BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2
Целта на процедурата е: Настоящата операция има за цел да изгради платформа,
която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита
на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на
финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, обучение и учене през целия
живот, социално включване, добро управление на проекти и програми.
Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура за безвъзмездна
финансова помощ са: работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия);
социално-икономически партньори; неправителствени организации; общини;
образователни, обучителни и научни институции и организации; браншови и
секторни организации.
Допустими асоциирани партньори по настоящата процедура са: Министерство на
труда и социалната политика, с изключение на Главна дирекция „Европейски
фондове международни програми и проекти, която е ДО по процедурата;
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на
труда и социалната политика; Министерството на образованието младежта и
науката; ВРБК към министъра на образованието, младежта и науката;
Министерството на здравеопазването; ВРБК към министъра на здравеопазването;
Министерство на физическото възпитание и спорта; Национален осигурителен
институт.
В допълнение към общите изисквания, кандидатът трябва да отговаря и на
следните условия:
За да бъде допустим, кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:
• да е учреден и регистриран съгласно действащото българско законодателство и

•

да има централно управление или клон на територията на България, и

•

да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на проекта заедно със
своя/ своите партньор/и, а не да изпълнява ролята на посредник, видно от
разпределението на дейностите и бюджета по проекта; и

•

при подготовката и изпълнението на проекта задължително участва/т партньор/и
от страна членка на ЕС, с предмет на дейност сходен с предмета на кандидата
и/или неговия/ите български партньор/и, видно от представените подкрепящи
документи; и

•

да участва в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта, съгласно поетите ангажименти във Формуляра за
кандидатстване, т. 6.3. и Споразумението за партньорство (Приложение В/ІV), за
период не по-кратък от 1 година, след приключване на проекта.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът участва
задължително в партньорство с партньор/и от друга държава-членка на ЕС, който
развива дейност/и в сфери сходни със сферите на дейност на кандидата и/или
партньорите от България .
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Проучвания на опита на други страни-членки или други държави, включително чрез
посещения на място, партньорски проверки и обмяна на служители.
2. Разпространение и обмяна на информация и опит, включително чрез публикации,
организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи, туининг
(побратимяване).
3. Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми,
представители на заинтересовани страни и обмяна на опит на място.
4. Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез
адаптиране и/или валидиране (изпробване) на иновативни модели, практики, услуги,
продукти и помощни системи от други държави.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 692
794 лева Всеки проект по настоящата процедура трябва да бъде с минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лв. и максимален размер 300 000 лв.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси: www.esf.bg и eufunds.bg.
Краен срок за представяне на предложенията: 25 октомври 2012 г., 16 часа, местно
време, на следния адрес:
Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”
ул. “Триадица” №2, София 1051, БЪЛГАРИЯ
или
https://eumis.government.bg/

