ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ГР. РУСЕ

ОТВОРЕНИ
ПРОЦЕДУРИ ЗА
КАНДИДАСТВАНЕ

Проект Областен информационен център – Русе № BG161РО002-3.3.02-0004 –C0001,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОП “ОКОЛНА СРЕДА”

BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.”
КОЙ: Общински администрации
КАКВО: Ще се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на
дела от населението, включено към канализационната система и ще се
осигури екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни
води.
КЪДЕ: МОСВ, Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”, отдел
“Управление и оценка на програмата”, бул. “Кн. Мария Луиза” №22, София
1000
КОЛКО: 300 000 000 лева
КОГА: До 15 август 2012г.

ОП “РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ”
BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения
в общини, извън градските агломерационни ареали”
КОЙ: Общински администрации, допустими по процедурата (в Област Русе - Община
Бяла)
КАКВО: Ремонт и базово оборудване, според клиничните пътеки и най-често
срещаните заболявания

КОЛКО: 32 713 673 лева,
Минимален размер на БФП: 1 000 000 лева
Максимален размер: 4 673 381 лева
КЪДЕ: МРРБ, гр.София 1202,ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17–19
КОГА: До 1 юни 2012

ОП
“КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската
и развойна дейност на българските предприятия”
КОЙ: Юридически лица и еднолични търговци
КАКВО: Индустриални научни изследвания; Експериментално развитие
КОЛКО: 58 674 900 лв.
минимален размер на БФП: няма
максимален размер на БФП: 500 000 лева.
КЪДЕ: ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив,
Русе, София, Стара Загора и Велико Търново
КОГА: Сесия 2 - до 9 април 2012 г.
Сесия 3 – до 8 юни 2012 г.

ОП “РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта”
КОЙ: Образователни и обучаващи институции, работодатели

КАКВО: Обучение за придобиване/ повишаване квалификацията, стажове
КОЛКО: 35 149 758 лева
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер: 200 000 лева
КЪДЕ: https://eumis.government.bg или в Дирекциите “Бюро по труда” в
областните градове

КОГА: До 30 април 2012г.

ОП “РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и
обучения за заети лица – фаза 3”
КОЙ: Работодатели
КАКВО: Обучение за придобиване и повишаване на квалификация, за
придобиване на ключови компетенции – роден език и др.
КОЛКО: 34 000 000 лева
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер: 3 911 660 лева.
КЪДЕ: Всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове

КОГА: До 31 май 2012г.

ОП “РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства”
КОЙ: Общини, училища, детски градини, висши училища, организации с нестопанска
цел
КАКВО: Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и
училища. Продължаване на процеса по извеждане на деца от ромски училища,
обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна
среда.
КОЛКО: 6 000 000 лв.
Минимален размер: 50 000 лева
Максимален размер на БФП: 390 000 лева

КЪДЕ: МОМН, ГД “Структурни фондове” и международни образователни програми”,
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. №5, ет. 1, София 1113
КОГА: без краен срок, до изчерпване на финансовия ресурс

ОП “РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051PO001-7.0.02 “Без граници – Компонент 2”
КОЙ: МТСП, МОМН, МЗ, ДАЗД, АСП, ИА “Главна инспекция по труда”, АХУ,
НИПА, Център за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства, звена на изброените институции
КАКВО: Наблюдение, проучвания и изследвания на развитието в други страничленки, или други държави, посещения и обмяна на служители,
разпространение и обмяна на добри практики и опит.

КОЛКО: 10 000 000 лева
минимален размер на БФП: 500 000 лева
Максимален размер: 1 000 000 лева
КЪДЕ: МТСП, ГД “Европейски фондове, международни програми и проекти”,
ул. “Триадица” №2, София 1051
КОГА: До 3 юни 2013 година или до изчерпване на финансовия ресурс

ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ”

Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04
приоритет - „Ефективна структура на държавната
администрация“
КОЙ: Общини
КАКВО: Дейности за оптимизиране на административните структури
КЪДЕ: Министерство на финансите, ул. “Г.С. Раковски” №102, София
КОЛКО: 5 000 000лв.,
Минимален размер на БФП 50 000 лв.;
Максимален размер на БФП 200 000 лв.

КРАЕН СРОК: До 17 април 2012г.

КАКВО ПРЕДСТОИ

ОП “Конкурентоспособност”
“Енергийна ефективност и зелена икономика”
“Създаване на регионални бизнес инкубатори”
ОП “Развитие на човешките ресурси“
“Помощ в дома”
“Съпричастност”
“Система за квалификация и кариерно израстване на
преподавателите във висшите училища”
“Шанс за щастливо бъдеще“
“Живот в общността”

ЗА КОНТАКТИ
Областен информационен център – Русе
пл. „Свобода” № 4
телефон: 082 506 899
е-mail: oic_ruse@abv.bg

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ГР. РУСЕ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

Проект Областен информационен център – Русе № BG161РО002-3.3.02-0004-C0001,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

