УТВЪРДИЛ:

11.10.2012

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
/МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪ-ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ЗА 2013 ГОДИНА

„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция
АФКОС
при
провеждане
на
административни
разследвания, административно-контролни проверки,
проверки на място и участия в международни събития по
СКФ”

евро

3 747 807,00

7 330 073,36

2 200 000,00

4 302 826,00

ЦКЗ (дирекции „ПСЕС", „МСЕС" и
„ИСУСЕС" в АМС и КН на НСРР)

лнителна агенция „Оди на средствата о

1 540 000,00

500 000,00

Индикативен краен
срок за подаване на
проектни предложения

3 011 978,20

Дирекция "Координация на борбата с
правонарушенията,
засягащи
977 915,00 финансовите
интереси
на
Европейските общности" (АФКОС),
Министерство на вътрешните работи

Представлява ли
схемата/част от нея:
държавна
помощ по
чл. 87 от
Договора за
създаване на
ЕО

минимална
помощ по
смисъла на
регламент
№ 1998/
2006г.

100%

Трето тримесечие на
2013 г.

Не

Не

100%

Трето тримесечие на
2013 г.

Не

Не

Трето тримесечие на
2013 г.

Не

Не

Първо тримесечие на
2013 г.

Не

Не

100%

100%

(1) БФП - Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на т. 1 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на МС от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от
* Съгласно Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на детйлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
** Проектни предложения се набират от официалното стартиране на оперативната програма през ноември 2007 година.

Минимален и
максимален размер
на БФП за
отделните проекти

Неприложимо

"Подпомагане изпълнението на функциите на ОО по СКФ
на ЕС"

Допустими Максимале Индикативна
разходи
н % на дата на
съфинанси обявяване
ране
на схемата

Неприложимо **

Укрепване на
административния капацитет и
подобряване на ефективността
на работата на ЦКЗ и
функционирането на КН на
НСРР

Осигуряване на средствата за
поддържане на
професионален админстартивен капациетт на ОО по СКФ
на ЕС

Допустими бенефициенти

Допустими разходи по правилата на ЕФРР *

Укрепване на административния капацитет на ЦКЗ
посредством финансиране на брутните месечни заплати на
служителите, назначени по служебно правоотношение, за
периода 2014-2015 г.”

Максимален размер на БФП за
процедурата

лева

Процедура без определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на БФП

4

схема/процедура

Укрепване на административния
капацитет и подобряване на качеството
и ефикасността в работата на
Одитиращия орган.

3

Приоритетна ос/ операция

Подпомагане на дейността на Дирекция
"Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на
Европейските общности" (АФКОС),
Министерство на вътрешните работи

2

Вид процедура
за предоставяне
на БФП1

схема/процедура

Мярка на подкрепа Мярка на подкрепа
3: Техническа помощ 3: Техническа
за Одитиращия
помощ за
орган
Одитиращия орган

1

Приоритетна ос 1 – подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво: ЦКЗ, СО, ОО, КН на
НСРР, УО на ОПТП и КН на ОПТП. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните
фондове.

приоритетна ос/
операция

Цел и приоритети на:

Мярка на подкрепа 1:
Техническа помощ за ЦКЗ

Наименование на :

Мярка на подкрепа 7: Техническа помощ за
структурите на централно ниво отговорни за
координиране борбата с правонарушенията,
засягащи интересите на ЕС

№

