ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”
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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
ЗА 2019 ГОДИНА
ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

ПРИОРИТЕТНА ОС 1
1 ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА
ЗА
БЪЛГАРСКИ
НАУЧНИ ОР-

Осигуряване на
допълваща подкрепа на български научни организации и висши

Директно
Не
предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ на

60 000 000 лв. научноизследователски
организации
по смисъла на
т. 15, буква
бб) от Рамката

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

„Научни изследвания и технологично развитие“

Дейности, включени в дневния ред на
българските научни организации, за проекти, които са одобрени за финансиране
по рамкова програма Хоризонт 2020,
Конкурс WIDESPREAD - Teaming, фаза
2, Това може да включва:

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1301/2013
г., ЗУСЕСИФ, както и

Май 2019 г. 1-ви срок: ПредсН/П
септември тои
да
2019 г.
бъде
уточнено

5 000
30 000
000 лв. 000 лв.

1

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
2
Безвъзмездна финансова помощ.
3
Отбелязва се „да“ или „не“.
4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
5
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
6
Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
7
Ако е приложимо.
8
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
9
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
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„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

ГАНИЗАЦИИ,
ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПРОЕКТИ
ПО
РАМКОВА
ПРОГРАМА
ХОРИЗОНТ
2020, КОНКУРС
WIDESPREA
D-TEAMING,
ФАЗА 2

училища, за проекти, одобрени за
финансиране по
рамкова
програма Хоризонт
2020,
Конкурс
WIDESPREADTeaming, фаза 2

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

конкретен
бенефициент по чл.
25, ал. 1, т. 2
от
ЗУСЕСИФ.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

за държавна
помощ за научни изследвания и иновации (2014/C
198/01), (Рамката),
съответно по смисъла на чл. 2,
т. 83 от Регламент (ЕС) №
651/2014 г. на
Комисията за
обявяване на
някои категории помощи
за съвместими
с вътрешния
пазар в приложение на чле
нове 107 и 108
от Договора
(Регламент
(ЕС)
№

651/2014
(ОРГО), които
са подписали
споразумение
за финансиране с Европейската ко-

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

1. Придобиване или изграждане и/или мо- приложимата
дернизация на научноизследователски нална уредба
инфраструктури, в т.ч. и на колекции и
архиви и регионални партньорски съоръжения/разпределени възли на паневропейските научни комплекси инфраструктури, одобрени по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD Teaming, фаза 2.

нацио-

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

2- ри срок:
Октомври
2019

2. Закупуване и инсталиране на специално оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания.
3. Научноизследователска дейност, която
обхваща фундаменталните и приложните
научни изследвания както и разпространението на научните резултати.
4. Осъществяване на развойна и иновационна дейност.
5. Събиране на масиви от данни и архиви.
6. Обучение и мобилност на изследователите.
7. Осигуряване на достъп на включените
в проектите български изследователи до
международни бази данни и публикации
(отворени бази данни и инициативи за отворен достъп на ЕК).
Инвестициите в инфраструктура/оборудване следва да бъдат най-малко 74% от
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Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

мисия по конкурс
WIDESPREA
D-01-20162017-Teaming
Phase 2 или по
конкурс
WIDESPREA
D-01-20182019-Teaming
Phase 2, в качеството си на
координатори
от страна на
България,
като страна от
списъка
за
„разширяване“
(widening).

Примерни допустими дейности

Процедура Не
за директно
предоставяне, съгласно чл. 25,
ал.1, т. 2 от
ЗУСЕСИФ

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

общия размер на подкрепата от ЕФРР по
ОП, с цел да се осигури устойчиво развитие на научната инфраструктура. Няма да
бъдат допустими изолирани обновявания
на сгради с ограничено въздействие
върху качеството и количеството на провежданите научни изследвания.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2
Цели:
1 СТУДЕНТСКИ ПРАК• Подобряване на
ТИКИ 2
практическите
умения на студентите, в зави-

Категории допустими разходи

„Образование и учене през целия живот“

46 000 000 лв. Допустим
Организация и провеждане на студентски
кандидат:
практики
Министерство на образованието и науката

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1301/2013
г., ЗУСЕСИФ, както и
приложимата национална уредба

Юли 2019 г. Октомври
2019 г.

Н/П

Н/П

Н/П

46 000
000 лв.
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Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

симост от нуж- и чл. 2, ал. 2
дите на пазара на от
ПМС
труда;
162/05.07.20
16 г.
• Укрепване на
връзките между
висшите
училища и работодателите и повишаване на ефективността на партньорства между
тях;
2 ПОДКРЕПА
ЗА
ДУАЛНАТА СИСТЕМА
НА
ОБУЧЕНИЕ

Основната цел на
предлаганата
процедура е да
подпомогне въвеждането на дуалната система на
обучение в България и по-конкретно създаване
на тясна обвързаност между образователната система и реалните
потребности на
пазара на труда.

Предоста- Не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по Раздел II чл. 25,
ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ
и чл. 2, т. 1
от
ПМС
162/05.07.20
16 г.

24 500 000 лв. Допустими
кандидати:

1. Дейности в подкрепа на училищата, В съответствие с раз- 100%
осигуряващи дуална система на обучение поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Министерство 2. Дейности в подкрепа на образовател- Регламент 1304/2013
на образова- ната система
г., ЗУСЕСИФ, прилонието и наужимата
национална
3.
Дейности
в
подкрепа
на
учениците,
ката
участващи в дуална система на обучение уредба и приложимото
общностно законода4. Дейности в подкрепа на работодате- телство в областта на
Допустими
лите
държавните помощи.
асоциирани
5.
Дейности
в
подкрепа
на
родителите
партньори по
настоящата
операция са
национално
представени
организации

Юли 2019 г. Септември Н/П
2019 г.

Да

Н/П

24 500
000 лв.
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№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

на работниците и служителите и на работодателите
в България.
Задължителни
асоциирани
партньори –
работодатели,
участващи в
партньорство
за дуална система на обучение с включена в операцията образователна институция.
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
1 ПОВИШАВАНЕ
НА
КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА
РАБОТА В

С операцията се
цели обогатяване
на
професионално-педагогическите компетентности на учителите,
директори и други педагогически спе-

Предоста- не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по чл. 2,
т. 1 от ПМС

„Образователна среда за активно социално приобщаване”

7 000 000 лв. Допустими
1. Разработване и актуализиране на
кандидати са: стратегии, планове, програми, анализи,
препоръки, компетентностни профили и
юридически др. на образователната институция за ралица с несто- бота в мултикултурна среда, според иденпанска
цел тифицирани нужди.
съгласно Закона
за 2. Провеждане на краткосрочни обучеЮЛНЦ с нес- ния на учители, педагогически специатопанска цел. листи и директори от училища и детски
Партньори:

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013
г., ЗУСЕСИФ, приложимата
национална
уредба и приложимото
общностно законодателство в областта на
държавните помощи.

Декември
2019 г.

Март 2020 H/П
г.

Да
– 200 000 500
дейност лв.
лв.
1 и 2.

000
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Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

Начин на
провеждане на
процедурата съгласно чл. 2
от ПМС №
162 от
2016 г.

МУЛТИКУЛ- циалисти за ра- № 162 от
ТУРНА
бота в мултикул- 2016 г.
СРЕДА
турна среда, като
се използват възможностите на .
различни квалификационни
форми.

Извър- Общ размер
шване на БФП по
на пред- процедурата
варите(в лв.)
лен подбор на
концепции за
проектни
предло3
жения

Допустими
кандидати

Държавни и
общински
училища
и
детски
градини; висши
училища.

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

МакДата на Краен срок Представлява ли
сима- обявяване
за пода- процедурата/част
6
лен на процеду- ване на
от нея :
4
проектни
рата
% на
предложедърминисъ-фи5
жавна мална
ния
нанси8
попомощ
ране
9
мощ

Размер на БФП
7
за проект (в лв.)
минимален

максимален

градини за работа в мултикултурна образователна среда.
3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна
среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на
пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда.
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