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ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 

ПРОЦЕДУРА: ТРАНСНАЦИОНАЛНИ  ПАРТНЬОРСТВА  

 

 

Обявяване на процедурата: 18.02.2020 г. 

Краен срок за прием на проекти: 15.05.2020 г. 

 

Цел на процедурата: Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални 

иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, 

изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на: 
▪ пазар на труда и качеството на работните места;  

▪ социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, 

условия на труд;  

▪ изграждането на административен капацитет в горните области.  

Важно: В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е 

обвързано с някой от следните инвестиционни приоритети: 

  

ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и 

лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мо-

билността на работната сила.  

ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените  

ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрасто-

ви групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и 

компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез 

професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила  

ИП 7 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите 

ИП 8 Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за заетост 

ИП 9 Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес 

ИП 10 Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до зае-

тост 

Допустими кандидати и партньори по инвестиционни приоритети: 
ИП 1    Министерство на правосъдието; Държавно предприятие „Фонд затворно дело”; работодатели ; 

социални партньори ; общини и райони на общини; неправителствени организации. 

ИП 5    институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; 

служби в подкрепа на работодателите; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самосто-

ятелно заети лица ; социални партньори; неправителствени организации. 

ИП 6   Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на здравеопаз-

ването; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални 

партньори; неправителствени организации. 

ИП 7   Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към 

министъра на здравеопазването; доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; рабо-

тодатели; общини и райони на общини; читалища; неправителствени организации, социални предпри-

ятия , регистрирани поделения на вероизповеданията. 

ИП 8   Министерство на здравеопазването; работодатели; общини и райони на общини; неправителст-

вени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и 

здравни заведения; медицински университети; регистрирани поделения на вероизповеданията. 
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ИП 9    Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на 

правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици 

на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицинс-

ки университети, регистрирани поделения на вероизповеданията. 

ИП 10     социални предприятия; работодатели; неправителствени организации; общини и райони на 

общини; социални партньори; доставчици на социални услуги. 

 

Следва да се обърне внимание, че партньорството с българска организация не е задължително и в слу-

чай на партньорство, това не носи допълнителни точки на етап оценка на техническо и финансово ка-

чество на проектните предложения. 

 

Задължително е партньорството с организация/институция от минимум още една държава-

членка на ЕС, различна от България. Транснационалният партньор няма право да разходва средства 

от бюджета на настоящата процедура.  

 

Чуждестранните партньори осигуряват самостоятелно средствата за участие в проекта от:  

a) собствени източници; и/или  

b) публични източници на страната-членка на ЕС, където са учредени и регистрирани; и/или  

c) други източници.  

 Подписват Споразумение за партньорство (Приложение към Условията за кандидатстване) с кандида-

та и всички останали партньори, към момента на подаване на проектното предложение 

 Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при 

изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта. 

 Чуждестранните партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение по насто-

ящата процедура 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лева  

 

Интензитет на помощта: 100 % 

Допустими дейности  
1. Дейности/разходи за организация и управление на проекта – задължителна  

2. Дейности/разходи за информация и комуникация – задължителна  

3.Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни моде-

ли, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни 

подходи и модели – задължителна 

4. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, 

прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на 

семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, 

добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни – за-

дължителна  

5. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите ино-

вативни елементи – задължителна  

6. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни 

от описаните по-горе дейности за информация и комуникация – задължителна  

7.  Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки; 

 8. Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване); 

Допустими разходи: 
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1. Разходи за персонал:  за трудови и други възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, на-

числени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО на лицата пряко ангажирани с из-

пълнението на финансираните дейности 

2.   Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, ангажирани в изпълне-

нието на проекта • Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от це-

левата група.  

3.  Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дей-

ностите по проекта 

4.  Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнението на дей-

ностите по проекта 

5.  Разходи за закупуване на нематериални активи  

6. Разходи за външни услуги  

7. Разходи за наем  

8.  Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др.  

9.  Разходи за конференции, семинари, обучения и други,  

10.  Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване  

  

Срок за изпълнение 

Максималната продължителност на проектните предложения не може да надвишава 12 месеца, 

като изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2022 г. 
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