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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме“ 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

Информираме Ви, че Министерство на труда и социалната политика обявява 

процедура за подбор на проекти по процедура „Открий ме“. Основната цел на процедурата е 

да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното 

включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания 

и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на 

умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. 

Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за 

кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по подготовка 

на проектно предложение. 

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2017 г., 17:30 часа.  

 

Териториален обхват: територията на Р България 

 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова    

помощ – Компонент I 

Средства от ЕСФ 

(85%) 

 

Национално съфинансиране 

(15%) 

 

4 000 000 лева 

 

3 400 000 лева 600 000 лева 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

Максимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

50 000 лева 150 000 лева 
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Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

 
 Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 

1407/2013 или максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – левовата 

равностойност на 200 000 евро. 

 

Процент на съфинансиране: 

 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

 

Кой може да кандидатства: 

 

Допустими кандидати са: 

1) Неправителствени организации; 

2) Доставчици на социални услуги  

• български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;  

• физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали 

съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или 

на друга държава от Европейското икономическо пространство. 

Допустими партньори са: 

1)  Общини и райони на общини; 

2) Обучителни и образователни организации. 

 

Дейности, които ще се финансират: 

 

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности: 

Формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие 

чрез: 

1. Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа във връзка с 

подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в 

резидентни услуги, чиито основен фокус е:  
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• специализирана подкрепа, провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на 

трудности в развитието;  

• развиване на таланти и насърчаване на взаимопомощта;  

• подкрепа за достъп до образование;  

• работа с родителите на децата;  

• професионално и личностно развитие;  

• придобиване на умения за самостоятелен живот;  

• включване на доброволци от общността в работата с децата;  

• осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и 

друго консултиране на младежите и др.;  

• мобилна работа. 

2. Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез целеви действия, 

насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги. 

 

Допустими разходи: 

 

1. Разходи за персонал. 

2. Разходи за командировки. 

3. Разходи за материали и консумативи. 

4. Разходи за материални активи. 

5. Разходи за нематериални активи. 

6. Разходи за външни услуги. 

 

Допустими целеви групи: 

 

Деца и младежи до 29 г., включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните 

семейства. 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за допълнителни 

въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас по e-mail: 

office@bica-bg.org. 


