Програма „Местно развитие,
намаляване на бедността и подобрено
включване на уязвими групи“

Програмата се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, създаден от Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия.
Общият й бюджет е в размер на 41 176 471 евро, като 85% от средствата се предоставят
от ФМ на ЕИП, а останалите 15 % се осигуряват от националния бюджет.
Програмата e насочена към подпомагане на местното развитие чрез прилагането на
интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и
здравеопазването (с фокус върху потребностите на уязвимите групи).

На 17.05.2019 г. стартира изпълнението на проекта „Иновативни модели за грижи в
общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се изпълнява от
Българския червен кръст, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните
власти (KS).
Основна цел на този проект (чийто бюджет надхвърля
3.3 милиона евро) е създаване на иновационен модел
за мониторинг на хора с хронични заболявания и
комплексни грижи за хронично болни лица и лица с
трайни увреждания на възраст над 50 г., живеещи в
общините Враца, Видин, Монтана, Оряхово, Криводол,
Бяла Слатина и Белоградчик, както и съседните помалки населени места.
С помощта на проекта ще бъде разширен обхвата на 4 центъра за домашни грижи и ще бъдат
създадени три нови такива центъра със съответните мобилни екипи. Ще бъдат осигурени
грижи в домашна среда за над 700 хронично болни лица, като 500 от тях ще бъдат включени
в системата за постоянен теле-мониторинг и теле-асистенция, чийто център ще бъде
изграден в град Враца.
Целите и задачите на проекта, както и
очакваните резултати от него, бяха
представени
на
откриващата
пресконференция,
проведена
на
07.06.2019 в сградата на Българския
Червен кръст.
Повече информация за проекта:
https://www.eeagrants.bg/programi/mestnorazvitie/proekti/inovativni-modeli-za-grizhi-vobshhnostta-za-xora-s-xronichnizabolyavaniya-i-trajniuvrezhdaniya%E2%80%9C

На 19.06.2019г. беше подписан и договора за финансиране на проекта "Нови подходи за
генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от
нарушаване на техните права", който се изпълнява от Националния статистически институт
в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).
Проектът има за цел да се разработят иновативни методи за събиране на данни и
осигуряване на индикатори за отразяване на трудно достижимите групи от населението, т.е.
тези групи, които поради някакви причини досега са оставали извън обхвата на
периодичните изследвания и анализи на НСИ. Общият бюджет на проекта е в размер на
близо един милион евро. Предвижда се по него да се събере и анализира информация за
над 10 000 домакинства и да се представят тематични доклади за положението на
съответните уязвими групи.
На 02.08.2019 г., екипът за управление
на проекта проведе първата си
пресконференция, на която запозна
широката общественост както със
задачите
на
проекта
за
предоставянето
на
надеждна
информация на лицата, разработващи
политиките
на
национално,
регионално и местно ниво, така и със
значението му за предстоящото през
2021 г. национално преброяване.
Повече информация за проекта:
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti/novi-podxodi-za-generirane-na-danni-zatrudno-dostizhimi-grupi-ot-naselenieto,-izlozheni-na-risk-ot-narushavane-na-texnite-prava

В края на м. юни 2019 г. стартира изпълнението и на проектът "Растеж чрез активизиране
на местния потенциал - GALOP", който се реализира от Националното сдружение на общините
в Република България в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните
власти (KS).
Проектът е с бюджет е в размер на 1 200 000 евро и има за
цел да създаде устойчиви модели подпомагане на
заетостта и намаляване на бедността в малките и/или
отдалечените населени места, като се използват поефективно техните местни ресурси и потенциал.
Повече информация за проекта:
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti/rastezh-chrez-aktivizirane-na-mestniyapotenczial-galop

Покана за кандидатстване по Фонда за двустранни взаимоотношения на Програмата
Всички потенциални бенефициенти по Програмата, както и техните потенциални партньори
от страните-донори могат да кандидатстват за финансиране от Фонда за двустранни
взаимоотношения.
Целта е обмяна на опит и създаването на партньорства между потенциалните кандидати от
българска страна и подходящи организации от страните - донори. По поканата могат да се
възстановяват както разходите за пътуване, храна, нощувки и вътрешен транспорт, като
максималният размер на финансирането е до 3000 евро на човек.
Процедурата по Фонда за двустранни взаимоотношения с общ бюджет от 75 000 евро дава
възможност за кандидатстване на потенциалните бенефициенти преди сключването на
договори за финансиране на техни проекти или до изчерпване на средствата от фонда.
Повече информация по поканата:
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vzmozhnost-za-vsichkipotenczialni-kandidati-da-polzvat-dvustranniya-fond

Програмният оператор (дирекция „Външни европейски програми“ на Министерството на
образованието и науката) планира да публикува до края на 2019 г. следните покани за
набиране на проекти:

1. Ограничена покана за набиране на проектни предложения: “Младежките центрове:
мощен фактор за местно развитие“.
Допустимите кандидати по тази покана са общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца,
в които вече има младежки центрове, изградени с подкрепата на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство. Общините ще могат да кандидатстват за
финансова подкрепа за разширяване на дейността и териториалния обхват на тези центрове
като размерът на получените средства може да бъде от 500 000 до 1 500 000 евро.

2. Покана за набиране на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.
Бенефициенти по тази процедура – с общ бюджет от 8 000 000 евро - ще бъдат останалите
24 общини, които са областни административни центрове (с изключение на Стара Загора,
Пловдив, Добрич, Враца, в които вече има изградени младежки центрове с подкрепата на
ФМ на ЕИП).
Целта на процедурата е да подкрепи изграждането на модерни младежки центрове,
отговарящи както на потребностите на младежите от съответната територия, така и на найвисоките европейски стандарти, обобщени в изискванията на „Знака за качество“ на Съвета
на Европа.
Предвижда се, след оценка на качеството на подадените проекти, тези от тях, които са
класирани за финансиране, да получат до 2 000 000 евро, като 60 % да бъдат предназначени
за изграждане на инфраструктурата на новия младежки център.

3. Покана за набиране на проектни предложения „Ранно детско развитие и грижи“ с общ
бюджет 6 029 412 евро.
По тази процедура общините ще могат да кандидатстват с проекти за модернизиране както
на материално-техническата база в детските градини, така и на работата с децата в тях.
Конкретните насоки за кандидатстване по процедурата са в процес на разработване и
обсъждане, като се очаква класираните проекти да получат финансова помощ в размер от
200 000 до 500 000 евро, от които поне 60 % да бъдат предназначени за изграждане или
подобряване на инфраструктурата на детските заведения.
Останалите средства ще бъдат насочени към разширяване на техния обхват, въвеждането на
иновативни методи за работа с децата, привличане на родителите в подготовката и
провеждането на различни събития и дейности, а също и подкрепа на утвърдените вече
дейности за социализация и гражданско възпитание на децата (в т.ч. зелени инициативи,
конкурси, фестивали и спортни прояви, чествания на празници, посещения на спектакли, артателиета за изграждане на умения по приложни изкуства и др.). Поне 20 % от децата,
включени във финансираните проекти, ще бъдат от уязвими групи.
Програмен оператор
Министерство на
образованието и науката –
Дирекция ВЕП

Програмен партньор
Норвежка асоциация на
местните и регионалните
власти

Интернет страница на програмата:
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie
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