ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Европейски съюз

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
ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА
БЪЛГАРСКИ
НАУЧНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗ-

1

Осигуряване на
допълваща подкрепа на български научни организации и висши
училища, за проекти, одобрени за
финансиране по

Директно
Не
предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ на
конкретен

92 000 000 лв. Научноизследователски
организации
по смисъла на
т. 15, буква бб
от Рамката за
държавна помощ за научни

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
програма
Хоризонт
2020
(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
приложимата национална уредба

Февруари
2019 г.

Април 2019 ПредсНП
г.
тои
да
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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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
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Европейски съюз
№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

ПЪЛНЯВАЩИ ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА
ХОРИЗОНТ
2020 WIDESPREA
D(TEAMING),
ФАЗА 2

програма Хоризонт
2020
(WIDESPREAD(Teaming), фаза 2,

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

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

Примерни допустими дейности

изследвания, 
развитие
и
иновации
(2014/C
198/01) (Рам-
ката), регистрирани на територията на
България, които изпълняват проекти,
одобрени за

финансиране
по програма
Хоризонт
2020
(WIDESPREA
D-(Teaming),
фаза 2

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

Изграждане, модернизация и използване
на научноизследователски инфраструктури;
Създаване и модернизиране на научни
инфраструктури, в т.ч. и на колекции и
архиви и регионални партньорски съоръжения/разпределени възли на паневропейските научни комплекси, одобрени по
програма
Хоризонт
2020
(WIDESPREAD-(Teaming), фаза 2;
Закупуването и инсталирането на специално оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания, свързани с
технологиите, за въвеждане на нови методи на обучение и подготовка на специалисти и инженери, за експериментални
разработки и приложни изследвания, фокусирани върху развитието или полезни
изменения на нови технологии, за разпространение на резултатите и по-добра
комуникация относно възможностите,
произтичащи от тези технологии, както и
други свързани с тях дейности.

 Събиране на масиви от данни и архиви;
обучение и мобилност на изследователите и други свързани с тях дейности.
 Осигуряване на достъп на включените в
проектите по специфична цел 2 български изследователи до международни бази
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„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

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

данни и публикации (отворени бази
данни и инициативи за отворен достъп на
ЕК), и подкрепа за участието на български научни организации и висши училища в европейски и световни партньорски проекти и мрежи, с цел повишаване
на конкурентоспособността и качеството
на подготовката на изследователите в
приоритетните области на ИСИС;
Инвестициите в инфраструктура/оборудване следва да бъдат най-малко 74% от
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 провеждани научни изследвания.
ПРИОРИТЕТНА ОС 2
1 ВЪВЕЖДАНЕ
НА
ДУАЛНА
СИСТЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ
(ДОМИНО 2)

Основната цел на
предлаганата
процедура е да
подпомогне въвеждането на дуалната система на
обучение в България и по-конкретно създаване

Предоста- Не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по Раздел II чл. 25,

14 000 000 лв. Допустими
кандидати:

„Образование и учене през целия живот“

1. Определяне на работни места за прак- В съответствие с раз- 100%
тическо обучение.
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Професио2. Адаптиране на учебни планове и прог- Регламент 1304/2013
нални гимна- рами за конкретните училища и класове, г., ЗУСЕСИФ, прилозии
участващи в дуалната система на обуче- жимата
национална
ние;
уредба и приложимото
общностно законодаДопустими
телство в областта на
партньори:
държавните помощи.

Март 2019 г. Юни 2019 г. НП

Да

200 000 500 000
лв.
лв.
/от
които
391
166,00
лв. е възможният
максимален размер на
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
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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.

на тясна обвързаност между образователната система и реалните
потребности на
пазара на труда.

ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ
и чл. 2, т. 1
от
ПМС
162/05.07.20
16 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

Работодатели 3. Разработване на учебни помагала и материали за специфична професионална
подготовка;

максимален

помощта
за партньори –
работодатели,
съгласно
приложимия
режим de
minimis
за държавни
помощи/.

4. Обучение на педагогически специалисти по специфична професионална
подготовка и за същността на дуалното
обучение.
5.Обучение на наставници в педагогически и методически умения.
6. Обучение на кариерни консултанти за
същността на дуалното обучение.
7. Провеждане на обучение на ученици от
професионалните средни училища по дуалната система на обучение съгласно съществуващата законодателна рамка.
8. Провеждане на държавен изпит по теория и практика по професията от професионални гимназии и организации
(фирми), външни за училищата.
9. Непреки дейности - за организация и
управление, информация и комуникация
на проекта.

2 ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРА-ЗОВАНИЕ ЗА УС-

Основната цел на
операцията
е
адаптиране
на
професионалното образование

Предоста- Не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез

7 200 000 лв. Допустими
кандидати:

1. Подкрепа за практическото обучение
на учениците от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална
работна среда;

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013
г., ЗУСЕСИФ, както и

Септември
2019 г.

Декември
2019 г.

ПредсПредс- НП
тои
да тои да
бъде
бъде
уточнено

1 200 000
лв.

4

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„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

ПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПАЗАРА
НА ТРУДА
НА РЕГИОНАЛНО
НИВО

и обучение в съответствие със
спецификите и
нуждите на пазара на труда в 6
района за планиране на Р България.

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

подбор на
проектни
предложения по Раздел II чл. 25,
ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕ-СИФ
и чл. 2, т. 1
от
ПМС
162/05.07.20
16 г.

Разпределени по райони както
следва:

2. Валидиране на знания, умения и компе- приложимата
тентности на лица над 16 години;
нална уредба

СИР – 1 200 партньори:
000 лв.
ПрофесиоЮИР
– нални гимна1 200 000 лв. зии; браншови
организации;
ЮЦР – 1 200 работодатели;
000 лв.

4. Подкрепа за изграждане на системи за
планиране на обучението в зависимост от
нуждите на пазара на труда на национално и регионално ниво;

ЮЗР
–
1 200 000 лв.

6. Провеждане на информационни кампании за популяризиране възможностите за
валидиране на знания и умения.

Национално
представителни организации на работниците и
СЗР – 1 200 служителите и
000 лв.
на работодатеСЦР
– лите;
1 200 000 лв. Допустими

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

нацио-

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

максимален

уточнено

3. Въвеждане на гъвкави форми на обучение в професионалното образование, например модулно обучение за придобиване
на професионална квалификация и
учебна документация, разработена в сътрудничество с представители на бизнеса;

5. Актуализация на учебни програми и
учебни планове в професионалното образование с участие на работодателите;

7. Непреки дейности - за организация и
управление, информация и комуникация
на проекта.
3 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
СИСТЕМАТА НА
ВИСШЕТО

Основни цели на Предоста- Не
процедурата:
вяне на безвъзмездна
- повишаване на финансова
качеството
на помощ чрез
висшето образо- подбор на
вание от гледна проектни

30 000 000 лв. Допустими
кандидати:

1. Използване на HE Innovate като инструмент за самооценка и насърчаване на
промени и иновации във висшите учиВисши учи- лища.
лища, създадени в съот-

В съответствие с раз- 100 %
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013
г., ЗУСЕСИФ, както и

Октомври
2019 г.

Януари
2020 г.

НП

НП

600 000 2 000 000
лв.
лв.

5

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

ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА
ПАЗАРА НА
ТРУДА

точка на адаптивност към пазара
на труда и професионална реализация на висшистите;

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

предложения по Раздел II чл. 25,
ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ
и чл. 2, т. 1
от
ПМС
- подобряване на 162/05.07.20
ефикасността на 16 г.
финансовото управление в системата на висшето
образование;
- повишаване на
квалификацията
на персонала в
сферата
на
НИРД;
- подобряване на
перспективите за
успешна реализация на завършилите висше образование на пазара
на труда;
- подобряване на
практическите
умения на студенти за работа в

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

Допустими
кандидати

ветствие с разпоредбите на
Закона за висшето образование

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

2. Подкрепа за квалификация, продължа- приложимата
ващо обучение и кариерно развитие на за- нална уредба
етите в сферата на науката;

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

нацио-

3. Оптимизиране структурата и дейността
на висшите училища чрез подобряване
модела на финансиране;

Асоциирани 4. Разработване и внедряване на модели
партньори:
за обвързване на финансирането на висРаботодатели шите училища с резултатите от обучението и реализацията на студентите;
5. Усъвършенстване на системата за акредитация, чрез стимулиране гъвкавостта и
прозрачността на външното и вътрешно
оценяване на качеството във висшите
училища и научните организации;
6. Насърчаване участието на студенти в
различни форми на допълнително обучение и мобилност;
7. Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи;
8. Развитие на системата за кариерно ориентиране за студенти в системата на висшето образование;
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№ Наименова- Цели на предосп ние на про- тавяната БФП2
о
цедурата
по процедурата
ре
д

реална
среда.

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

работна

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

9. Осигуряване на допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда.
10. Непреки дейности - за организация и
управление, информация и комуникация
на проекта.
ПРИОРИТЕТНА ОС 3

1 ПОВИШАВАНЕ
НА
КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА
РАБОТА В
МУЛТИКУЛТУРНА
СРЕДА

С операцията се
цели обогатяване
на
професионално-педагогическите компетентности на учителите,
директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, като
се използват възможностите на
различни квалификационни
форми.

Предоста- не
вяне на безвъзмездна
финансова
помощ чрез
подбор на
проектни
предложения по чл. 2,
т. 1 от ПМС
№ 162 от
2016 г.

.

„Образователна среда за активно социално приобщаване”

5 000 000 лв. Допустими
кандидати са

1. Актуализиране на учебните планове
и програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти с
юридическите цел обучение за ефективна работа в муллица, по
тикултурна образователна среда (само за
сочени в чл. висши училища).

В съответствие с раз- 100%
поредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013
г., ЗУСЕСИФ, приложимата
национална
уредба и приложимото
2.
Провеждане
на
краткосрочни
обуче222 от Закона
общностно законодания на учители, педагогически специа- телство в областта на
за
предучи- листи и директори от училища и детски държавните помощи.
лищното и
градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с приучилищно об- съждане на от 1 до 3 квалификационни
разование:
кредита.
• специали- 3.
Подкрепа на педагогическите спезирани обс- циалисти за участие в процедури за прилужващи
добиване на професионално-квалификазвена, висши ционни степени за работа в мултикулучилища и на- турна среда, включително провеждане на
учни органи- подготвителни курсове за придобиване
зации; обучи-

Юли 2019 г. Октомври
2019 г.

H/П

Да
– 100 000 391
дейност лв.
лв.
2.

166
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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

телни организации, чиито
програми за
обучение са
одобрени при
условията и
по реда Глава
единадесета
от Закона за
предучилищното и училищно образование.

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 пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда (само за висши училища).
4. Непреки дейности - за организация
и управление, информация и комуникация на проекта.

ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ БФП ЗА ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№ Наименовап ние на проо цедурата
р
е
д

Цели на предос- Начин на
тавяната БФП провежпо процедурата дане на
процедурата съгласно чл.
2 от ПМС

Извършване
на
предварителен
подбор
на концепции

Програми,
по които се
предоставя
БФП по
процедурата

Водеща
програма
11

Общ
размер
на
БФП
по
про-

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности

Категории допустими разходи

Максимален
% на
съфи-

Дата на
обявяване
на процеду12
рата

Краен
Представлява ли
срок за
процедурата/част
подаване от нея14
на проек-

държавна

минимална

Размер на БФП
за интегриран
проект – общо
и по програми
15
(в лв.)
мин.

макс.

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.
14
Отбелязва се с „да“ или „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
15
Ако е приложимо.
12
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Европейски съюз
№ 162 от
2016 г.

1 ИНТЕГРИРАНИ
МЕРКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА
ДО
ОБРАЗОВАНИЕ

Общата цел на
операцията е да
допринесе за повишаването качеството на живот, социалното
включване и намаляване на бедността, както и
до трайната интеграция на наймаргинализираните общности
вкл. ромите чрез
реализацията на
комплексни
мерки и прилагането на интегриран подход.

за проектни
предложе10
ния

Директно Не
предоставяне
на
конкретен
бенефициент (съгл.
чл. 25, ал.
1, т. 2 от
ЗУСЕСИФ и чл.
2, т. 2 от
ПМС №
162
от
2016 г.)

цедурата
(в лв.)

ОПРЧР
ОП НОИР

ОПРЧР

Общ
бюджет:
23 000
000
лв.

нансиране

Компонент 2:

1. Допълнително обучение по български език
за децата и учениците
(вкл. за децата и учениците, търсещи или получили международна
закрила), за които българският език не е майчин;

Общини на 39
града от 1-во
до 3-то йерархично ниво от
националната
Ком- полицентпорична
сиснент
тема, съгласно
НКПР 2013- 2. Допълнителни зани2: 3 2025 г.
мания със застрашени
000
от отпадане от училище
000
- бенефициент ученици от етническите
и по Приори- малцинства и ученилв.
тетна ос 1 на ците, търсещи или поОПРР 2014- лучили международна
2020 г., в чи- закрила;
ито ИПГВР са
включени
3. Реинтегриране в обмерки за изг- разователната система
раждане на со- на младежи до 18 г., отциални
жи- паднали от училище;
лища.
4. Осигуряване на подДопустими
ходяща образователна
партньори:
среда за включване на
учениците от ромски

Предвидените
раз- 100%
ходи са в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕС) №
1303/2013, Регламент
(ЕС) № 1304/2013 и
ПМС № 119 от
20.05.2014 г.

тни предложе13
ния

Май 2019 г.

по16
мощ

Юни 2019 Не
г.

по17
мощ

Не

НП

390
000
лв.

Отбелязва се с „да“ или „не“.
По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.
13
В случай, че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
16
По смисъла на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
17
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта “de minimis” (OB, L 352 от 24.12.2013 г.).
10
11
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•Общини/рапроизход и учениците,
йони на об- търсещи или получили
щини;
международна закрила;
• детски гра- 5. Подобряване на обрадини;
зователната среда в детски градини и училища;
• училища;
6. Кариерно консулти• Юридически ране и професионално
лица с несто- ориентиране на ученипанска
цел, ците от етническите
определени за малцинства и търсещи
извършване на или получили междунаобщественородна закрила; 7. Осиполезна дей- гуряване, при необхоност;
димост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етАсоциирани
ническите малцинства и
партньори:
търсещи или получили
международна закрила;
• Агенцията по
заетостта,
8. Подкрепа на ученици
Агенцията за от етническите малцинсоциално под- ства;
помагане,
9. Насърчаване участиДържавна
агенция за зак- ето на родителите в обрила на детето разователния процес;
и техни звена 10. Работа с родителите
(по смисъла на от етническите малциночно чл.2,т 2 ства и/или с родители,
от
ПМС търсещи или получили
107/10.05.2014 международна закрила;
г./);
11. Работа с родители
• Регионални без разлика от етничесздравни инс- кия им произход за рапекции;
зясняване ползите от
• Областни ад- образователната интегминистрации; рация и приемането на
различието;
• Юридическите лица с 12. Преодоляване на
негативни обществени
нестопанска
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цел, опреде- нагласи, основани на етлени за извър- нически произход и
шване на об- културна идентичност.
щественополезна дейност;
• Министерство на образованието и науката.
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