Наименование на процедурата:
„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“
ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”

Индикативен срок за кандидатстване: Февруари – Март 2020 г.
Цели на предоставяната БФП по процедурата: Операцията 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 пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на
административния капацитет в тях.
Важно: Всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими
кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е
условие за допустимост. Виж приложената таблица
Тематична цел 8




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

Тематична цел 9:






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 заетост
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Тематична цел 10


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

Допустими кандидати: Допустими кандидати и партньори са всички посочени
бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на ОП РЧР, а именно:
Кандидати и български 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); самостоятелно заети лица; социални партньори;
неправителствени организации.
ИП 6
Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на
здравеопазването; 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; работодатели; общини и райони на общини; читалища; неправителствени
организации, социални предприятия , регистрирани поделения на вероизповеданията.
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ИП 8
Министерство на здравеопазването; работодатели; общини и райони на общини;
неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни
услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети; регистрирани
поделения на вероизповеданията.
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; медицински университети, регистрирани поделения на
вероизповеданията.
ИП 10
социални предприятия; работодатели; неправителствени организации; общини и райони
на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги.
Чуждестранни партньори: По настоящата покана за подаване на проектни предложения е
задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС,
различна от България.
Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата
процедура.
Чуждестранните партньори може да се търсят в бази данни, в които са регистрирани
подходящи
организации
за
чуждестранни
партньори
тук:
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/.
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.
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Чуждестранните партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение
по настоящата процедура.
Кандидатът и всички партньори по проекта са подписали Споразумение за
транснационално сътрудничество (Transnational Cooperation Agreement), което е прикачено
в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС.
Проектните предложения на партньорите от другите страни-членки на ЕС се оценяват по
реда, предвиден в съответната държава членка. За реализирането на съвместния
транснационален проект е необходимо всеки един от транснационалните партньори да
получи одобрение за финансиране на своя проект.
В случай, че проектното предложение на чуждестранния партньор или на някой от
чуждестранните партньори по проекта не бъде одобрено за финансиране от Управляващия
орган в съответната държава-членка, то българският кандидат (в случай, че бъде одобрен
за финансиране) ще има възможност да потърси друг чуждестранен партньор/-и, който
отговаря на горепосочените условия за допустимост, който да поеме ролята на
неодобрения чуждестранен партньор/-и и да изпълни в същия вид и обем дейността.
Допустимо е ролята на неодобрения партньор да бъде поета в същия вид и обем от другите
чуждестранни партньори по проекта, ако има такива и те разполагат с такъв капацитет. И в
двата случая е необходимо да бъде подписано ново Споразумение за транснационално
сътрудничество.
Допустими дейности:
Задължителни дейности:


Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение
разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и
иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни
дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри
практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите
заинтересованите страни.
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Адаптиране и валидиране (ако е приложимо) на иновативни модели, практики,
услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени
иновативни подходи и модели.;
Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на
неговите иновативни елементи.
Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Допълнителни дейности:
• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;
• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).
Категории допустими разходи:
1.
2.
3.
4.

Разходи за персонал;
Разходи за материални/нематериални активи;
Разходи за услуги;
Непреки разходи.

Общ размер на БФП по процедурата: 15 110 297 лв.
БФП по процедурата (в лв.) за проект:
Минимален размер на БФП: 50 000 лева
Максимален размер на БФП: 150 000 лева
Максималният интензитет на помощта е: 100% от допустимите разходи.
Приоритизиране: По настоящата процедура приоритетно ще бъдат финансирани проекти,
които са разработени в рамките на Инвестиционен приоритет 1, Инвестиционен приоритет
9 и Инвестиционен приоритет 10.
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