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Меморандум за разбирателство относно
изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП









Цел
Нормативна рамка
Финансова рамка
Приоритети и фокусни области
Специфични форми на безвъзмездна помощ
Схема на управление
Процедура за кандидатстване
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Цели и нормативна рамка






Цел - Насърчаване на икономическото и
социалното развитие в България, като част от
Европейското икономическо пространство
РМС № 653/08.10.2007 г. за одобряване на
Меморандума за разбирателство
Прилагане на Меморандума - от датата на
подписването му – 30.10.2007 г.
РМС № 33 от 25.01.2008 г. Меморандума за
разбирателство е предложен за ратификация от
Народното събрание
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Финансова и времева рамка
Общ размер на финансовата помощ, предоставена
на България - 21 500 000 евро
Обява за набиране на проектни предложения – 23
януари 2008 г.
Краен срок за набиране на проектни предложения- 25
април 2008 г.
Краен срок за договаряне – 30 април 2009 г.
Краен срок за изпълнение на проектите - 30 април
2011 г.
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Размер на гранта


Общ принцип - подкрепата по Финансовия механизъм
на ЕИП не може да надхвърля 60% от стойността на
проекта.

Две изключения:
- до 85% - за проекти, съфинансирани от централните,
регионалните или местните власти;
- до 90% - за проекти в рамките на Фонда за
неправителствени организации и Фонда за
обучения/стипендии.
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Приоритет 1: Опазване на околната среда
Индикативен бюджет - 5 146 561 евро







Поддържане на биологичното разнообразие и природните
ресурси
Развитие на устойчивото управление на горите
Опазване на подпочвените води, управление на отпадни
води и намаляване замърсяването на въздуха, включително
системи за мониторинг
Развитие на устойчиво отвеждане на отпадните води и
насърчаване развитието на рециклиращи системи
Развитие на устойчив добив на енергия, включително
използването на възобновяеми енергийни източници,
геотермални енергийни източници, водна енергия и
енергийната ефективност
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Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси
Индикативен бюджет - 3 430 374 евро.






Повишаване на компетентността и
административния капацитет на централните,
регионалните и местните власти /общини,
включително използването на информационни
технологии
Развитие на кадастъра чрез създаване на
информационна система за пространствени данни
Насърчаване на социалния диалог
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Приоритет 3: Здравеопазване и грижа за децата
Индикативен бюджет 4 287 968 евро.







Подкрепа на деца в рискови групи
Рехабилитация на сгради, модернизация на оборудването и
системите за управление
Превантивни мерки за намаляване на наркотичните и
алкохолните зависимости и насърчаване на здравословен
начин на живот
Предотвратяване и подобряване лечението на заразни
болести (ХИВ/СПИН и туберкулоза)
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Приоритет 4: Опазване на европейското
културно наследство
Индикативен бюджет 4 287 968 евро.




Запазване и възстановяване на културното и
историческо наследство
Използване на нови технологии за подобряване
управлението на археологичните, исторически и
религиозни колекции
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Специфични форми на безвъзмездна
помощ


Фонд за неправителствени организации



Фонд за подкрепа на сътрудничеството между
училищата/предоставяне на стипендии



Техническа помощ
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Индивидуални проекти


Определение – икономически неразделима
последователност от дейности, водещи до
изпълнението на конкретни функции и до
достигане на ясно конкретизирани цели



Размер на финансиране – размерът на исканата
помощ трябва да е не по-малко от 250 000 евро
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Допустимост на разходите
за персонал за управление на проекта
за път и дневни
за закупуване на необходимото оборудване
за консумативи и материали
за договори с под-изпълнители
свързани с предоставената помощ – превод,
застраховки, одит, финансови такси
за под-договаряне за СМР
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Допустимост на разходите







за невъзстановимо ДДС
за професионални услуги – правна помощ,
нотариални такси, техническа и финансова
експертиза, застраховки, когато са пряко свързани с
изпълнението на проекта
оборудване втора употреба – само когато е с пазарна
цена, отговаряща на реалната му стойност и има
техническа характеристика, необходима за проекта
закупуване на земя и сгради – само когато това е
пряко свързано с постигането на целите на проекта
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Недопустими разходи






Разходи за финансови транзакции
Покривана на курсови разлики
Разходи за лихви по дългове за финансови
транзакции
Глоби и неустойки
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Схема на управление
Служба на
Финансовия
механизъм на ЕИП

Одитен орган –
Дирекция “Одит
на средствата от
ЕС”

Комитет за
наблюдение

Национално
координационно
звено, Дирекция
„УСЕС”

Централен
съкровищен орган,
Дирекция
„Национален
фонд”

Кандидати
(индивидуални
проекти),
Междинни звена
(програми, грантови
схеми)

Изпълнителна
агенция, Дирекция
„ЦЗФД”
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Обява за набиране на проектни предложения











Цели и приоритети
Форма и размер на безвъзмездната помощ
Допустими кандидати
Изисквания за национално съ-финансиране
Процедура за подаване на проектните предложения
Необходими документи
Краен срок и адрес за подаване на проектните
предложения
Обменен курс лев/евро
Информация за контакти
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Процедура за подаване на проектните
предложения




Формулярът за кандидатстване и съпътстващите
документи се подават в 3 екземпляра на хартия и 3
копия на електронен носител на английски език
Пакетът от документи се подава чрез препоръчана или
експресна поща, на ръка или по пощата не по късно от
25 април 2008 г. (15:00 ч.) на адрес:
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите
Ул. “Г. С. Раковски”102
1040 София, България
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Процедура за кандидатстване









Обявяване на открита процедура за набиране на
проектни предложения
Оценка на получените проектни предложения и
изготвяне на списък от избираеми приоритетни
проекти
Одобряване на списъка с приоритетни проекти от
Комитета за наблюдение
Одобряване на проектите от Службата на Финансовия
механизъм, след съгласуване с ЕК
Сключване на грантово споразумение между Комитета
на Финансовия механизъм и Националното
координационно звено
Сключване на Споразумение за изпълнение между НКЗ
и бенефициента
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