ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година IV, брой 16, м. август 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 август – 1 септември, 2008 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1.

Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
3. Общински план за развитие
2005 – 2013 г.
4. Приоритет 4, Цел 1, Мярка 3

1-9

10
10 - 12

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските
Програмата за развитие на селските 2013 г . (ПРСР ).

Начална дата: 1 септември 2008 г.
Финансова помощ е предназначена за: 1.
Общини; 2. Неправителствени организации и
читалища намиращи се в селските райони.
Мярката ще предоставя помощ за инвестиции,
насочени към подобряване на основните
услуги за населението и икономиката на
селските райони, подпомагане с цел
бъдещото
развитие
на
пътната,
водоснабдителна
и
канализационна
инфраструктура. Мярката ще се прилага в 178
селски общини, които не са включени в
градските агломерационни ареали, с
изключение на дейностите свързани с
ВиК мрежите, които ще се подпомагат в
населените места с под 2 000 еквивалентни
жители в 231 общини. Финансова помощ се
предоставя за инвестиции в следните
дейности: 1. Строителство, реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински
пътища и мостове; 2. Строителство
/реконструкция
/рехабилитация
на
водоснабдителни системи и съоръжения; 3.
Строителство
/реконструкция

/рехабилитация на канализационни системи
и
съоръжения;
4.
Изграждане
или
рехабилитация на малка инфраструктура за
управление на животинските отпадъци (само
трупосъбирателни
площадки);
5. Изграждане или рехабилитация и
оборудване на инсталации /мощности за
производство
на
топлинна
и
/или
електрическа енергия за сгради общинска
собственост и /или сгради, които предоставят
различни обществени услуги от възобновяеми
енергийни източници;
изграждане
на
разпределителна мрежа за био-горива или
произведена от биомаса или други
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ )
топлинна
/електрическа
енергия;6.
Инвестиции за подобряване на енергийната
ефективност на общински или други сгради
използвани за предоставяне на обществени
услуги; 7. Изграждане на нови или
подобряване на съществуващи центрове за
предоставяне на културни услуги (културн
центрове, театри, библиотеки ), включително
създаването на мобилни такива; 8. Изграждане
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или подобряване на центрове за отди,
свободно време и спорт (спортни и младежки
центрове и др.); 9. Изграждане или
подобряване на центрове за социални услуги:
а ) грижи за деца (детски ясли , детски
градини),
включително
специализиран
транспорт; б ) грижи за възрастни хора и хора
с увреждания (като дневни центрове и др.),
включително специализиран транспорт; 10.
Изграждане или подобряване на центрове
предоставящи услуги свързани с използването
на информационни и комуникационни
технологии (здравни съвети, подпомагане на
бизнеса, общински услуги и др .),
включително създаването на мобилни
центрове.Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект за целия
период на прилагане на ПРСР за един
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кандидат е левовата равностойност на 10 000
евро, а максималният размер е левовата
равностойност на 3 000 000 евро за
бенефициенти общини, а за останалите
бенефициенти 500 000 евро.Финансовата
помощ за одобрени проекти е в размер на: 1.
100% от общите допустими разходи по
проект, чиито бенефициент е община.
2. 70% от общите допустими разходи за
проекти, юридически лица с нестопанска цел,
включително читалища. Началната дата за
подаване на заявления за подпомагане е
01.09.2008 г., но не по-рано от влизането в
сила на Наредбата за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските
райони”.

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г . (ПРСР )

Начална дата:1 септември 2008 г.Финансова
помощ е предназначена за:1. Общини извън
агломерационните
ареали;2.
Читалища,
регистрирани по Закона за народните
читалища; 3. Местни поделения на
вероизповедания;4. Граждански дружества на
физически и /или юридически лица;5.
Юридически
лица
с
нестопанска
цел.Финансова помощ с e предоставя за
инвестиции, извършвани в границите на
населените местa.Финансова помощ се
предоставя за инвестиции в следните
дейности: 1. Рехабилитация на обществени
зелени площи - паркове и градини, детски
площадки и съоръженията към тях , в т. ч.
доставка на съоръжения;2. Реконструкция или
ремонт на обществени сгради с местно
историческо и културно значение и
подобряване на прилежащите пространства ,
включително
вертикална
планировка;3.
Реконструкция и ремонт на сгради с
религиозно значение и подобряване на

прилежащите пространства, включително
вертикална планировка;4. Ремонт на фасади
на
частни
сгради
и
прилежащите
пространства, както и вертикална планировка,
ако са включени в интегриран план за
обновяване
на
населеното
място;5.
Реконструкция и изграждане на улична мрежа,
тротоари, площади, улично осветление;6.
Изготвяне на интегрирани планове за
обновяване на населеното място, ако планът
включва някоя от изброените инвестиционни
дейности.Финансова помощ няма да се
предоставя за реконструкция / рехабилитация
/ ремонт на паметници на културата от
национално значение, обявени за такива от
Национален институт за паметниците на
културата
(НИПК).
Финансова помощ сe предоставя и за
предварителни разходи.Минималният размер
на общите допустими разходи за един проект
за целия период на прилагане на ПРСР за
един кандидат е левовата равностойност на 10
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000 евро, максималният размер е левовата
равностойност на 1 000 000 евро за проекти
на общини и 500 000 евро за проекти на
останалите
бенефициенти.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в
размер на: 1. 100% от общите допустими
разходи по проект, чиито бенефициент е
община. 2. 70% от общите допустими
разходи за проекти на бенефициенти
читалища,
местни
поделения
на

вероизповедания, юридически лица с
нестопанска цел;3. 50% от одобрените
разходи по проекти за бенефициенти
граждански сдружения.Началната дата за
подаване на заявления за подпомагане
01.09.2008 г., но не по-рано от влизането в
сила на Наредбата за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места”.

Конкурс за устойчиво настаняване “Зелената къща”

Краен срок: 30 септември 2008 г. Конкурсът
„Зелената къща” се провежда за пръв път и
има за цел да оцени до каква степен къщите за
гости и семейните хотели в България се
стремят към въвеждане на устойчиви
практики в настаняването. Оценяването на
участниците се основава на критериите на
ЕСЕАТ
за
екологична
отговорност,
автентичност и гостоприемство. В конкурса
могат да участват всички категоризирани
къщи за гости и семейни хотели. Таксата за
участие е в размер на 100 лв. (20 % отстъпка за

членове на БААТ) и осигурява: - Включване в
пътуване за оценка на къщите за гости с
участието на експерти журналисти и
туроператори; - Сертификат за устойчивост
на ЕСЕАТ (в случай, че са покрити
критериите); - Възможност за спечелване на
голямата награда - популяризация в
национални медии.За да участвате в конкурса,
е необходимо да попълните форма за участие
с въпросник и да го изпратите, заедно с копие
от платежен документ на адрес: София 1301,
бул. Стамболийски 20 В (вход от ул. Лавеле).

Конкурс за най-добра фотография от проект по програма
"Младежта в действие"

Краен срок: 20 октомври 2008 г.
Национален център ”Европейски младежки
програми и инициативи” обявява конкурс за
най-добра фотография от проект по програма
"Младежта в действие". Конкурсът ще се
проведе в няколко категории: 1.Обмен
2.Инициатива
3.Доброволчество
4.Конференция/семинар/ тренинг 5.Детска.
Победителите ще се излъчат по време на
Европейската младежка седмица в периода 2-9

ноември 2008 г. Формулярите за участие и
фотографиите следва да се изпращат на
електронен адрес: dhranova@youthsport.bg
или на адрес: гр.София 1040 , бул."Васил
Левски"75 , стая 15 за Десислава Хранова. За
повече
информация:
Национален
център ”Европейски младежки програми и
инициативи”
1 040 София, бул. „Васил Левски” 75, ет.1,
ст.15, тел.: 02/ 93 00 827

Конкурс за публикация и репортаж на тема "Младежите и
свободното време"

Краен срок: 20 октомври 2008г. (важи
пощенско клеймо от 20 октомври 2008 г.
Национален
включително).
център ”Европейски младежки програми и
инициативи” обявява Конкурс за публикация
и репортаж на тема „Младежите и свободното
време"и "Младите и програма "Младежта в
действие" по повод Европейската година на
междукултурния диалог и Европейската
младежка седмица 2 - 9 ноември 2008 година.
Условия: 1. Конкурсът е насочен към
българските медии - печатни издания,
телевизии или информационни агенции. 2.
Материалите да бъдат на български език с
информация
за
датата
на
публикуването/излъчването им. 3. На отделен

файл, който да се изпрати заедно с материала,
да бъдат изписани: трите имена на участника,
дата и година на раждане, адрес (пощенски и
e-mail) и телефон за връзка. 4. Материалите
следва да се изпращат в електронен вариант
на интернет адрес: youthdevelopment@abv.bg,
dhranova@youthsport.bg или ако няма
възможност на пощенски адрес: 1040 София,
бул. „Васил Левски" 75, ет.1, ст. 130.
Наградите
са
разпределят
както
следва:Специална награда за оригинален
сюжет - Цифрова камера. Награда за темата
"Младежите и свободното време"- Цифров
фотоапарат. Награда за темата "Младите и
програма "Младежта в действие" - мобилен
телефон.

Конкурс за дизайн на сайт

Краен срок: 15 oктомври 2008 г. WebDivak
обяви конкурс за дизайн на сайт на свободна
тематика.Първа награда (голямата награда):

ASUS EEE PC 4G SURF Втора награда
(малката награда): Хостинг план за ЕДНА
ГОДИНА и домейн по ВАШ ИЗБОР.

В рамките на Световния ден на туризма стартира Фото Конкурс 2008
Краен срок: е 30 ноември 2008 г. Този
Онлайн Фото Конкурс има за цел да покаже
решения от страна на туризма за
предотвратяване промените в климата по цял

свят. Това може да са авиокомпании
пробващи ново гориво, хотели инсталиращи
слънчеви колектори, села въвели добри
практики и др.
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Международната стажантска програма за правата на човека
(МСППЧ)

Краен срок: 31 август, 31 декември 2008 г.
Проектът може да включва: - член на екип от
организация в дадена страна временно работи
в друга приемна организация в друга страна,
преминавайки обучение “по време на работа”
в специфична сфера на работа (Professional
attachment); - член на екипа на дадена
организация, който член има даден опит и
експертиза в специфична сфера на работа

организира обучение на екипа на друга
организация от друга страна (On-site training);
- обучително пътуване (Study tour), при което
член на екипа на дадена организация научава
за специфична сфера на работа или за
стратегия, подход на работа, като посещава
две или повече институции, работещи за
правата на човека (или свързана с правата на
човека дейност) в една или повече страни.

Летен eвропейски конкурс за пътна безопасност
Краен срок: 24 октомври 2008 г. Покажете
своите умения като репортер и дайте своя
принос за намаляване броя на пътните
произшествия в Европа. Участвайте със
самостоятелна история или творба в следните
формати: интервю, поема, кратък разказ,
статия, снимка и видеофилм. Жури, избрано
от
администрацията
на
Европейската
Комисия, ще излъчи 25-та победители в края
на декември 2008г. Петте най-добри и

иновативни добри практики ще бъдат
публикувани в първото издание на
европейския журнал за пътна безопасност, а
специалната награда е екскурзия за двама до
Барселона. 20 творби, свързани с темата за
войната по пътищата, ще бъдат публикувани
в първото издание на европейския журнал за
пътна безопасност.

Модернизиране логото на Euro<26
Краен срок: 30 септември 2008 г.
Европейската асоциация за младежки карти
Euro<26 обявява международен конкурс за
предложения, свързани с промяна в
графичния дизайн на картата Euro<26.
Участието в конкурса може да бъде както

индивидуално, така и от страна на
професионални
и
непрофесионални
организации и компании от всички държави.
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ОПРР BG161PO001/1.4-02/2008 Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
„Подкрепа за подобряване на градската среда”
Краен срок: 5 януари 2009 г. Потенциални
бенефициенти: 86 общини разположени в
рамките на градските агломерационни
ареали.Дейностите, които ще получат
подкрепа,
включват:
- Изграждане, рехабилитация, възстановяване
на зони за обществен отдих, като паркове,
зелени площи, детски площадки и др.,
включително поставяне на пейки, беседки,
възстановяване на чешми, фонтани, статуи,
паметници и други елементи от градското
обзавеждане; - Изграждане, реконструкция,
рехабилитация на пешеходни алеи и
тротоари, изграждане на велосипедни пътеки
и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за
пешеходци и велосипедисти, включително
свързани дейности, като поставяне на
указателни знаци и др.;- Рехабилитация и
реконструкция на улични мрежи, изграждане
на обществени паркинги встрани от главни

улици; - Въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление и осъществяване на мерки
за
повишаване
на
сигурността
и
предотвратяване на престъпността, като
поставяне на осветление на паркови
площи,охранителни системи за наблюдение
на обществени места и др.;- Създаване на
достъпна архитектурна среда, включително
подобряване на достъпа за хора с увреждания
до административни общински сгради.Общ
размер на безвъзмездната финансова помощ
по схемата - 244 096 886 лева.Размер на
съфинансирането от ЕФРР (85%) - 207 482
353 лева. За отделните проекти важат
следните размери на безвъзмездна финансова
помощ: минимална сума на безвъзмездната
финансова помощ: 1 млн. лв. максимална
сума на безвъзмездната финансова помощ: 10
млн. лв.

BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно
живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен
помощник” (Фаза 2)
Краен срок: 28 октомври 2008г., 16.00 часа
Стартира
набирането
на
проектни
предложения по схема за безвъзмездна
финансова
помощ
BG051PO001/5.2-01
„Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен
помощник” (Фаза 2) чрез открита процедура
за конкурентен подбор на проекти в рамките
на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси". По схемата ще се

подкрепя предоставянето на два вида
социални услуги - „социален асистент” и
„домашен помощник”. Кандидатите могат да
разработват предложения за предоставяне на
двете услугите заедно или само на едната от
тях. По схемата ще бъдат подкрепяни гъвкави
предложения за комплексно предоставяне на
услугите, както и почасовото им ползване.
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
- Минимален размер на безвъзмездната
финансова помощ: 60 000 лв. - Максимален
размер на безвъзмездната финансова помощ:
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120 000 лв.
Общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ може да
покрие до 100 на сто от всички допустими
разходи
по
проекта.
Размерът
на
безвъзмездната
финансова
помощ
се
определя след като от общо допустимите
разходи
по
проекта
се
приспадне
финансовият
принос
на
кандидата,
включително приходите от такси, заплащани
от потребителите на услугите. Водещата
организация трябва:
1) да е учредена и
регистрирана в съответствие с действащото
българско или приложимо чуждестранно
законодателство,
и
2) да е доставчик на социални услуги и да е
вписана като доставчик на социални услуги в
регистъра на Агенцията за социално
подпомагане за съответната социална услуга
(ако е физическо лице, регистрирано по
Търговския закон или юридическо лице),
преди крайния срок за кандидатстване и; 3) в
случай на предоставяне на услуги за деца, да е
лицензирана от Държавната агенция за

закрила на детето (ДАЗД) за съответната
социална услуга за деца и въз основа на
издадения лиценз да е вписана в регистъра на
Агенцията за социално подпомагане за
предоставяне на съответната социална услуга
за деца (ако е физическо лице, регистрирано
по Търговския закон или юридическо лице)
преди крайния срок за кандидатстване, и; 4) да
има централно управление или клон на
територията на България, и 5) да отговаря на
изискванията, свързани с публичното
финансиране, когато това е приложимо
(съответствие с разпоредбите, свързани с
държавната помощ, съгласно условията на
раздел 2.3 от настоящите насоки за
кандидатстване), и 6) да не е получила
финансиране като водеща организация по
първа фаза от настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. Срокът за изпълнение на проектите
по фаза 2 на настоящата схема е 12 месеца.

Литературен конкурс на Литературата Днес
Краен срок: 1 октомври 2008 г.
В
категория Проза могат да участват
единствено белетристични произведения с
ограничение на обема до три стандартни
печатни страници (около 5000 символа).
Иначе казано - в тази категория могат да
участват разкази, които да не съдържат повече
от 900 думи. Всеки участник може да изпрати
за конкурса не повече от три творби. В
категория Поезия могат да участват
стихотворения. Всеки кандидат може да
изпрати до пет произведения. Конкурсът е
анонимен. Това значи, че името на автора не

стои под изпратения текст. В e-mail до
Литературата Днес се изпращат като
прикачени файлове (.doc или .rtf) творбите за
участие. В текста на писмото авторът записва
трите си имена, телефон за връзка и няколко
думи за себе си. E-mail-и се изпращат до
prega@mail.bg. В полето Относно/Subject се
пише задължително “За конкурса”. Конкурсът
не поставя ограничения за възраст, пол, етнос
или религия пред кандидатите. Право на
участие има всеки, изпратил текстове на
български език.
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Конкурс по програма Стипендии за талантливи ученици в средните
училища по изкуствата и културата
Краен срок: 30 септември 2008 г.
Национален фонд “Култура” обявява конкурс
за едногодишни стипендии за талантливи
ученици в средните училища по изкуствата и
културата към Министерство на културата.Не
се приемат документи за участие в конкурса

изпратени по поща, факс или e-mail.За
допълнителна информация: Национален
фонд “Култура”.тел. 02 981 08 13, 02 988 58 26.
Евро-български културен център. тел. 02 988
00 84.

Конкурс за ученици: Моята история за приятелството

Краен срок: 1
октомври
2008
г.
Консултантска фирма „S.I.C.I Dominus"
обявява конкурс за ученици от 10 до 18
години за най-интересна история за
приятелството под формата на лексикон! Ако
имаш приятели от различни етноси и/или от
други държави и искаш да ни разкажеш за тях,

попълни въпросите от лексикона и ги
изпрати заедно с подходящ снимков материал
на електронната поща: dedi@sicidominus.com
или по обикновена поща на следния адрес:
S.I.C.I Dominus, ул. „Деница" №3, гр.София,
1421.

Международен конкурс за деца „Египет в очите на децата по света”

Краен срок: 30 ноември 2008 г.
Състезанието е за деца от цял свят на възраст
между 4 и 18 години. Целта на участието е да
позволи на деца от цял свят да изразят своите
знания и гледна точка за Египет чрез техните
рисунки. Всяка конкурсна работа трябва да
бъде придружена от информация на
английски и арабски език с печатни букви на
гърба на рисунката: трите имена на автора,
пол, дата на раждане, националност, пълен
адрес и заглавие на творбата. Информация,
написана на ръка, няма да се приема.

Размерите на творбата трябва да бъдат не помалки от 30х40 см. Разрешени са всякакви
техники с изключение на черен молив.
Позволени са и компютърни графики. Всяка
работа трябва да бъде изпратена без такса за
участие
на
адрес:
Foreign Cultural Relations department, Ministry
of Culture of the Arab Republic of Egypt. 44
Messaha St., Dokki, Giza.
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Програма ESPON 2013 - Покана за проекти
Краен срок: 15 октомври 2008 г. Бяха
оповестени три покани по програмата: 1)
Приоритет 1: Приложни изследователски
проекти по темата "Климатични промени и
териториални ефекти върху регионите и
местните икономики. Бюджетът е 1 млн. евро
и
ще
бъде
избран
1
проект.
2) Приоритет 2: Анализ в отговор на нужди на

потребители в 8 тематични области. Ще бъде
подкрепен по един проект във всяка
тематична област. 3) Приоритет 3: Научни
платформи и инструменти по темата
"Териториални индикатори и индекси".
Бюджетът е 100 хил. евро и ще бъде
финансиран един проект.

Покана за проекти: Затворът като последна възможност

Краен срок за подаване на концепции: 1
октомври 2008 г. Програмата за човешки
права и управление на Институт Отворено
общество (Human Rights and Governance
Grants Program - HRGGP) ще подкрепи
проекти на НПО и коалиции от НПО за

увеличаване на общественото разбиране за
промяна на наказателната система/практика в
страните от Източна, Югоизточна Европа и
от бившия СССР. Кандидатства се на първи
етап с концепция на 2-3 страници
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Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ ІV : УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА
УПРАВЛЕНИЕ.
ЦЕЛ 1 : УВЕЛИЧАВАНЕ МЕСТНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА.
МЯРКА 3 : УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ПОДОБРЯВАНЕ
НА КООРДИНАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС И ОТ НАЦИОНАЛНИ
И МЕСТНИ ИЗТОЧНИЦИ
Основна цел на мярката е повишаването на капацитета за привличане на стредства в
общината от разнообразните европейски фондове и програми, до които България има и ще има
достъп в близка перспектива, както и от опериращите в страната ни национални фондове.
Специфични цели
 Насърчаване разработването на проекти, които се вписват в приоритетите и условията
на предприсъединителната подкрепа;
 Повишаване уменията на местната власт за разработване на интегрирани проекти,
подходящи за структурно финансиране;
 Изграждане на капацитет за управление на проекти в контекста на структурните правила
и процедури;
 Насърчаване разработването на проекти, които се подкрепят в рамките на националните
финансови инструменти;
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 Повишаване на капацитета за програмиране на местното развитие, според изискванията
на европейската регионална политика и в рамките на националните приоритети за
регионално развитие.
 Повишаване уменията на крайните бенефициенти за разработване и управление на
проекти.
Оценка на средата
В последните години в национален контекст бяха положени доста усилия за повишаване
капацитета на административните служители за програмиране, управление и осъществяване
на проекти, финансирани както от европейските фондове и програми, опериращи в България,
така и от действащите национални фондове. До този момент предприсъединителната подкрепа
по програма ФАР беше изцяло съсредоточена върху институционалното изграждане на
националните структури. В последните години преди присъединяването на странта ни в ЕС,
определена част от дейностите ще бъдат децентрализирани, като акцент ще се постави върху
повишаване уменията на местните и регионални власти за управление на структурните
фондове, които по принцип са децентрализирани инструменти. Ето защо, в разките на тази
мярка, трябва да бъдат осъществени целенасочени дейности за обучение на всички участници,
които ще бъдат в последствие включени в подготовката и реализирането на програмите и
проектите на местно ниво. Целеви групи са общинските служители, сдружения на общините в
региона, местни асоциации за развитие, камари, бизнес центрове, училища, НПО и пр. Особен
акцент трябва да се постави върху повишаване на знанията за релевантното законодателство,
както национално така и на ЕС и свързано с различните фаза на подготовка и осъществяване
на програмите и проектите – като напр. Закон за обществените поръчнки, законодателство в
сферата на околната среда, задължителното изискване за равни възможности на мъже/ жени
и/или групи в неравностойно положение, специфичните правила за финансиране и финансов
контрол, правилата на държавната помощ, мониторинг и оценка на дейностите и пр.
специфични изисквания, чието експертно познаване е задължителен елемент за успешното
усвояване на средствата. Изключително важно е, също така, общината да бъде готова със
своите проекти, които да следват приоритети на нейното развитие и с които, веднага след
присъединяването ни, да кандидатства за структурна подкрепа и по този начин да бъде
конкурентна на другите региони в страната.
Типове дейности
 Обучение и развитие на умения за разработване и управление проекти, мониторинг и
оценка на проектните дейности;
 Насърчаване формирането на работни групи от различни специалисти и/или
организации за подготовка на предложения за финансиране;
 Изграждане на собствени общински структури за разработване и управление на проекти;
 Осигуряване на технически разработки за подготовката на проекти, предпроектни
проучвания и пр.;
 Разширяване взаимодействията на общината с общини от ЕС за развитие на
партньорски международни проекти;
 Стимулиране съвместното разработване и участие в партньорски проекти с бизнеса,
ВУЗ и неправителствените организации;
 Финансово осигуряване, чрез създаване на специализиран общински фонд или чрез
общинския бюджет на средства за съфинансиране на собствени или партньорски
проекти.
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В реализацията на мярката участват общината, образователни и научни институти и
структури, бизнес субекти, неправителствени организации, организации, подкрепящи бизнеса,
асоциации за местно развитие, както и регионални организации на общините.
Методология
Приоритетни са проектите, чиито дейности водят до повишаване на местния капицет за
абсорбиране на европейскfто и национално финансиране и до изграждането на структури,
които да поемат водеща роля в привличането на проектна подкрепа. Образователни
инициативи за повишаване знанията за писане и управление на проекти също ще бъдат
насърчавани. Ще се търсят възможности за експериментиране на интересни модели и добри
практики на другите европейски страни за управление на структурната помощ и улесняване на
достъпа на крайните бенефициенти до нея, вкл. и чрез формиране на местни
преразпределителни фондове.
Институционална рамка
Община Пловдив има водеща роля за осъществяването на дейностите по тази мярка. Ще се
насърчават всички инициативи на бизнеса, НПО или образователните институции, насочени
към постигане целите на мярката. Ще се търсят възможности за партньорско участие на
общината в максимално голям брой и разнообразни проекти, за да се използват напълно
възможностите на опериращите програми. Важен фактор за успеха е намирането на механизми
за осигуряване на съфинансиране на проектите, основно изискване на по-голяма част от
донорите.

