Финансов механизъм на
Европейското икономическо
пространство

Фонд за подкрепа на НПО в
България
2008 – 2011 г.

Цели и нормативна рамка
• Цел на ФМ на ЕИП: Насърчаване на
икономическото и социалното развитие
в България, като част от европейското
икономическо пространство;
• Меморандум
за
разбирателство
относно изпълнението на ФМ на ЕИП
2004-2009 между РБ и Исландия,
Княжество Лихтенщайн и Кралство
Норвегия – 30.10.2007 г.

Цели и нормативна рамка
• Цел на Фонда за подкрепа на НПО в
рамките на ФМ на ЕИП 2004-2009 г.: Да
подпомогне
гражданското
общество
в
България чрез подкрепа на проекти в 3
приоритетни области;
• Оператор на Фонда за НПО в България в
рамките на ФМ на ЕИП 2004-2009 г.е
Фондация за реформа в местното
самоуправление (ФРМС) в партньорство с
Фондация „ЕкоОбщност” след спечелен
конкурс пред Офиса на ФМ на ЕИП в
Брюксел

Приоритетна област 1:
Опазване на околната среда и подпомагане
на устойчивото развитие

Индикативен бюджет - 743 200 евро
• Опазване на биоразнообразието, местообитания и
компоненти на околната среда;
• Насърчаване на устойчиви енергийно-ефективни
практики, ВЕИ и устойчиви транспортни схеми;
• Насърчаване практики на биологично земеделие,
животновъдство и риболов; схеми за сертифициране
и популяризиране на здравословни храни и
традиционни сортове и породи;
• Подобряване капацитета на НПО, вкл. осигуряване
участието им и мониторинг на схеми за финансиране
на ЕС, др.

Приоритетна област 2:
Предоставяне и развитие на социални
услуги, като здравни грижи и грижи за децата
Индикативен бюджет - 650 300 евро

• Подобряване на услугите за социално включване на
уязвими групи;
• Засилване влиянието на социално-определящите
фактори за здравословен и активен начин на живот;
• Повишаване на обществената осведоменост по
отношение на осигуряване на равен достъп на
населението до качествени социални услуги;
• Подобряване капацитета на неправителствени
организации, лицензирани от Агенцията за социално
подпомагане, от Държавната агенция за закрила на
детето, както и доброволчески неправителствени
организации

Приоритетна област 3:
Развитие на гражданско общество и защита
на човешките права
Индикативен бюджет - 464 500 евро
• Повишаване осведомеността на гражданите
за принципите на добро управление;
• Повишаване на обществената осведоменост
по въпросите на човешките права;
• Подкрепа за развитие на доброволчески
дейности;
• Развитие на капацитета на неправителствени
организации, работещи в областта на
превенция на насилие върху уязвими групи

Процедура за кандидатстване
• Обявяване на покана за набиране на проектни
предложения;
• Оценка на получените проектни предложения по
формални критерии и критерии за допустимост –
Оператор на Фонда за подкрепа на НПО;
• Оценка на получените проектни предложения по
технически критерии – 2 независими оценители;
• Одобряване на проектите от Комисия за оценка към
Оператора на Фонда за подкрепа на НПО,
включваща експерти от всички програмни области;
• Сключване на споразумение за изпълнение между
ФРМС и бенефициента

Финансова и времева рамка
• Общ размер на финансовата помощ, предоставена
на България в рамките на Фонда за подкрепа на НПО
- 1 858 000 евро;
• Първа обява за набиране на проектни предложения
– 21 юли 2008 г.;
• Краен срок за набиране на проектни предложения –
15 октомври 2008 г.;
• Обща сума по първата обява за набиране на
проектни предложения – 1 021 900 евро;
• Максимална продължителност на проектите – 18
месеца

Финансова и времева рамка
• Втора обява за набиране на проектни
предложения – второ тримесечие на
2009 г.;
• Краен срок за набиране на проектни
предложения – минимум два месеца от
датата на обявата;
• Максимална продължителност на
проектите – 15 месеца;

Допустимост на кандидатите и
проектите
• Неправителствени организации, регистрирани
по ЗЮЛНЦ;
• Читалища, регистрирани по Закона за
читалищата;
• Български червен кръст.
Всички проекти трябва да са обществено значими.

Допустимост на кандидатите и
проектите
• 1 организация = 1 кандидатстващ проект =
1 кръг
• Няма ограничение за участие като партньор
в други кандидатстващи проекти в двата
кръга
• Партньорството с норвежки организации не
е задължително или определящо.

Видове проекти
• Малки проекти

• Големи проекти

10 000 – 50 000 евро

50 001 – 100 000 евро

търсено финансиране
от Фонда за подкрепа
на НПО или

11 000 – 75 000 евро
общ бюджет

търсено финансиране
от Фонда за подкрепа
на НПО или

75 001 – 150 000 евро
общ бюджет

Размер на гранта и съ-финансиране
• Общ принцип - стойността на гранта не
може да надвишава 90% от общата
стойност на допустимите разходи по
проекта;
• Съ-финансиране - минимум 10% от
общите допустими разходи по проекта,
от които максимум 50% могат да бъдат
под формата на нефинансов принос

Допустими разходи
• Разходи за управление на проекта – до 10% от
общите допустими разходи;
• За закупуване на необходимо оборудване,
включително и оборудване втора ръка в определени
случаи;
• За консумативи и материали, свързани с програмни
дейности;
• Превод, застраховки, професионални услуги, такси
за разрешителни от различни институции (свързани
пряко с програмните дейности);
• Невъзстановим ДДС;
• Разходи за закупуване на посадъчен материал

Допустими разходи
• За СМР – до 50% от общите допустими
разходи;
• Разходи за СМР са допустими само за
дейности по подобряване/изграждане на
необходима инфраструктура в случай, че се
осъществяват на държавна,общинска
собственост или собственост на самата НПО.

Недопустими разходи
•
•
•
•
•
•
•

Глоби и неустойки;
Разходи за закупуване на земя и сгради;
Разходи за амортизация;
Стипендии;
Разходи преди началото на проекта;
Хуманитарна помощ;
Разходи за политически кампании, избори,
др.;

Програмен екип
ФРМС
Ирена Бонева
Десислава Тенчева

www.flgr.bg
flgr@flgr.bg
(02) 976 89 89

Фондация “ЕкоОбщност”
Росица Маринова
Любомира Колчева

bepf@bepf-bg.org
(02) 951 54 79
(02) 951 54 46

