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• Регионалната политика е основната инвестиционна
политика на ЕС
• Насочена към регионите на ЕС
• Бюджет 351,8 млрд. EUR + нац. съфинасиране
• Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)






Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
Кохезионния фонд (КФ)
Европейския социален фонд (ЕСФ)
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

• Стратегията "Европа 2020"за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж в Европейския съюз:
1. Заетост: 75 % от хората на възраст 20–64 години да бъдат заети;
2. Научни изследвания и развитие: 3 % от БВП на ЕС да бъдат инвестирани в
научноизследователската и развойна дейност;
3. Изменение на климата и устойчива енергия:
 Намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо нивата от 1990 г.;
 20 % от енергията да бъде от възобновяеми енергийни източници;
 Повишаване на енергийната ефективност с 20 %;
4. Образование:
 Намаляване на дела на учениците, напускащи преждевременно училище, под 10 %.
5. Борба с бедността и социалната изолация: намаляване на броя на хората, изложени на
риск от бедност и социална изолация, с най-малко 20 млн. души.

• По-голям акцент върху резултатите:

по-ясни и измерими цели за

постигане на по-добра отчетност

• Опростяване: един набор от правила за петте фонда
• Условия: въвеждане на специални предварителни условия, които трябва да
бъдат изпълнени, преди да бъдат отпускани средства от фондовете

• Засилено градско измерение и борба за социално
приобщаване: минимална сума от ЕФРР е отделена за интегрирани
проекти в градовете, а от ЕСФ – за подпомагане на маргинализирани
общности.

• Връзка с икономическата реформа:

ЕК може временно да спре
финансирането за държава членка, която не спазва икономическите правила
на ЕС.

• За периода 2014–2020 г. политиката на сближаване си
поставя 11 тематични цели в подкрепа на растежа

• Акцент върху триториалното сближаване
 Как да се възползваме от силните страни на всяка територия се
справим по-добре с концентрацията?
 Как да изградим по-добри връзки между териториите?
 Как да развиваме сътрудничество?

• Концентрация
 Концентрация на ресурсите
 Концентрация на усилията
 Концентрация на разходите - в началото на всеки програмен
период за всяка програма се определя годишно финансиране. Тези
средства трябва да се изразходват до края на третата година след
тяхното отпускане (т.нар. правило N+3)

• Програмиране
• Партньорство
• Допълняемост

• Рамка на политиката на сближаване - 2014 г. до 2020 г.
• Изпълнение на политиката - етапи:





Решение относно бюджета за политиката и правилата
Споразумение за партньорство на национално ниво
Оперативни програми
Европейската комисията изплаща сертифицираните разходи на всяка
държава
 ЕК наблюдава всяка програма успоредно със съответната държава
 ЕК и държавите членки подават доклади в течение на програмния период.

• Национална програма за развитие „България 2020"
• Националната стратегия
(НСРР)2012-2022

за

регионално

развитие

• Националната концепция за пространствено развитие 2013
– 2025
• Споразумение за партньорство 2014-2020
• Програми съфинансирани от ЕСИФ 2014-2020

• Споразумение за партньорство 2014-2020 и програмите
 Устойчиво градско развитие
•

Продължаващи инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие въз основа
на интегрирани планове за градско възстановяване (ИПГВР) и за развитие на дефинирани
опорни центрове на растеж;

 Интегриран подход за териториално развитие
•

•

Прилагане на новия инструмент „Водено от общностите местно развитие”, включително с
многофондово финансиране, чрез програмиране и прилагане на иновативни
интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие;
Продължаване прилагането на европейско териториално сътрудничество, в т.ч. по
Дунавската стратегия на ЕС.

Интегрираният подход в България:

 Съответствие между целите и мерките на секторните
политики
 Подход „отдолу - нагоре“

 Използване на местния потенциал
 Синхронизация на действията
 Укрепване на капацитета на местно ниво
Интегрирани планове за
градско възстановяване и
развитие – 39 града от I до
III ниво

Водено от общността
местно развитие

 ИПГВР - стратегия, с която се определят интегрирани действия за
справяне
с
икономическите,
екологичните,
климатичните,
демографските и социалните проблеми в градските райони
 39 общини на големи и на средни градове в страната

 ОП Региони в растеж – инфраструктура
 ОП Развитие на човешките ресурси – меки проекти в социалната сфера
 ОП Иновации и конкурентоспособност – предприятия в зоните с
потенциал за икономическо развитие
 Публично-частни партньорства и финансови инструменти
 Към 30.04.2017 – 155 проекта подадени, сключени договори за 780,8
млн. лева

 ВОМР - подход, насочен към използване на местния потенциал за
развитие на местните общности
 Целева територия - селските и рибарските райони, както и териториите
със специфични характеристики

 Многофондови стратегии за ВОМР (финансирани от ЕЗФРСР, ЕФМДР,
ЕФРР и ЕСФ)
 Програма за развитие на селските райони, програма за морско дело и
рибарство, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Околна среда, ОП
Наука и образование, ОП Иновации и конкурентоспособност
 През 2016 г. проведен първи прием на СВОМР – одобрени 40
стратегии, на обща стойност 203 млн. лева, от които 21 еднофондови и
19 многофондови (финансирани от ОПРЧР, ОПИК и ОПОС). През 2017 г.
предстои обявяването на втори прием за избор на СВОМР

 Под мярка 7.2 се изпълнява територията на 232 общини в селските
райони, с изключение на конкретни инвестиции, които ще се
подпомагат от ОП „Региони в растеж“.
 Програма за развитие на селските райони – по подмярка 7.2 се
подпомагат различни видове малка по мащаби общинска
инфраструктура – улици, пътища, ВиК, културна и образователна
инфраструктура.
 925 подадени проекта със заявени инвестиционни разходи в размер на
2,1 млрд. лева. Предстои да бъдат договорени проекти в рамките на
обявения бюджет от 667 млн. лева.
 В ИГРП е предвиден нов прием до края на годината.

• Използвайки ЕСИФ, България ще приложи интегриран
подход, за да окаже подкрепа за хората, в най-голям риск
от социално изключване:
 хора, живеещи в бедност и материални лишения;
 икономически неактивни и дълготрайно безработни лица;
 деца и младежи, в т.ч. настанени в специализираните институции за
деца;
 хора с увреждания, в т.ч. настанени в специализирани институции;
 възрастни хора, които не могат да разчитат на подкрепата на близки и
роднини;
 представители на уязвими етнически общности като ромите.

• Справяне с безработица, социално
инфраструктура и т.н. – изграждане на визия

неравенство,
за проблемите на

местно ниво и търсене на решения

• Липса на достатъчно публични средства за провеждане на
регионална политика – използване в максимална степен на ЕСИФ,
финансови инструменти и др.

• Изпълнението на европейските проекти -

опростяване на
правилата и процедурите за управление на ЕСИФ и намаляване на
административната тежест

• Проактивност
• Дългосрочно мислене

• Търсене на партньорства
• Участие в мрежи
• Запазване и поддържане на експертен капацитет

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

