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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 



Цели на ФМ на ЕИП 2014-2020: 

 
 

• Допринасяне за редуциране на икономическите и социалните 

различия в ЕИП; 

 

• Задълбочаване на двустранните отношения между Исландия, 

Лихтенщайн и/или Норвегия и Страните бенефициенти. 



Цели за двустранно сътрудничество по Програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“  

 

 

• Изграждане на доверие между сътрудничещите си организации от държавите бенефициенти и 

държавите донори; 

• Обмен на знания между България и държавите донори  и прилагането им в резултат от 

двустранното партньорство; 

• Увеличаване броя на проекти с участие на партньори от Страните донори; 

• Обмен на информация между България и Норвегия относно знания и  

    технологии за улавяне и съхранение на СО2 

Подобрено сътрудничеството между организации от Страните донори и 

държавата бенефициент в рамките на Програмата 



Инструменти: 

- Събития за иницииране на партньорства; 

 

- Схема за подкрепа на пътувания по Фонд 

за двустранно сътрудничество; 

 

- Сътрудничество с програмния партньор от 

Страните донори. 

 



Критерии за доброто проектно партньорство 

 

Писмо/Намерение за партньорство 

Споразумение за партньорство; 

Баланс на изпълнението на дейностите; 

Споделен бюджет  и отговорности – възможност за разходване на средства и 

изпълнение на дейности от всички юридически лица; 

Прозрачност и отчетност; 

 



Подкрепа за учебни визити – Схема за подкрепа на 

пътувания в България и Лихтенщайн, Исландия и 

Норвегия 

 

• Постоянно активна Покана за кандидатстване; 

• 100 000 €; 

• Улеснено кандидатстване и одобрение; 

• Улеснено възстановяване на средства; 



Допустими дейности 

• Максималният срок за реализиране на двустранна 

инициатива е 5 (пет) календарни дни, като в тях се 

включват дните на пристигане и отпътуване. 

 

• Обмяна на опит с партньори от Страните донори във 

връзка с тяхно бъдещо сътрудничество за 

изпълнение на съвместни проекти по Програмата. 

 

• Намиране на нови/потенциални партньорски 

организации на територията на Страните донори 



Допустими разходи 

• Пътни разходи и медицинска застраховка 

 

• Разходи за настаняване 

 

• Разходи за вътрешен транспорт 

 

• Максимален размер на финансиране за пътуване на организация: 

     

5 000 евро 



ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

• Заявленията за кандидатстване, трябва да бъдат предоставени по e-mail в работен 

формат (.docx), подписан и сканиран (.pdf). 

 

• Крайният срок за подаване на заявления, за кандидатстване е до две седмици 

преди пътуването/събитието.  

 

• Документацията за кандидатстване е достъпна на адрес: 

https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda 

 

• e-mail за кандидатстване: eea@moew.government.bg 

 

• Покана от приемащата организация 



ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

РАЗХОДИ 

• Искания за плащане (Анекс 2), трябва да бъдат предоставени по e-mail в работен 

формат (.docx), подписан и сканиран (.pdf). 

 

• Документацията е достъпна на адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda 

 

• e-mail за подаване на документи: eea@moew.government.bg 

 

• Искането за плащане се придружава с пълния набор 

    разходооправдателни документи. 

 

• Срок за подаване на документите до 30 дни след приключване 

    на събитието. 



www.eeagrants.bg 

Facebook,  

Mail: eea@moew.government.bg 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


