
 
 

 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG05M9OP001- 4.001 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА 

ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ” 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Информираме Ви, че Министерството на труда и социалната политика отвори 

процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

линия на транснационалните и дунавските партньорства. 

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното 

сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане 

на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения 

за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. 

 

Краен срок за кандидатстване 

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа. 

 

Териториален обхват 

 

Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ - на 

територията на държавите-членки на Европейския съюз. 

Компонент 2 „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ - на територията 

на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно 

Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални 

провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, 

Словения, Хърватия, Румъния и България. 

ВАЖНО!: За Компонент 2: Насърчително е поне една от задължителните 

дейностите по проекта да се изпълнява в някой от районите на ниво NUTS 2 в 

Република България по поречието на р. Дунав, а именно Североизточен, Северен 

централен и Северозападен. 



 
 

Размер на безвъзмездната финансова помощ  

 

Общ размер на финансиране на процедурата: 20 000 000 лева, разпределени 

както следва: 

 

По Компонент 1 

 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от ЕСФ 

(сума/процент) 

Национално 

съфинансиране 

(сума/процент) 

 

15 000 000 лв 

 

 

14 250 000 лв. 95% 

 

750 000 лв. 5% 

 

По Компонент 2 

 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от ЕСФ 

(сума/процент) 

Национално 

съфинансиране 

(сума/процент) 

5 000 000 лв. 4 750 000 лв. 95% 250 000 лв. 5% 

 

Минимален и максимален размер на финансиране за проект 

 

По Компонент 1: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева 

 

По Компонент 2: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева 

 

Процент на съфинансиране: 

В рамките на процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите 

и българските партньори. 

 

 



 
ВАЖНО! Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето 

участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които 

участват. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни 

източници на финансиране от съответната страна-членка. 

 

Кой може да кандидатства: 

 

Всички видове организации допустими по ОП РЧР, както следва: 

 

 Министерство на труда и социалната политика;  

 Агенция по заетостта;  

 Агенция за хората с увреждания;  

 Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи;  

 Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; 

 Министерство на правосъдието;  

 Държавно предприятие „Фонд затворно дело”;  

 Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;  

 Образователни и обучителни организации и институции;  

 Работодатели1; 

 Социални партньори;  

 Общини и райони на общини;  

 Центрове за информация и професионално ориентиране;  

 Неправителствени организации. 

 

Изисквания за допустимост на кандидатите и българските партньори: 

 

1. Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано преди 

 обявяване на процедурата и имащо право да осъществява дейност на територията на 

Република България в съответствие с действащото българско законодателство; и 

2. Когато кандидатът е община, или партньор по проекта е община, следва да се 

представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по 

конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение 

                                                           
1 За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо или 

юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и 

организационната си форма. 



 
за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 

59 и сл. от ЗМСМА; и 

3. Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от 

друга страна-членка на ЕС; и 

4. В случай, че дейността на кандидата и/или българския партньор подлежи на 

регистрационен и/или лицензионен режим, то следва да представят съответните 

документи, удостоверяващи описаните обстоятелства; и 

5. Всеки кандидат подава само едно проектно предложение; и 

6. Кандидатът и всички партньори подписват Споразумение за партньорство 

 

Изисквания за допустимост на чуждестранните партньори: 

1. Имат самостоятелна правосубектност и са учредени и регистрирани съгласно 

действащото законодателство в страни-членки на ЕС. 

2. Осигуряват самостоятелно средствата за участие в проекта от: 

a) собствени източници; 

и/или 

b) публични източници на страната-членка на ЕС, където са учредени и регистрирани; 

и/или 

c) други източници. 

 

ВАЖНО! Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор 

от друга страна-членка на ЕС. 

 

Дейности, които ще се финансират: 

 

Задължителни дейности, които да се включат във всяко проектно 

предложение: 

 

1. Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са 

на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави 

и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели; 



 
2. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по 

отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри 

практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии 

и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри 

практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите 

страни; 

3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на 

приложимостта на неговите иновативни елементи. 

4. Кандидатът и партньорите могат да изберат някоя или всичките от 

изброените допълнителни дейности, които следва да са обвързани с постигане 

целите на проекта:  

 Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други 

държави- членки; 

  Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг 

(побратимяване). 

Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от 

различни източници за една и съща дейност. 

 

 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на ваше разположение за помощ и 

насочване към партньорски фирми за разработване на проектни предложения по 

посочената процедура, както и предоставя възможност за управление на проекта в 

рамките на бюджета на проекта. Услугите, които се предоставят през 

партньорската мрежа на АИКБ Консулт ЕООД за членовете на АИКБ са по-евтини 

с между 5 и 10%, в зависимост от процедурата и сложността на проекта. 


