, 
биоразнообразието и зелената инфраструктура, 

включително в градски региони, и намаляване 

на всички форми на замърсяване 

  

4 672 860 

ПО 2: По-

свързан 

трансграничния 

регион 

2.1 Подобряване на регионалната свързаност 

и насърчаване на икономическия растеж в 

трансграничния регион 

9 345 720 

ПО 3: 

Интегрирано 

развитие на 

трансграничния 

регион 

3.1 Насърчаване на интегрираното и 

приобщаващо социално, икономическо и 

екологично местно развитие, културата, 

природното наследство, 

устойчивия туризъм и сигурността в 

райони, различни от градските 

  

14 018 580 

Общ бюджет 
  

31 152 400 

Приоритетна ос 1: ПО-ЗЕЛЕН ТРАНСГРАНИЧЕН 

РЕГИОН 

  

Специфична цел: Засилване опазването на при-

родата,  биоразнообразието и зелената инфраст-

руктура, включително в градски региони, и намаля-

ване на всички форми на замърсяване 

Бюджет: 4 672 860 евро 

  

Планирани дейности: 

 Инвестиции в изграждането на зелени площи; 

 Инвестиции в развитието на зелени площи в 

градските и крайградските райони; 

 Инвестиции в развитието на естествени зелени 

градски зони; 

 Инвестиции в развитието на зелени площи за 

управление на водите; 

 Подкрепа за съвместни стратегии и планове за 

действие за разработване на нови инструменти, 

както и за трансфер на решения между съответ-

ните заинтересовани страни 

Бенефициенти:  

 местни власти и регионални структури на цент-

ралната администрация; 

 научноизследователска и развойна дейност, 

академични и научни институции; 

 НПО; 

  

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ПО-СВЪРЗАН ТРАНСГРА-

НИЧНИЯ РЕГИОН 

 

Специфична цел: Подобряване на регионалната 

свързаност и насърчаване на икономическия растеж 

в трансграничния регион  

Бюджет: 9 345 720 евро 

 

Планирани дейности: 

Инвестициите ще бъдат под формата на проект от 

стратегическо значение  -откриване на нов гранич-

но-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово. 
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следната гру-

па юридически лица с нестопанска цел  за общественополезна дейност да участва в избора на предста-

вители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ОПДУ:  

 Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата— Юридическите лица с 

нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група и техните представители 

трябва да отговарят на критериите по чл. 13а, ал. 1, 2 и 4 от ПМС № 79/2014 г. 

Всяко заинтересовано лице от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление до ръково-

дителя на УО на ОПДУ по образец, в срок до 4 февруари 2022 г. включително по един от следните начи-

ни: 

 на адрес гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1, за Дирекция „Добро управление” Админист-

рация на Министерския съвет (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят и под-

пишат на хартиен носител); 

 на електронна поща opgg-com@government.bg (в случай, че заявлението и декларацията към него се 

изготвят в електронен формат и се подпишат с електронен подпис).  

Необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/

node/9140 

ПО 3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРА-

НИЧНИЯ РЕГИОН 

Стратегическа цел:  Постигане на интегрирано 

териториално развитие с акцент върху конкурен-

тоспособността и развитието на туризма 

Специфична цел 1:  Повишаване на конкурен-

тоспособността на местната икономика и подобря-

ване на бизнес средата 

Специфична цел 2: Разработване на атракти-

вен,  целогодишен туристически продукт чрез съв-

местни интелигентни решения, които гарантират 

достъп и участие на всички 

Бюджет: 14 018 580 евро 

  

Неизчерпателният списък на дейности, които 

ще бъдат подкрепени, включва: 

 Повишаване на производствения капацитет на 

МСП  

 Подобряване знанията и уменията на МСП Изг-

раждане на ефективен процес на разработване 

на продукти и достигане до нови пазари; 

 Разработване на всесезонни, интегрирани и ус-

тойчиви туристически продукти, придружени от 

конкурентни практики  за  брандиране и марке-

тинг; 

 Рационализиране на използването на туристи-

ческите ресурси в региона, в т.ч. разработване 

на нови интегрирани регионални туристически 

продукти; инвестиции в инфраструктура и съо-

ръжения за подпомагане на туристите; укрепва-

не на връзките между природни и културни 

обекти; обучение на персонал на туристически 

атракции; подобряване на маркетинговите прак-

тики и марки 

 Подобряване на мобилността и свързаността на 

транспортната и инженерната инфраструктура 

чрез развитие на системи за алтернативно прид-

вижване, включително мрежа от велоалеи, 

„черни“ горски и полски пътища, хеликоптерни 

площадки и др.;  

 Разработване и прилагане на съвместни мерки 

за ограничаване на уязвимостта на услугите в 

туристическия сектор вследствие на пандемични 

и епидемични ситуации; 

Бенефициенти:  

 местни/регионални органи и органи; 

 регионални структури на централни публични 

органи; 

 НПО; 

 научноизследователска и развойна дейност, 

академични институции и институции за обуче-

ние,  

 социални институции; 

 Малки и средни предприятия; 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/9140
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/9140
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Цел на процедурата: Социална интеграция на 

уязвими групи чрез създаване на условия за прехо-

да им от средно към висше образование 

Допустими кандидати:  

 Училища от средното образование; 

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за 

обществено полезна дейност  

В случай, че кандидатът е ЮЛНЦ, партньорст-

вото с поне едно училище е задължително!  

 

Общ бюджет по процедурата: 7 000 000 лв. 

Минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ: 100 000 лева.  

Максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ: 195 583 лева.          

Допустими партньори:                                                          

Училища от средното образование; 

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за 
обществено полезна дейност; 

Висши училища (ВУ)  

 

Допустими дейности: 

 Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на 

представителите на целевите групи за завърш-

ване на средно образование и продължаване на 

образованието във висше училище, включител-

но работа с родителите на учениците от уязви-

мите групи; 

 Дейност 2: Подкрепа за продължаване на обра-

зованието на лицата от целевите групи във вис-

ши училища чрез две поддейности:  

 Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на уче-

ници от уязвими групи от втори гимназиален 

етап, с цел успешно полагане на държавни зре-

лостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и 

допълнителни зрелостни изпити) и кандидатст-

ване във висше училище; 

 Поддейност 2.2 Подкрепа за опресняване на 

знанията и актуализация на компетентностите 

на лица и младежи от уязвими групи със завър-

шено средно образование за целите на канди-

датстването им във висше училище.                                                           

 Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти 

от уязвими групи в първи курс; 

 Дейности за организация и управление;  

 Дейности за информация и комуникация. 

 
Допустими разходи:          

1.Преки разходи 

Разходи за идентифициране на лица от целевата 
група; 

Разходи за идентифициране на лицата от целева-
та група; 

Разходи за мотивиране на лица от целевата група 
и включването им в Дейност 2 (режим не по-
мощ); 

Разходи за мотивиране на лица от целевата група 
и включването им в Дейност 2 (режим на мини-
мална помощ)  

2. Непреки разходи  

 Непреки разходи за проекти с размер на БФП от 
100 000 лв. до 195 583 лв. - 12 % от преките 
разходи (режим не помощ)  

Непреки разходи за проекти с размер на БФП от 
100 000 лв. до 195 583 лв. - 12 % от преките 
разходи (режим на минимална помощ)                                                                                                                                                             

                                                                                                         

Краен срок за кандидатстване: 05.04.2022 г., 

17:30ч. чрез ИСУН 2020                                                                                                           

Пълният пакет документи можете да намерите тук:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/

Info/3a12a62d-f928-49db-a0bd-e5487ee389fb 

По процедурата ще бъде организиран информацио-

нен ден на 3 февруари 2022г. от  10:00ч. Необ-

ходима е предварителна регистрация  в срок до       

2 февруари на следния линк https://

us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-

tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I 

Информационен ден по процедура “Подкрепа на уязвими групи за         
достъп до висше образование”, ОПНОИР 2014-2020 г. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3a12a62d-f928-49db-a0bd-e5487ee389fb
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3a12a62d-f928-49db-a0bd-e5487ee389fb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I
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България и Република Северна Македония ще се свържат с                              

още един граничен пункт 

 

Нов граничен пункт ще бъде изграден между България и Ре-

публика Северна Македония. Стратегическият проект за 

ГКПП „Клепало“ между Струмяни и Берово ще осигури още 

една връзка между двете страни и ще помогне за развитието 

на икономическото сътрудничество и на туризма.  

Строителството на новия граничен пункт ще се финансира с 10,3 млн. евро от Програмата за трансгра-

нично сътрудничество България – Северна Македония в периода 2021-2027 г. По нея ще се доизградят и 

рехабилитират довеждащите пътища до границата от Струмяни и от Берово.  

България е започнала да работи по подобряване на пътищата към бъдещия пункт. Извършен е преванти-

вен ремонт на приблизително 20 км от третокласния път Струмяни – Раздол. За оставащите около 17 км 

до границата има изготвен проект с два варианта за изграждане на трасето. Експертната комисия към 

АПИ  ще избере един от двата варианта до края на февруари, след което ще започнат необходимите еко-

логични процедури. Изграждането на отсечката е заложено в  инвестиционната програма на Агенция 

„Пътна инфраструктура“.  

Вицепремиерът Караджов отбеляза, че пътната инфраструктура по направлението от българска страна е 

изградена с изключение на автомагистрала „Черно море“. Приоритет за българското правителство ще е 

разширение на трасето между Гюешево и Дупница, също част от коридор 8. Модернизацията на участъка 

с дължина 62 км ще осигури по-бърза връзка между автомагистрала „Струма“ и границата. Обектът е 

включен в програмата на АПИ, като предстои обявяване на обществена поръчка за проектиране. Финан-

сирането е планирано в тригодишната бюджетна рамка на пътната агенция. 

Министрите обсъдиха и подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество до 2027 г., която 

предстои да бъде одобрена от Европейската комисия. По програмата двете държави ще имат достъп до 

над 31 млн. евро, с които освен строежът на новия граничен пункт, ще се финансират и проекти в об-

ластта на опазването на околната среда, подобряване на регионалната свързаност и насърчаване на ико-

номическия растеж, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в граничните 

райони. Средствата за периода 2021-2027 г. са почти двойно повече от предишния период, което дава 

сериозни възможности за граничните населени места от двете страни на границата. 

 В периода 2014-2020 г. в пограничните райони на двете държави са реализирани 73 проекта за над 18.1 

млн. евро.  

 

                                                                                                                       Източник: МРРБ 

https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-ste-se-svurjat-s-oste-edin-granichen-punkt/
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект  по процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на 

националната мрежа от областни  информационни центрове (2022-2023)“ по 

оперативна програма „Добро управление“ 

 

Покани за проекти по мисиите на Програма „Хоризонт Европа“ 

2021 – 2027  

Програма „Хоризонт Европа“ 2021- 

2027, наследник на Програма 

„Хоризонт“ 2014-2020, подкрепя 

научните изследвания и иновации-

те. Бюджетът й е 95.5 млрд. евро. 

Новата програма има три стълба 

(направления):  

 

Върхови постижения в наука: 

бюджет 25 млрд. евро: подкрепя 

проекти в три области: на Европейс-

кия научноизследователски съвет 

(изследвания за разширяване на 

границите на познанието от най-

добрите изследователи и техните 

екипи, с бюджет 16 млрд. евро); по 

направление Мария Кюри 

(усъвършенстване на знанията и 

уменията на изследователите чрез 

мобилност и обучение – 6.6 млрд. 

евро) и изследователски инфраст-

руктури (интегрирани и взаимосвър-

зани научноизследователски инф-

раструктури на световно ниво – 2.4 

млрд. евро);  

 

Глобални предизвикателства и 

конкурентоспособност на евро-

пейската промишленост: бюджет 

от 53.5 млрд. евро за насърчаване 

на ключовите технологии и решения 

в подкрепа на политиките на ЕС и 

на целите за устойчиво развитие: 

подкрепят се клъстери генериращи 

нови познания и трансформиращи 

същите в иновации в 6 области: 

 Здравеопазване – 8.3 млрд. ев-

ро; 

 Култура, творчество и приобща-

ващи общества- 2.3 млрд. евро; 

 Гражданска сигурност за общес-

твото – 1.6 млрд. евро;  

 Цифрови технологии, промишле-

ност и космическо пространство 

– 15.4 млрд. евро;  

 Климат, енергия и мобилност – 

15.1 млрд. евро;  

 Храни, биоикономика, природни 

ресурси, селско стопанство и 

околна среда – 8.9 млрд. евро. 

Покани за проекти по мисиите 

на Програма „Хоризонт Европа“ 

2021 – 2027 Подкрепа от 1.9 

млрд. евро се предоставя и на 

Съвместния изследователски 

център.  

  

 Иновативна Европа: бюджет 

13.6 млрд. евро: подкрепа чрез 

Европейския съвет по иновации 

(подпомагане за иновации с по-

тенциал за пробив и създаване 

на нови пазари); за Европейски 

иновационни екосистеми (връзка 

с регионалните и националните 

участници в областта на инова-

циите) и за Европейският инсти-

тут по иновации и технологии 

(обединяване на ключови участ-

ници в областта на иновациите 

около общата цел за развиване-

то им). Заделени са 3.4 млрд. 

евро за разширяване на участи-

ето и укрепване на европейско-

то научноизследователско прос-

транство.  

 

„Глобални предизвикателст-

ва и конкурентоспособност“ – 

5 мисии  

      Мисиите са набор от действия в 

различни дисциплини, чиято цел 

е постигането на амбициозна, 

вдъхновяваща и измерима цел в 

рамките на определен период от 

време, с въздействие върху об-

ществото и създаването на поли-

тики. Те могат да се ползват и от 

другите части на програмата, 

както и от други програми на ЕС. 

Повече информация може да на-

мерите на Българския портал за 

участие в програмата https://

horizoneu.mon.bg/.  

Мисия „Адаптиране към клима-

тичните промени“: Цели до 

края на 2030 г. са Европа да бъ-

де подготвена за справяне с 

климатичните изменения, чрез 

ускоряване на прехода към 

здравословно и проспериращо 

бъдеще на планетата, увелича-

ване мащаба на решенията за 

постигане на устойчивост, спо-

собстваща за постигането на со-

циални трансформации.  

      Планира се:  

· достъп на 200 общини и региони 

до профили на риска от измене-

нието на климата и подобрени 

системи за ранно предупрежде-

ние;  

· стимулиране на местните 

(общински) съвети да приемат 

цялостни планове за управление 

на климатичния риск и да извър-

шат 100 демонстрации за устой-

чивост по възможните рискове 

от климатичните промени.  

Мисия „Климатично неутрални и 

умни градове“: Цели до края 

на 2030 г. да се подкрепят, на-

сърчат, промотират и покажат 

100 европейски града в тяхната 

системна трансформация към 

климатична неутралност, като те 

се превръщат в центрове за екс-

периментиране и демонстрации.  

 Мисия „Грижата за почвата е 

грижа за живота“: цели до 

края на 2030 г. да гарантира, че 

75% от почвите са здрави и мо-

гат да предоставят основни еко-

системни услуги. Елементи за 

постигане на тази цел:  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 
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оперативна програма „Добро управление“ 

.  

 

 Нова програма за изследвания и 

иновации с фокус към почвите, 

която трябва да бъде съобразе-

на с местните нужди и да е на-

сочена към трансформиране на 

политиките по отношение на 

стопанисването на почвите, уп-

равленските практики и произ-

водството и управлението на 

земята в цяла Европа;  

 Инвестиране в мрежа от инова-

ционни лаборатории във ферми 

и гори – това ще даде възмож-

ност на стопанисващите земи, 

публичните власти и граждани-

те да работят в тясна връзка с 

изследователи за справяне с 

пропуските в знанието по отно-

шението здравето на почвите. 

Предлага се да се създадат от 5 

до 10 лаборатории във всеки 

регион на ЕС с намерение тех-

ният брой да стигне 2 000 лабо-

ратории, които да насърчават 

изследванията на почвите в ця-

ла Европа;  

 Мониторингова програма за 

здраве на почвите във всяка 

държава членка;  

 Насърчаване ангажираността на 

гражданите с проблема за здра-

вето на почвите.  

Мисия „Морска звезда 2030- 

Възстановяване на нашия 

океан и морета“: цели цялост-

но изчистване на солените и 

сладките води в Европа до края 

на 2030 г., възстановяване на 

влошените екосистеми и хаби-

тати, декарбонизирайки по този 

начин синята икономика с цел  

устойчиво използване на основ-

ните стоки и услуги, които тези 

води предоставят.  

За постигането й се планират дейс-

твия в пет области:  

 Постигане на нулево замърсява-

не на океана чрез освобождава-

не от отпадъците в Средиземно 

море до 2025 г., а останалата 

част от европейските морета да 

бъдат чисти до 2030 г.;  

 Насърчаване на възстановява-

нето на хабитатите – регенери-

ране на 20 на сто от всички 

влошени морски хабитати до 

2030 г. с помощта на екологич-

но инженерство и зелена инф-

раструктура.;  

 Декарбонизация на водите – 

чрез увеличеното използване на 

енергия от възобновяеми източ-

ници, като до 2030 г. най-малко 

35 на сто от енергийния микс на 

ЕС ще бъде от възобновяема 

енергия с източник океана. 

Морският туризъм следва да 

стане по-устойчив, което ще 

включва обновяване на турис-

тическата инфраструктура и на-

сърчаване на екотуризма;  

 Промяна на управлението на 

водите – чрез спиране до 2030 

г. на вредните риболовни субси-

дии, както и премахване на не-

законния риболов в европейски 

води; 

 Обучение на европейските 

граждани за ролята на океани-

те.  

Мисия „Побеждаване на рака“: 

целта е до 2030 г. да са спасени 

повече от 3 млн. души, които да 

живеят по-дълго и по-добре, 

постигане на задълбочено раз-

биране на рака, предотвратява-

не на предотвратимото, оптими-

зиране на диагностиката и ле-

чението, подпомагане качество-

то на живот на всички хора, из-

ложени на рак. 

 

Петте мисии имат планове за из-

пълнение, които включват подроб-

ни цели, специфични интервенции, 

инвестиционна стратегия и показа-

тели за изпълнение. По изпълнени-

ето на мисията за адаптирането към 

климатичните промени ще се при-

лага регионален подход.  

Публикувани са и 5 покани за про-

екти до 12 април 2022 г. за разра-

ботването на оценки за риска от 

изменението на климата в евро-

пейските региони и общности HORI-

ZON-MISS-2021-CLIMA-02- 01 (02, 

03, 04 и 05). Те са с общ бюджет от 

110 млн. евро, минималният грант 

на проект е 1.5 млн. евро, а макси-

малният до 30 млн. евро. Очаква се 

да се финансират най-малко 7 кон-

сорциуми/партньорства. По Мисия 

„Климатично неутрални и умни 

градове“ са обявени 4 покани за 

набиране на проекти със срок за 

кандидатстване 26 април 2022 г. 

Общият им бюджет е 117 млн. евро, 

с които се очаква финансиране на 

10 проекта. Подкрепят се дейности 

за градско планиране, обществен 

транспорт, енергийно чисти облас-

ти и за сътрудничество и обмен на 

опит по климатична неутралност. 

По възстановяването на океани-

те и моретата, също са публикува-

ни 5 покани за набиране на проек-

ти със срок 12 април 2022 г. Те са 

обособени в над 15 подпокани, в 

т.ч. и 2, насочени към Дунавския 

басейн за подкрепа възстановява-

нето на водните екосистеми и за 

координационни дейности.  

 

Информация за всички отворени за 

кандидатстване покани по програ-

мата:  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/find-funding/eu-funding-

programmes/horizon-europe_bg 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg
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.  

 

Проведоха се информационни дни по програма Еразъм+ Спорт 

Събитието привлече голям интерес с повече от 1500 

регистрирани участници, желаещи да научат повече 

как „Еразъм +“ насърчава спорта и физическата ак-

тивност на местно, регионално и национално ниво. 

По време на тези два дни беше представена  инфор-

мация за новостите по „Еразъм + Спорт“, начините 

за кандидатстване и възможностите за финансира-

не.   

 

Ключови приоритети на Програма Еразъм+ 

 Приобщаване и многообразие в областта на об-

разованието, обучението, младежта и спорта 

 Околна среда и борба с изменението на климата  

 Справяне с дигитална трансформация чрез раз-

витие на цифрова готовност,   устойчивост и ка-

пацитет 

 Общи ценности, гражданска ангажираност и 

участие 

 

По програма Еразъм+, Ключова дейност 2, се 

подпомагат четири действия в областта на 

спорта: 

 Партньорства за сътрудничество  

 Малки партньорства за сътрудничество 

 Изграждане на капацитет в областта на спорта 

 Европейски спортни събития с нестопанска цел 

 

Бюджет на Програма Еразъм+ 2022 Спорт: 70,9 

млн. евро 

Партньорства за сътрудничества: 36,9 млн. евро, за 

прибл. 125 проекта 

Малки партньорства за сътрудничество: 10 млн. ев-

ро, за прибл. 200 проекта 

Европейски спортни събития с нестопанска цел: 6,5 

млн. евро, за прибл.18 проекта 

Изграждане на капацитет в областта на спорта: 0,75 

евро, за прибл. 5 проекта 

 
ПАРТНЬОРСТВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Цели 

 Да позволи на организациите да повишат качес-

твото и уместността на своите дейности 

 Да укрепят своите мрежи от партньори 

 Да укрепят капацитета си да работят на трансна-

ционално ниво 

 

Допустими кандидати: Всяка публична или частна 

организация, установена в държава-членка на ЕС, 

или в трета държава, асоциирана към програмата 

(Норвегия, Исландия, Лихтенщайн; Северна Маке-

дония, Турция и Сърбия). Ако внесат добавена стой-

ност към проекта, могат да участват организации, 

установени във всяка страна, която не е свързана с 

програмата.  

Допустими консорциуми: минимум 3 организации 

от 3 различни ЕС Държави-членки или трети държа-

ви, свързани с програмата. 

Продължителност на проекта: между 12 и 36 ме-

сеца. 

 
МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА 

Цели 

 Привличане и разширяване на достъпа до прог-

рамата за нови участници, организации с по-

малко опит и малки участници. 

 За организациите тези партньорства следва да 

бъдат първата стъпка към сътрудничеството на 

европейско равнище. 

 Подкрепа за включването на целеви групи с по-

малко възможности 

 Подкрепа за активното европейско гражданство 

и въвеждане на европейското измерение на мес-

тно равнище 

 Изграждане на капацитет на организациите за 

работа в транснационален план; 

 

Допустими кандидати: Всяка публична или частна 

организация, установена в държава-членка на ЕС, 

или в трета държава, асоциирана към програмата 

(Норвегия, Исландия, Лихтенщайн; Северна Маке-

дония, Турция и Сърбия). 

 

Секторни приоритети (приоритети в областта 

на спорта – за Партньорства за сътрудничество 

и малки партньорства):  

 Насърчаване на здравословен начин на живот за 

всички 

 Насърчаване на почтеността и ценностите в 

спорта 

 Насърчаване на образованието в спорта и чрез 

спорта 

 Борба с насилието и с расизма, дискриминацията 

и нетолерантността в спорта 
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Допустими консорциуми: минимум 2 организации 

от 2 различни ЕС Държави-членки или трети държа-

ви, свързани с програмата. 

Продължителност на проекта: между 6 и 24 ме-

сеца 

 
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА  

СПОРТА 
Проектите за изграждане на капацитет са междуна-

родни проекти за сътрудничество, основани на мно-

гостранни партньорства между организации, чиято 

дейност е свързана с областта на  спорта, в държа-

ви по програмата и трети държави, които не са 

асоциирани към програмата (i.e Region 1: Alba-

nia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Monte-

negro). Те имат за цел да се подкрепят спортни 

дейности и политики в трети държави, които не са 

асоциирани към програмата, като средство за попу-

ляризиране на ценности, както и  като образовате-

лен инструмент за насърчаване на личностното и 

социалното развитие на хората и за изграждане на 

по-сплотени общности. 

Продължителност на проекта: 1, 2 ИЛИ 3 години. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ 
Цели на действието:  

 Доброволчество в спорта;  

 Социално включване чрез спорт;  

 Борба срещу дискриминацията в спорта, включи-

телно равенството между половете;  

 Насърчаване на участието в спорт и физическа 

активност. 

Допустими кандидати: Всяка публична или частна 

организация, чиято дейност е свързана с областта 

на спорта, и която е  установена в държава — член-

ка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към 

програмата. 

Място на изпълнение: в страните на участващите 

организации. 

Брой на участващите организации: 

 За европейското местно събитие (тип I): 

включва между 3 и 5 организации от  различни 

държави —  членки на ЕС, и  от трети държави, 

асоциирани към програмата. 

 За европейското местно събитие (тип II): 

минимум 6 организации от 6 различни държави 

— членки на ЕС, и трети държави, асоциирани 

към програмата. 

 За общоевропейското събитие: минимум 10 

организации (1 единствен кандидат + 9 

участващи организации) от 10 различни 

държави —  членки на ЕС, и от трети държави, 

асоциирани към програмата. 

Продължителност на проекта: 12 ИЛИ 18 месеца 

 

Финансово подпомагане – под формата на ед-

нократни суми: 

 Партньорства за сътрудничество – EUR 120.000, 

EUR 250.000 или EUR 400.000 

 Малки партньорства - EUR 30.000 или EUR 

60.000 

 Изграждане на капацитет в областта на спорта – 

макс. 80% от бюджета, между EUR 100.000 и 

EUR 200.000 

 Европейски спортни събития с нестопанска цел – 

EUR 200.000, EUR 300.000 или EUR 450.000 

 

Краен срок за кандидатстване:  

 23 март 2022 г.  

 4 април 2022 г. само за действие Изграждане 

на капацитет в областта на спорта. 

Оценка на проектите: април – септември 

Резултати и подготовка на договори: ноември – де-

кември 2022 г. 

 

Документите за кандидатстване и самото кандидатс-

тването става във Funding and Tenders portal: Eras-

mus+Sport 2022 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и ин-

вестиционни фондове в България  

 

2500, гр. Кюстендил 

Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18  

Читалище ,,Братство 1869” 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 

0876 172 744, 0876 172 788 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Sport;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Sport;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;p

