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Опорни точки за 2019 г.:
В рамките на Индикативната годишна работна програма
(ИГРП) за 2019 г. по ОПРР 2014-2020 са включени вече
обявени процедури за предоставяне на БФП, които са
отворени за кандидатстване и през 2019 г., както следва:
 „Изпълнени е на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020”
 „Развитие на туристически атракции“
 „Регионални пътища“
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Процедура
„Изпълнени е на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020”

За едно по-добро място за живеене!

 Процедура за директно предоставяне на БФП
 Допустими бенефициенти – 39 общини за градовете от 1-во
до 3-то ниво, съгласно НКПР.
В СИР – Община Варна, Община Шумен, Община град Добрич
и Община Търговище
 Краен срок за подаване на проектни предложения –
31 декември 2019 г.
 Бюджет на процедурата 1 372 559 392,80 лв.
 Цели на предоставяната БФП по процедурата –
изпълнение на проекти в рамките на интегрираните планове
за градско възстановяване и развитие
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Процедура
„Изпълнени е на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020”

За едно по-добро място за живеене!

 Примерни допустими дейности:
− Обновяване на общинска образователна и културна инфраструктура;
− Модернизация на социална инфраструктура включително създаване на
съвременни социални жилища за маргинализираните групи, в това число и
ромите;
− Мерки за енергийна ефективност и обновяване на административни сгради на
държавната и общинската администрация;
− Мерки за енергийна ефективност и обновяване на студентски общежития,
обслужващи държавни висши училища;
− Мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни
сгради;
− Подобряване на градската среда;
− Зони с потенциал за икономическо развитие;
− Развитие на екологичен и устойчив интегриран градски транспорт
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Процедура
„Развитие на туристически атракции“
За едно по-добро място за живеене!

 Допустими бенефициенти – Министерство на културата, общини,
институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са
юридически лица.
 Краен срок за подаване на проектни предложения – 31 декември 2021 г.
 Бюджет на процедурата - 98 530 686,39 лв.
 Процедурата е насочена към консервация, опазване, популяризиране и
развитие на културното наследство на България (включващо паметници
на културата от национално и световно значение) чрез развитие на изцяло
завършени и интегрирани туристически продукти.
 Финансирането е комбинация от БФП и финансови инструменти, създадени
по линия на ОПРР 2014-2020, като размера на БФП не може да надвишава
85% от общата стойност.
 Максимален размер на БФП:
• 9 779 150 лв. за обекти от национално значение
• 19 558 300 лв. за обекти от световно значение
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Процедура
„Развитие на туристически атракции“
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 Примерни допустими дейности:
- Развитие на обекти на културно наследство от национално и световно значение, в т.ч.
религиозно такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване,
експониране, социализация, популяризиране, оборудване и др.
- Развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите
(туристически пътеки, пътеки за колоездене, центрове за информация на посетители и
др.)
- Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на
атракциите, необходима за посещението им (паркинги, зелени площи, детски площадки,
тоалетни, осветление и ел. инсталации и др.)
- Подходящо обучение на персонала, работещи в подкрепяните атракции;
- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и
панаири и организиране на експедиентски пътувания;
- Информиране на обществеността.
- Дейности, които се финансират само от финансови инструменти – дребномащабни,
приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено хранене,
места за настаняване, съоръжения за активен отдих в рамките на културния обект.
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По-детайлна информация за актуалните процедури може да
бъде открита в ИГРП за 2019 г., която е публикувана на
интернет-сайта на ОПРР (www.bgregio.eu), в меню „ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни
програми 2014-2020”.
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И
ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
•

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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