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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ “ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÇÀ ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÅÍ ÐÀÑÒÅÆ” 2014-2020
Тематична цел 1:
Засилване на научноизследователската дейност, технологичното
развитие и иновациите
Тематична цел 8:
Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната
сила
Тематична цел 9:
Насърчаване на социалното приобщаване и
борба с бедността
Тематична цел 10:
Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот
Приоритетни оси:
* Научни изследвания
и технологично развитие
* Наука и образование за реална заетост, мобилност и предприемачество
* Образование, умения и учене през целия
живот
* Образователна среда за активно социално
приобщаване
* О браз ователна и
ИКТ инфраструктура
* Транснационално
сътрудничество
ПО 1: Научни
изследвания и
технологично развитие
Инвестиционен приоритет: Укрепване на
инфраструктурата, необходима за научноизследо вателска и иновационна дейност, подобряване на капацитета
за реализиране на достижения в областта на
НИРД и насърчаване на
центро ве з а в ърхо ви
пос тижения и за компетентност, по-специално центрове, които са
от интерес за Европа
СЦ1: Изграждане на
центрове за върхови
постижения и центрове за компетентност в
приоритетни области
СЦ2: Развитие на национални и регионални
инфраструктури, и на
регионални партньорски съоръжения към

Европ ейските инфраструктурни комплекси
– достъп, участие, модернизация, оптимизиране и концентрация
СЦ 3: П одкр епа за
приложни изследвания
и експериментално развитие в приоритетни
сектори, осигуряващи
динамика в развитието на икономиката, в
т.ч. и за осигуряване
дейността на центровете за научна компетентност
ПО 2 Наука и
образование за реална
заетост, мобилност и
предприемачество
ИП1: Модернизация и
ук репване на инст итуциите на пазара на
труда, т.ч. системите
за образование и обучение, включително
дейсвия за засилване на
т ра нсна ци оналнат а
мобилност на работната сила
ИП2: Достъп до заетост за търсещите работ а и неактивните
лица, включително местнит е инициа тиви за
заетост и подкрупа за
моб илността на работната сила
Допустими дейности
* Подкрепа за квалификация и кариерното
развитие на човешките
ресурси в научния секто р и висшето обр азо вание
* Развитие на капацитета и мотивиране на
млади специалисти
* Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване
на но ви личнос тни и
професионални знания
и умения
* Осигуряване на достъп до научни база данни и меджународни научни мрежи
* Под крепа за дейности за привличане на
чуждустранни и български учени, работещи
в чужбина

* Подкрепа за дейности за развитие на системата за кариерно ориентиране
* Популяризиране на
уч енето през целия
живот
* Насъ рчав ане на
доб рово лчес ки инициативи за придобиване
на знания и умения по
неформален начин
* Подпомагане на кариерното ор иентиране
на уч ениците в училищното образование
Допустими
бенефициенти
* МОМН
* Висши училища
* Училища
* Детски градини
* Извънучилищни педаг отич ески учр еждения
* Работодатели
* Браншови организации
* ЮЛНЦ
* Центрове за кариерно ориентиране
* Национално представителни организации
на работниците и на работодателите
* НПО
ПО 3 Насърчаване
на образованието,
уменията и ученето
през целия живот
ИП1: Намаляване на
п р еж д ев р е мен но т о
напускане на училища и
насърчаването на равни я достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование
Примерни дейности
* Дейности за подобряв ане на ключов ите
компетентности на учениците с акцент върху
грамотността, ученията
за общуване на чужд
език, дигиталната компетентност
* Разширяване и усъвършенстване на прилагането на системата за
оценяв ане на резултатите от обучението на
учениците

* Дейности за измерване на постиженията
на учениците в областта
на четенето, математиката и природните науки
* Дейности за въвеждане на модерни технологии и итерактивни
методи и средства в образователния процес
* Осигуряване на условия за целодневна организация на образователния процес
ИП2: Подобряване на
качеството, ефик асността и достъпа до
висшето и равностойното на него обр азование с цел увеличаване на участието и подобр яване на равнищата на образование
Примерни дейности
* Усъвършенстване на
системите за управление на вис шите уч илища и във еждане на
системи за налюдение и
контрол
* Разработване и внедряване на модели за
обвързване на финансир ането на висшите
училища с резултатите
от обучението и реализацията на студентите
* Усъвършенстване на
формите за преподаване и на методите за оценяване на студентите и
докторантите
* Студентски стипендии за висок успех в
приоритетни области
* Дейности за прилагане на гъвкави модели на обучение
* Модернизиране на
учебните планов е и
програми във висшите
училища с участието и
в интерес на бизнеса
ИП3: Подобряване на
дос тъпа до възможностите за учене през
целия живот, подобряване на уменият а и
квалификацията на работната ръка и повишаване на адекватността на системите
за образование и обу-

чение спрямо пазара
на труда
Допустими
бенефициенти
* МОМН и второстепенни разпоредители
* Д руги министерства, които са финансиращи органи на училища
* Детски градини
* Училища
* Общини
* Ресурсни центрове
* Читалища
* НПО
* Висши училища
* Национално представителни организации
на работниците и на работодателите
* Работодатели
* Браншови организации
ПО 4 Образователна
среда за активно
социално приобщаване
ИП1: Активно приобщаване
Примерни дейности
* Подкрепа за осигуряване на процеса на приобщаващо образование
* Въвеждане на модели за ранно оценяване
на образователните потребности и за превенция на обучителните
затруднения
* Подкрепа на деца и
ученици със специални
образователни потребности
* Р азвитие на подкрепяща среда в системата на предучилищното и училищното образо вание за осъществяване на приобщаващо образование чр ез:
повишаване на капацитета на педагогическите
специалисти и на екипната р абота; г ъвкави
фор ми на об учение;
осигуряване на специализирани пособия и помагала; индивидуалната
подкрепа за личностно
развитие
ИП2: Интеграция на
мар гина лизир ани общности
Примерни дейности

* Обучене по български език за учениците,
за които българският
език не е майчин
* Подкрепа за работа
в интеркултурна среда
* Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за
работ в мултикултурна
среда
* Мотивация и подкрепа за продължаване
на обр азов анието на
учениците в гимназиалния етап на средното
образование и във висшите училища
Допустими
бенефициенти
* МОМН и второстепенните му разпор едители
* Д етски гр адини;
училища
* Общини
* НПО
ПО 5 Образователна
и ИКТ инфраструктура
ИП1: Инвестиц ии в
образовани ето, уменията и ученето през
целия живот посредством изграждане на
образователна инфраструктура и на инфраструктура на обучение
Примерни дейности:
* Подкрепа за образователна инфрас труктура
* Подкрепа за енергийна ефективност
* Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с уврежданияя
в учеб ни з аведения,
общежития, детски градини и бази за спорт и
отдих
* Обзавеждане и оборудване
* Инвестиции за подобряване на спортната
база в училищата
Допустими бенефициенти
* МОМН и втор остепенните му разпоредители
* Училища, детс ки
градини
* Извъ нуч илищни

педагогически учреждения
* Общини
ИП2: Подобряване на
достъпа до ИКТ и на
тяхното използване и
качество чрез засилено
използване на основаващи се на ИКТ приложения за електронно
пр иобщ аване и електронно обучение
Примерни дейности
* Внедряване на интелигентни ИКТ решения за комуникация
между ученици, учители, родители и администарция
* ИКТ реше ния за
преподаване, учене от
разс тояние, онагледяване и представяне на
учебен материал
* Осиг уряв ане на
средства за онагледяване на учебния процес
– проектори, монитори,
бели дъски, компютърна техника, оборудване
за симулация и др.
ПО 6:
Транснационално
сътрудничество
ЦЕЛ: Насърчаване на
обмяната на идеи, добри практики и опит в
използването на финансовата помощ от
ЕС в областта на
научните изследвания,
обр азованието и обучението, социа лното
вк лючване, уп равлението на проекти
Примерни дейности
* Проучвания в други
държави-членки и изследване на напредъка им
* Посещения и обмяна на служители
* Обмяна на опит и
добри практики
Допустими
бенефициенти
* МОМН и второстепенните му разпоредители, държавни институции, общини
* Научни организации
*Училища; Вис ши
училища, младежки организации, НПО

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ “ÐÅÃÈÎÍÈ Â ÐÀÑÒÅÆ” 2014-2020
Приоритетни оси
* Устойчиво и интегрирано градско развитие
*Държавна образователна инфраструктура
* Регионална здравна
инфраструктура
* Регионална социална инфраструктура
* Регионален туризъм
* Регионална пътна
инфраструктура
* Превенция на риска
* Техническа помощ
ПО 4 Регионална и
социална
инфраструктура
Тематична цел 9:
Насърчаване на социалното прибощаване
и борба с бедността

Инвестиционен приоритет: Инвестиране в
здравна и социална инфраст руктура, която
допринася за националното, регионалното и
местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване,
чрез подобрен достъп
до социални, културни и
рекреационни услуги и
преминаване по институционални услуги към
услуги в общността
Инвестиране в здравна и социална инфраструктура – 3% от

общия бюджет на ОПРР
със 100% БПФ
Специфична цел: Социално приобщаване,
чрез инвестиции в социална инфраструктура
Допустими дейности:
* СМР в центрове,
предоставящи услуги за
деца в риск
* СМР в центрове за
настаняване от семеен
тип за деца в риск
* СМР за защитени
жилища
* Инфраструктура за
съпътстващи услуги за
деца
* Сграден фонд за
социални услуги в общността

* Инфраструктура за
предоставяне на услуги
за ранно детско развитие
ПО 5: Регионален
туризъм
Тематична цел 6:
Опазване на околната
среда и насърчаване на
ресурсната ефективност
Инвестиционен приоритет:
Консервация, опазване, популяризиране и
развитие на природно
културното наследство
– 9% от общия бюджет
на ОПРР и с ъотн ошение БФП/финансов
инструмент – 50%/50%
Специфични цели:

* Насърчаване на регионалн ия т уриз ъм,
чрез опазване, популяризиране и развитие на
културното и природното наследство
* На сърчава не на
местния икономически
потенциал и нови форми на зает ост в регионите
Допустими дейности:
* Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции от световно и
национално значение –
СМР и оборудване
* Съпътстваща туристическа инфраструктура в района на атрак-

циите
* Обекти с религиозно значение
* Развитие на регионални продукти и пазарната информация,
информационни кампании

Конкр. бенефициенти:
Министерство на културата за обекти държавна собственост в
управле ние на МК;
Религиозни институции; Общини; НПО; Финансови инструменти

Единен информационен портал за Структурните фондове на ЕС: www.eufunds.bg

