ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2011 г. за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по

1

евро

180 000
000

92 032
538,61

Допустими разходи

Министерство на
образованието,
младежта и науката

Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент 1081/2006 и
ПМС №180 от 27.07.2007
г.
Максималният размер на
издръжката за един
представител на целевата
група, включен в проекта
е до 427 лева (на годишна
база), съгласно ПМС №
84/6.04.2009 г. Тези
средства покриват
разходите за целодневна
организация на учебния
ден (без пътните разходи)
на учениците от І до VІІІ
клас.

100 %

До 15.07.2011
г.

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Представлява ли
схемата/част от нея:

Минимален и максимален
размер на БФП за отделните проекти

Процедура
за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
съгласно чл. 6, ал.
1, т.2 и чл. 34 от
ПМС
№
121/2007г.

лева

Допустими
бенефициенти

Индикативен краен срок
за подаване на проектни
предложения

схема/процедура
Целта на
операцията е да
подпомогне
процеса на
поетапно
въвеждане на
целодневна
организация на
учебния ден за
ученици от І до
VІІІ клас от
средищните
училища.
Специфични цели:
1.
Утвържда
ване
на
„средищните
училища”
като
инструмент
в
политиката
за
модернизиране и
оптимизиране на
училищната
мрежа.
2.
Повишава
не на качеството
на обучение на
учениците
в
средищните

Максимален размер на
БФП за процедурата

минимална помощ по
смисъла на
Регламент №
1998/2006 г.

ПОДОБРЯВА
НЕ
НА
КАЧЕСТВОТ
О
НА
ОБРАЗОВАН
ИЕТО
В
СРЕДИЩНИТ
Е УЧИЛИЩА
ЧРЕЗ
ВЪВЕЖДАНЕ
НА
ЦЕЛОДНЕВН
А
ОРГАНИЗАЦ
ИЯ
НА
УЧЕБНИЯ
ДЕН

Вид процедура за
предоставяне на
БФП1

държавна помощ по
чл. 87 от Договора за
създаване на ЕО

ПРИОРИ
ТЕТНА
ОС 3.

Цел и приоритети на:

Индикативна дата на
обявяване на схемата

1.

схема/процедура

приоритетна
ос/операция

Наименование на:

приоритетна
ос/операция

№

Максимален % на
съфинансиране от ЕС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

БФП - Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на т. 1 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

държавна помощ по
чл. 87 от Договора за
създаване на ЕО

минимална помощ по
смисъла на
Регламент №
1998/2006 г.

Минимален и максимален
размер на БФП за отделните проекти

евро

Допустими разходи

Министерство на
образованието,
младежта и науката

Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент
1081/2006,
Регламент 1083/2006, и
ПМС №180 от 27.07.2007
г.
• Допустима е стипендия
за учениците в размер
на 1.25 лв. на час при
минимална
продължителност
на
практиката от 240 часа;
• Допустима е стипендия
за студентите в размер
на 2 лв. на час при
минимална
продължителност
на
практиката от 240 часа;
• Допустими са разходи
за възнаграждения за
учители,
преподаватели,
наставници,
включително
и
дължимите осигуровки
по КТ и КСО за сметка
на работодателя;

100 %

До 15.07.2011
г.

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

•
Висши
училища, създадени
в съответствие с
разпоредбите
на
Закона за висшето
образование
и
техните звена по чл.
25, ал. 2, 3 и 4 от
Закона за висшето
образование;
• Българската

Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент
1081/2006,
Регламент 1083/2006, и
ПМС №180 от 27.07.2007
г.

100 %

До 30.06.2011
г.

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Минимален
размер на
БФП – не
приложимо;
Максимален
размер на
БФП –
800 000 лв.

Индикативен краен срок
за подаване на проектни
предложения

лева

Представлява ли
схемата/част от нея:

Допустими
бенефициенти

Индикативна дата на
обявяване на схемата

Максимален размер на
БФП за процедурата

Максимален % на
съфинансиране от ЕС

Вид процедура за
предоставяне на
БФП1

схема/процедура

Цел и приоритети на:

приоритетна
ос/операция

схема/процедура

Наименование на:

приоритетна
ос/операция

№

училища.
3.
Преодоляв
ане
на
диспропорции
в
степента
на
образованост
на
учениците
от
закритите
и
преобразувани
училища.
2.

ПРИОРИ
ТЕТНА
ОС 3.

УЧЕНИЧЕСК
И
И
СТУДЕНТСК
И
ПРАКТИКИ

Целите на схемата
за
безвъзмездна
финансова помощ
са:
•
предостав
яне на качествена
професионална
подготовка
в
реални
работни
условия
за
ученици
и
студенти;
•
улесняван
е на прехода от
училище
към
работното място и
повишаване
на
успешната
реализация
на
трудовия пазар;
•
изграждан
е на стабилни
партньорства
между
образователните и
обучителни
институции
и
бизнеса.

Процедура
за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
съгласно чл. 6, ал.
1, т.2 и чл. 34 от
ПМС
№
121/2007г.

90 000
000

46 016 269,3
1

3.

ПРИОРИ
ТЕТНА
ОС 3.

ПОДКРЕПА
ЗА
РАЗВИТИЕТ
О
НА
ДОКТОРАНТ
И,
ПОСТДОКТО
РАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗ
АНТИ
И
МЛАДИ

Да се засили
интересът на
младите хора към
реализация в
сферата на
образованието и
науката и да се
повиши качеството
на научните
разработки като се
подобрят

Процедура
за
подбор на проекти
с определен срок
за кандидатстване
съгласно ПМС №
121 от 31.05.2007
г.

8 000 000

4 090 335 ,
05

Издръжката на едно лице
от целевата група не може
да надвишава 20 000 лева

На 08.06.2011
г. е
публикуван
проект на
Насоки за
кандидатства
не за
публично

5.

ПРИОРИ
ТЕТНА
ОС 4.
Подобрява
не на
достъпа до
образован
ие и
обучение

Достъп до
образование
и обучение
на групи в
неравностой
но
положение

Целта на
операцията е
насочена към
реинтеграция на
вече отпаднали
ученици от
образователната
система и
превенция на
повторното им
отпадане

Открита
процедура
на
конкурентен
подбор на проекти
с определен срок
за кандидатстване,
съгласно ПМС №
121 от 31.05.2007
г.

7 000 000

ОБРАЗОВАТ
ЕЛНА
ИНТЕГРАЦИ
Я
НА
ДЕЦАТА
И
УЧЕНИЦИТЕ

Достъп до
образование
и обучение
на групи в
неравностой
но

Целта
на
операцията е да
подпомогне
поуспешната
социална
и
трудова

Открита
процедура
на
конкурентен
подбор на проекти
без
определен
срок
за

6 000 000

3 579 043,
17

Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент
1081/2006,
Регламент 1083/2006, и
ПМС №180 от 27.07.2007
г.
С цел постигане на
интеграционен ефект от
дейностите по настоящата
операция са допустими
разходи за деца и ученици,
които не са представители
на целевата група.
Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент
1081/2006,
Регламент 1083/2006 и
ПМС № 180 от 27.07.2007

3 233 054,75

Кандидати
и
партньори:
- общини
- училища
- детски градини
- висши училища

Представлява ли
схемата/част от нея:

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Минимален и максимален
размер на БФП за отделните проекти

Кандидати:
- училища;
- общини;

Индикативен краен срок
за подаване на проектни
предложения

за
пълния
срок
на
изпълнение на проекта.
Броят на участниците,
умножени по тази сума не
трябва
да
надхвърля
общия бюджет на проекта.
Предоставяните
стипендии
на
докторантите са в размер
на 120 лева на месец

Индикативна дата на
обявяване на схемата

академия на науките
и нейните основни
структурни звена;
• Националният
център за аграрни
науки и неговите
основни структурни
звена;
• Научни
организации
по
смисъла на чл. 47,
ал. 1 от Закона за
висшето
образование
• Научноизследов
ателски
институт
или
център
по
смисъла на чл. 60 от
Закона
за
администрацията
• Научна
организация,
по
смисъла
на
параграф
1
от
Допълнителните
разпоредби
на
Закона
за
насърчаване
на
научните
изследвания

евро

условията за
работа на
докторанти,
постдокторанти,
специализанти и
млади учени.
Изпълнението на
предвидените
дейности ще
стимулира
развитието на
научния потенциал
във висшите
училища и
научните
институции.

РЕИНТЕГРА
ЦИЯ
НА
ОТПАДНАЛИ
УЧЕНИЦИ В
ОБРАЗОВАТ
ЕЛНАТА
СИСТЕМА

Допустими разходи
Максимален % на
съфинансиране от ЕС

лева

Допустими
бенефициенти

минимална помощ по
смисъла на
Регламент №
1998/2006 г.

4.

Максимален размер на
БФП за процедурата

държавна помощ по
чл. 87 от Договора за
създаване на ЕО

УЧЕНИ

Вид процедура за
предоставяне на
БФП1

схема/процедура

Цел и приоритети на:

приоритетна
ос/операция

схема/процедура

Наименование на:

приоритетна
ос/операция

№

обсъждане.

100%

100%

До 31.08.2011
г.

До 31.08.2011
г.

50 000
390 000

50 000
390 000

7.

ДА
НАПРАВИМ
УЧИЛИЩЕТ
О
ПРИВЛЕКАТ
ЕЛНО
ЗА
МЛАДИТЕ
ХОРА

По-успешна
социална и
трудова
реализация
на хората
чрез
подобряване
на условията

Да се създадат
условия за
развитие на
личностния
потенциал на
учениците с оглед
бъдеща социална и
професионална

кандидатстване,
съгласно ПМС №
121 от 31.05.2007
г.

-

организации с
нестопанска
цел,
регистрирани
съгласно
действащото
законодателство
в
Република
България

Процедура
за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
съгласно чл. 6, ал.
1, т.2 и чл. 34 от
ПМС
№
121/2007г.

10 000
000

5 112 918,
81

Министерство
на
образованието,
младежта и науката

Процедура
за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
съгласно чл. 6, ал.
1, т.2 и чл. 34 от
ПМС
№

100
000 000

51 129 188,
12

Министерство на
образованието,
младежта и науката

100%

До 29.07.2011
г.

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

100%

До 15.07.2011
г.

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Индикативен краен срок
за подаване на проектни
предложения

Минимален и максимален
размер на БФП за отделните проекти

Достъп до
образование
и обучение
на групи в
неравностой
но
положение

евро

Представлява ли
схемата/част от нея:
минимална помощ по
смисъла на
Регламент №
1998/2006 г.

ВКЛЮЧВАЩ
О ОБУЧЕНИЕ

Допустими разходи

държавна помощ по
чл. 87 от Договора за
създаване на ЕО

6.

реализация
на
децата
и
учениците
от
етническите
малцинства чрез:
- подобряване
на условията
за
равен
достъп
до
образование
и обучение;
- засилване на
мотивацията
за участие в
образователн
ия процес;
- допълнителн
и занимания
с децата и
учениците,
за
които
българският
език не е
майчин.
Целта на
операцията е
насочена към
осигуряването на
подкрепяща среда
за равен достъп до
образование и за
отваряне на
образователната
система с оглед
осъществяването
на включващо
обучение.

лева

Допустими
бенефициенти

Индикативна дата на
обявяване на схемата

положение

Максимален размер на
БФП за процедурата

Максимален % на
съфинансиране от ЕС

ОТ
ЕТНИЧЕСКИ
ТЕ
МАЛЦИНСТ
ВА

Вид процедура за
предоставяне на
БФП1

схема/процедура

Цел и приоритети на:

приоритетна
ос/операция

схема/процедура

Наименование на:

приоритетна
ос/операция

№

г.
С цел постигане на
интеграционен ефект от
проектните
дейности,
допустими са разходи за
деца и ученици, които не
са
представители
на
целевата група.

Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент
1081/2006,
Регламент 1083/2006, и
ПМС №180 от 27.07.2007
г.
За
изпълнението
на
дейност 5 са допустими
разходи в размер на до
20% от преките допустими
разходи, като с цел
постигане
на
интеграционен ефект, в
рамките на дейността са
допустими разходи за деца
и ученици, които не са
представители на целевата
група.
Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент 1081/2006, и
ПМС №180 от 27.07.2007
г. Максималният размер
на издръжката за един
представител на целевата

121/2007г.

Развитието
на
дистанционни
форми на обучение
ще улесни ученето
през целия живот,
тъй
като
те
създават
възможност
за
усъвършенстване
на
професионалните
умения
и
компетентности,
без
продължително
откъсване
от
работа. Модерните
технологии
позволяват
и
оптимизация
на
финансовите
инвестиции. Тези
фактори
ще
стимулират
работодателите да
насърчават
дистанционната
форма на обучение
за повишаване на
квалификацията.

Процедура
за
подбор на проекти
с определен срок
за кандидатстване,
съгласно чл. 11 и
чл. 12 от ПМС 121
от 31.05.2007 г.

До 31.08.2011
г.

Не е
приложи
мо

Не е
приложимо

Минимален и максимален
размер на БФП за отделните проекти

100%

Индикативен краен срок
за подаване на проектни
предложения

евро

Представлява ли
схемата/част от нея:
минимална помощ по
смисъла на
Регламент №
1998/2006 г.

РАЗВИТИЕ
НА
ДИСТАНЦИО
ННИ ФОРМИ
НА
ОБУЧЕНИЕ В
СИСТЕМАТА
НА
ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАН
ИЕ

реализация

Допустими разходи

държавна помощ по
чл. 87 от Договора за
създаване на ЕО

ПРИОРИ
ТЕТНА
ОС 4.

лева

Допустими
бенефициенти

Индикативна дата на
обявяване на схемата

8.

Максимален размер на
БФП за процедурата

Максимален % на
съфинансиране от ЕС

за равен
достъп до
образование
и обучение и
развитие на
система за
учене през
целия живот.

Вид процедура за
предоставяне на
БФП1

схема/процедура

Цел и приоритети на:

приоритетна
ос/операция

схема/процедура

Наименование на:

приоритетна
ос/операция

№

група е до 300 лева (на
годишна база)

30 000
000

15 338 756,
44

• Висши училища
• Основни звена на
висшите училища по
чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от
Закона за висшето
образование

Предвидените разходи са
в
съответствие
с
разпоредбите
на
Регламент 1081/2006 и
ПМС №180 от 27.07.2007
г.

Не по-малко
от 60 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

Минимален
размер на
БФП 100 000;
Максимален
размер на
БФП 800 000

