ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

СЪДЪРЖАНИЕ
Приоритетна ос 1.
Научни изследвания и
технологично развитие

Приоритетна ос 2.
Образование и учене през
целия живот
Приоритетна ос 3.
Образователна среда за
активно социално
приобщаване

• Допълваща подкрепа за български научни организации,
изпълняващи проекти по програма Хоризонт 2020 Widespread
(Teaming) ,Фаза 2

• Въвеждане на дуална система на обучение
• Професионално образование за успешна реализация на пазара
на труда на регионално ниво
• Усъвършенстване на системата на висшето образование в
съответствие на изискванията на пазара на труда

• Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за
работа в мултикултурна среда

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

ОБЩА СТОЙНОСТ И ВИД НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Обща стойност на планираните 5 процедури за 2019 г.: 148 200 000 лв.

1 процедура за директно предоставяне на БФП на конкретни
бенефициенти в прироритетна ос 1 на стойност 92 000 000 лв.;

4 процедури за подбор на проектни предложения в прироритетни оси 2
и 3 на стойност 56 200 000 лв.

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

1. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
Процедура „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по програма Хоризонт 2020
Widespread (Teaming) Фаза 2“
Основна цел: Осигуряване на допълваща подкрепа на български научни организации и висши училища, за проекти, одобрени за
финансиране по програма Хоризонт 2020 WIDESPREAD (Teaming), фаза 2.
Допустими дейности: Дейности, включени в дневния ред на българските научни организации, за проекти, които са одобрени за

Допустими кандидати и партньори:
Научноизследователски организации по смисъла на
т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за
научни изследвания, развитие и иновации (2014/C
198/01), регистрирани на територията на България,
които
изпълняват
проекти,
одобрени
за
финансиране
по
програма
Хоризонт
2020
WIDESPREAD (Teaming), фаза 2.

Допустими разходи:
В съответствие с разпоредбите на Регламент
1303/2013 г. и Регламент 1301/2013 г., ЗУСЕСИФ, както
и приложимата национална уредба.

финансиране по програма Хоризонт 2020 WIDESPREAD (Teaming), фаза 2, Това може да включва: 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. 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.

Бюджет: 92 000 000 лв.
Минимален размер на помощта:
5 000 000 лв.
Максимален размер на помощта:
30 000 000 лв.

Дата на обявяване: Февруари 2019 г.
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2. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (1/3)
Процедура „Въвеждане на дуална система на обучение“
Основна цел: Въвеждане на дуалната система на обучение в България и по-конкретно, създаване на тясна обвързаност между
образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Допустими кандидати:
- Професионални гимназии;
Допустими партньори:
- Работодатели.

Допустими разходи:
В съответствие с разпоредбите на Регламент
1303/2013 г. и Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ,
както и приложимата национална уредба.

Допустими дейности: 1. Определяне на работни места за практическо обучение и вписването им в
специално създаден регистрационен формат – списък; 2. Адаптиране на учебни планове и програми за
конкретните училища и класове, участващи в дуалната система на обучение; 3. Разработване на учебни
помагала и матерали за специфична професионална подготовка; 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.

Бюджет: 14 000 000 лв.
Минимален размер на помощта: 200 000 лв.
Максимален размер на помощта: 500 000 лв.

Дата на обявяване: март 2019 г.
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2. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2/3)
Процедура „Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво“
Основна цел: Основната цел на операцията е адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със
спецификите и нуждите на пазара на труда в 6 района за планиране на Република България.

Допустими кандидати:
Национално представителни организации на
работниците и служителите и на работодателите.
Допустими партньори:
Професионални гимназии, браншови организации,
работодатели.

Допустими разходи:
В съответствие с разпоредбите на Регламент
1303/2013 г. и Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ,
както и приложимата национална уредба.

Допустими дейности: 1.Подкрепа за практическото обучение на учениците от професионалните
гимназии чрез допълнителни практики в реална работна среда; 2. Валидиране на знания, умения и
компетентности на лица над 16 години; 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; 4.
Подкрепа за изграждане на системи за планиране на обучението в зависимост от нуждите на пазара на
труда на национално и регионално ниво; 5. Актуализация на учебни програми и учебни планове в
професионалното образование с участие на работодателите; 6. Провеждане на информационни
кампании за популяризиране възможностите за валидиране на знания и умения; 7. Непреки дейности за организация и управление, информация и комуникация на проекта.

Бюджет: 7 200 000 лв.
Минимален/максимален размер на помощта:
1 200 000 лв. на район за планиране

Дата на обявяване: септември 2019 г.
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2. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (3/3)
Процедура „Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“
Основни цели на процедурата: повишаване на качеството на висшето образование; подобряване на ефикасността на финансовото
управление; повишаване на квалификацията на персонала в сферата на НИРД; подобряване на практическите умения на студентите
и перспективите за успешна реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати:
- Висши училища, създадени в съответствие с
разпоредбите на Закона за висшето образование.
Асоциирани партньори:
- Работодатели.

Допустими разходи:
В съответствие с разпоредбите на Регламент
1303/2013 г. и Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ,
както и приложимата национална уредба.

Допустими дейности: 1.Използване на HE Innovate като инструмент за самооценка и насърчаване на промени и
иновации във висшите училища; 2. Подкрепа за квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие
на заетите в сферата на науката; 3. Оптимизиране структурата и дейността на висшите училища чрез
подобряване модела на финансиране; 4. Разработване и внедряване на модели за обвързване на
финансирането на висшите 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; 9. Осигуряване на допълнителна практическа подготовка; 10. Непреки дейности.

Бюджет: 30 000 000 лв.
Минимален размер на помощта: 600 000 лв.
Максимален размер на помощта: 2 000 000 лв.

Дата на обявяване: октомври 2019 г.
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3. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ
Процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
Основна цел: Прилагане на стратегия за квалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за
работа в мултиетническа среда и развиване на културната идентичност на децата и учениците.
Допустими кандидати:
Юридическите лица, посочени в чл.222 от Закона за
предучилищното и училищно образование:
специализирани обслужващи звена, висши
училища и научни организации; обучителни
организации, чиито програми за обучение са
одобрени при условията и по реда Глава
единадесета от Закона за предучилищното и
училищно образование.

Допустими разходи:
В съответствие с разпоредбите на Регламент
1303/2013 г. и Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ,
както и приложимата национална уредба.

Допустими дейности: 1. Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища,
подготвящи педагогически специалисти с цел обучение за ефективна работа в мултикултурна
образователна среда; 2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и
директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които
завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита; 3. Подкрепа на педагогическите
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 (само за
висши училища); 4. Непреки дейности - за организация и управление, информация и комуникация на
проекта.

Бюджет: 5 000 000 лв.
Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта: 391 166лв.

Дата на обявяване: Юли 2019 г.

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Проект на решение
Комитетът за наблюдение одобрява Индикативна годишна работна програма
за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. със следната промяна: Операция „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 следва да бъде
прехвърлена в ИГРП за 2018 г. с писмена процедура на КН.
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Координати за контакт:
гр.София, 1113
Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1
Тел: +359 2 46 76 101
http://opnoir.bg/

