Как да се използват ефективно
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Контакт PromoSCene: Мирослав Honzík (miroslav.honzik@svn.cz)
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Агенция за енергийна ефективност към Министъра на икономиката
и енергетиката на България, (EEA)
ул. Екзарх Йосиф «№ 37, 1000 София - България
Контакт PromoSCene: Огнян Марковски (omarkovski@seea.government.bg)
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са партньори на PromoSCene проект. Повече информация за
http://www.senternovem.nl/PromoSCene/
Разработено в партньорство с(емблемата)
©PromoSCene, май 2009.
Отказ от отговорност:
Това ръководство бе изработено по проекта „PromoSCene” в рамките на програма
„Интелигентна енергия за Европа”, финансиран от Европейската комисия.
Единствената отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. То
не отразява непременно мнението на Европейските общности или на партньорите
по проекта. Европейската комисия не носи отговорност за използването на
информацията, съдържаща се в него.
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Въведение
«Регионите са от съществено значение за постигане на амбициозните цели в енергийния сектор
чрез разумните инвестиции на Кохезионната политика. […] Виждам огромен потенциал за създаване
на устойчиви работни места и растеж чрез създаване на иновационни технологии, които помагат
за намаляване на нашия въглероден отпечатък. [...] Колкото по-скоро се задействат регионите,
толкова по-скоро ще могат да ползват облагите на живот в нисковъглеродна среда.»
Този цитат от Данута Хюбнер, Европейски Комисар по регионалната политика, показва как Европейската
комисия желае силно да подкрепи проектите в енергийния сектор, за да се постигнат целите на Лисабонската
и Гьотеборгската стратегии и на пакета мерки за климата и енергийния сектор, приет през януари 2008.
През новия програмен период 2007-2013 г., 450 оперативни програми за кохезионната политика включват
инвестиции за 9 млрд. € за енергийни проекти, € 4,8 млрд. евро за възобновяеми енергийни източници и €
4,2 млрд. за мерки за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. € 63,8 млрд. може да се добавят за
подкрепа на научни изследвания и развитие, частично предназначени и за енергийни проекти.
Освен тази финансова помощ, Европейската комисия ще подпомага държавите-членки да постигнат своите
цели и да ускорят изпълнението на програмите в енергийния сектор. Споделянето на опит и добри практики,
се насърчава чрез Европейската инициатива «Региони за икономическа промяна».

За повече информация за инициативата «Региони за икономическа промяна»:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm

Инвестициите в енергийния сектор чрез Кохезионната политика също подкрепят целите на климата тичния и
енергиен пакет от мерки, който се стреми към намаляване на емисиите на парникови газове от 20%, увеличаване
на енергийната ефективност на 20% и достигане на дял от 20% възобновяеми енергийни източници в общото
потреблението на енергия в ЕС, както и 10% дял на биогоривата в общото потребление на автомобилите

За повече информация за инициативите на Европейската комисия в областта на енергетиката:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

В новите държави-членки на ЕС, структурните и кохезионния фондове играят централна роля в изпълнението
на енергийната стратегия на ЕС и за насърчаване на модели за ниска енергоемкост1. Плана за действие
на ЕС за енергийна ефективност2 обръща специално внимание на «предизвика енергийна ефективност в
новите държави-членки «; тази декларация е едно от 10-те приоритетни действия в Плана за действие.
Енергоемкостта (вж. Фигура 1: Енергоемкост в новите държавичленки) е много по-висока в държавите-членки от 2004 г. и 2007
г., в сравнение с ЕС-15, особено в България, Естония и Словакия.
Следователно съществува голям потенциал за икономии на
енергия в страните от Централна и Източна Европа.
Структурните и Кохезионния фондове предлагат нови
възможности за новите държави-членки на ЕС да инвестират
в енергийна ефективност и проекти за възобновяема енергия.
Всички оперативни програми са одобрени от Европейската
комисия и през февруари 2008 е публикувана статистика за
разпределението на кохезионния принос за възобновяеми енергии
(RE) и енергийна ефективност (ЕЕ) на всяка държава-членка3.
Следващата диаграма показва4 делът на структурните и
кохезионния фондове (СКФ), разпределени за RE и ЕЕ за всяка
страна и по вид RE.

http://www.foeeurope.org/publications/2006/EUfunds4energy.pdf
http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/267&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
4
Източник: EC 2008 (IP/08/267) - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/267&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
1
2
3
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Фигура 1: Енергоемкост в новите държави-членки

Фигура 2:

Не съществува общо положение в държавите-членки от 2004
г. и 2007 г., с изключение на това, че процентът на инвестиции
в ЕЕ и RE от бюджета на СКФ е доста ниско във всички страни.
Всички страни с изключение на Кипър инвестират предимно
в областта на енергийната ефективност, когенерация или
управление на търсенето. Някои страни инвестират много в
слънчевата енергия като Кипър; други страни в биомаса, като
Чехия, Латвия и Полша. Разликите могат да бъдат обяснени
от местните особености (слънцестоене или селскостопански
ресурси, например), но също и от политическите решения.
С цел да се постигнат целите на ЕС 20/20/20, много от
новите държави-членки разчитат на парите от СКФ за да
направят необходимите инвестиции. Все пак тези средства,
предназначени за ЕЕ и RE, представляват голяма сума в
абсолютна стойност (независимо от това, че представляват
малка сума от всичките СКФ) и могат да бъдат достъпни само
при едно добро управление.
В този контекст, проекта на Интелигентна Енергия за
Европа, наречен» PromoSCene «има за цел да подпомогне
управляващите органи на СКФ особено в България, Кипър,
Чешката република, Полша и Румъния да се увеличи размерът
на инвестициите в енергетиката чрез предоставяне на съвети,
методики и обучение. Той също така има за цел подобряване
на комуникационните канали между заинтересованите страни
в енергийния сектор и действащите лица в структурните
фондове.
Започнат през януари 2007 г., проектът продължава до август
2009 и включва 11 партньори, всичките основни действащи
лица на национално равнище в използването на СКФ за
ЕЕ и RE: SenterNovem от Холандия като координатор,
Австрийската агенция по енергетика, френската Агенция за
управления на околната среда и енергетиката, Център за
възобновяеми енергийни източници в Гърция, Германската
агенция по енергетика, полската Национална агенция за
съхранение на енергията, Център за енергийна ефективност
от Чешката република, Агенцията за енергийна ефективност
към българския министър на икономиката и енергетиката,
Кипърски институт по енергетика, румънската Агенция за
съхранение на енергия и Института за енергийни изследвания
и проектиране от Румъния.

В рамките на този проект, няколко информационни семинари
бяха проведени в Полша, България, Румъния, Република
Чехия и Кипър, за да се повиши осведомеността за критичната
нужда от енергийни инвестиции, както и за идентифициране
на пречките и предизвикателствата пред управляващите
органи при насърчаването на инвестициите в тази област.
Един наръчник на най-добри практики, насочени към всички
управляващи органи на СКФ, отговарящи за енергийните
инвестиции, е бил изготвен върху опита на по-старите
държави-членки, за да отговори на очакванията и нуждите
на новите държави-членки, идентифицирани по време на
семинарните занятия. Накрая една Регионална конференция
бе организирана през 2009 г. във Варшава, за да се увеличи
осведомеността и обменят най-добрите практики между
управляващите органи на участващите в PromoSCene
страни.
Целта на последващото ръководство е да осигури на
управляващите органи на новите държави-членки на ЕС
информация за ефективно използване на структурните и
кохезионни фондове в областта на енергетиката. Той отговаря
на въпроси като «В кои програми управляващите органи могат
да намерят мерките за ЕЕ и RE?» Или «Как да наблюдаваме
проектите по време на изпълнението им и как да ги оценяваме?»
Или «Как да използваме държавните помощи?» ”
Намерението на това ръководство е да отговори на тези
въпроси и да даде практически изводи и примери на добри
практики от държавите-членки с опит.
Ръководството започва с обобщение на приоритетите на
оперативните програми на СКФ вземайки предвид ЕЕ и RE
в Полша, България, Румъния, Република Чехия и Кипър,
и наличната сума за финансова подкрепа. След като се
идентифицират приоритетите, предлагат се препоръки към
«жизнения цикъл» на проектите и най-вече методическите
инструменти (общо управление, подбор, промоция), с
конкретни примери. Before concluding, three best practices projects are analysed. Накрая са анализирани трите проекта с найдобри практики.
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Част 1
Част 1. Възможности за финансиране на проекти в
енергетиката, свързани с Структурните
Фондове за 2007-2013 г.
1.1

Съществуващи структурни и кохезионен фондове за периода
2007-2013 г.
Структурните и кохезионния фондове, използвани предимно на регионално и местно ниво, подпомагат
икономическия растеж, заетостта, иновациите, научните изследвания, устойчивото развитие, достъпа,
информационните и комуникационните технологии, културата и туризма. Те също така финансират
инвестиции в ЕЕ и RE, с цел насърчаване на устойчивото развитие и борбата срещу климатичните промени.
Около € 347 милиарда евро са на разположение за държавите-членки на ЕС между 2007 и 2013 г. за постигане
на целите на кохезионната политика на ЕС. Три цели бяха дефинирани (вж. Фигура 3: Разпределение на
Структурни и Кохезионен фондове по цели) и три фонда финансират тези цели:
• Европейски фонд за регионално развитие (ERDF),
• Европейският социален фонд (ESF)
• Кохезионен фонд (CF)
Разпределение по цели

Приключване на програмата 4%

Финансови ресурси:

Кохезионен фонд: 20%

Регионална
конкурентоспособност и
заетост 12,6%

Включване в
програмата: 3,4%
Транс-гранично
сътрудничество: 1,8%
Транс-национално
сътрудничество: 0,5%
Междурегионално
сътрудничество: 0,1%
Региони с БВП <75% от
средното за ЕС:57,5%

Наличните ресурси са
308,041 млд. евро (по цени
за 2004) или 347,410 млд.
(по настоящи цени)
• 81,5% за цел
Конвергенция
• 16% за цел Регионална
конкурентоспособност и
заетост
• 2,5% за цел европейско
териториално
сътрудничество

“PEACE” Програма: 0,1%»

Източник: Европейска комисия, ГД «Регионална политика», Националната стратегическа рамка 2007-2013 г., стр. 5: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
Фигура 3: Структурни и Кохезионен фондове разпределени по цели

За целевите страните от PromoSCene (България, Кипър, Чешката република, Полша и Румъния), ще бъдат
инвестирани € 112,137 милиарда от СКФ през периода 2007-2013. В таблицата по-долу се посочва размера
на наличните ресурси по отношение на целите и средствата за страната.
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Източник: Европейска комисия, ГД «Регионална политика», Националната стратегическа рамка 2007-2013 г., стр. 5
Фигура 4: Индикативно разпределение на СКФ по държави-членки за периода 2007-2013
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Оперативните програми (ОП) са инструменти за прилагане на политиката на сближаване (кохезионна
политика) и се управляват от така наречените Управляващите органи. Има три различни видове оперативни
програми:
• Секторни ОП: те са секторни и засягат територии в цялата страна, обикновено се управляват на национално
ниво.
• Регионални ОП: те се базират на конкретни регионални приоритети и са географски ограничени до местни
и регионални проекти.
• ОП-и за териториално сътрудничество: приоритетите и възможности за финансиране на тези програми са
изключително достъпни за трансгранични или транснационални пространства.
Всяка оперативна програма има специфичен управляващия орган. В Австрия, Австрийската конференция
за пространственото планиране (ÖROK) осигурява координацията на целите «Сближаване» и «Регионална
конкурентоспособност и заетост». Но за всички програми с екологични цели, управляващият орган е Kommunalkredit Public Consulting (KPC). Другите страни имат различен подход при управлението на фондовете; това
е обяснено в следващата секция.
Всяка страна също така избира кои институции (национални или регионални) ще поемат ролята на
координиращи, управляващи и разплащателни органи. Например в Гърция, управляващият орган е Дирекцията
по планиране на развитието към гръцкото Министерство на икономиката и финансите. Специална платежна
структура е била създадена в Министерство на икономиката и финансите. И в Румъния, Министерството на
публичните финанси е управляващият орган на национално ниво и координира всички оперативни програми с
Европейската Комисия. Същото министерство е сертифициращ и разплащателен орган.

A. Начини на управление на средствата в избрани държави-членки
Всички държави-членки управляват Структурните и Кохезионния фондове през различните Секторни
и Регионални Оперативни Програми (ОП). Управляващият орган (УО) на всяка една от тези програми
следователно играе ключова роля при координиране на всички действия в правителството и извън него.
Подхода при програмирането варира от държава до държава. Като цяло, съществуват три типа програмни
подхода, които са били използвани в миналото от старите държави-членки при работата със Структурните и
Кохезионния фондове на (СКФ на ЕК). Те са следните:
1. Централен подход – където дейностите и инициативите за финансиране се координират централно (т.е. чрез
министерствата)
2. Хибриден подход - където дейностите и инициативите за финансиране се координират централно (т.е. чрез
министерствата) но също така има известна степен на децентрализация (т.е. Регионални органи)
3. Регионален подход - където дейностите и инициативите за финансиране се координирани регионално (т.е.
Области, Региони, Общини и т.н.)
Проекта PromoSCene показва, че всичките нови държави-членки изглежда са приложили централния подход,
докато по-старите държави-членки са приложили хибридния подход като Австрия е единственото изключение с
прилагането на регионалния подход. Ясно е, че въпреки че много от схемите са доста сходни, всяка национална
схема е уникална и подходяща на нуждите и изискванията на своя страна. Освен това, ясно е че подобни
типове подходи (например централен, регионален или хибриден), са възприети от страни с подобен опит в
работата с такива фондове. Всички подходи имат своите предимства, в зависимост от силата и ефективността
на държавната система.

Реализирани Програмни Схеми
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Централни

Хибридни

Регионални

Република Чехия

Гърция

Австрия

България

Франция

Румъния

Германия

Полша

Холандия

Кипър

Като общо правило, жизнено важно е да се разположат Управляващите Органи на Оперативните Програми
в съответствие с полагащото им се място им в националната йерархия и съществуващите административни
структури. Тъй като те са различни във всяка една от страните в проучването, логично е че има разнообразие
в броя на ОП и на баланса между Секторни и Регионални Оперативни програми. Така например, федерална
страна като Германия придава повече тежест на регионалните програми, отколкото по-централизирана
държава като Кипър. На нивото на Управляващите органи, по-малкия брой на ОП ясно води до по-малко
изисквания.
По-долу са на подходите за управление на съответните страни в рамките на консорциума на PromoSCene.
a) Гърция
Гърция е избрала хибриден подход за работа с СКФ на ЕС.
Министерството на икономиката действа като централен координатор на цялата схема и Управляващия орган
е оформен в Министерството на икономиката, с персонал от служители на министерството.
Националните Секторни Оперативни Програми (СОП) са отговорност на и се изпълняват от различни
министерства, в чиято юрисдикция попадат СОП. Управляващите органи са назначени в рамките на всяко
министерство, с персонал от служители на министерството. В много от СОП, са назначени също така Междинни
Звена (IB) за осъществяване на проектите. МЗ са или регионални агенции или агенции със значителен секторен
опит.
Регионалните Оперативни Програми (ROP) са отговорност на и се изпълнявани от регионите, в чиято
юрисдикция лежи РОП. Управляващите органи са назначени в рамките на всеки регион, с персонал от
служители на регионалната администрация.
б) Франция
Франция е избрала podejście hybrydoweза работа с СКФ на ЕС.
Държавата действа като централен координатор на цялата схема чрез определен централен управляващ
орган. В допълнение съществува регионална организация за финансиране на отделните проекти, тъй като
има делегирани регионални управляващите органи.
ОП се договарят между държавата и Комисията, с подкрепата на DIACT (Делегация interministérielle à
l’aménagement et на Ла compétitivité Des territoires) във Франция. Регионите са тясно свързани с този процес
чрез Рамковия план държава-региони.
Управлението на Структурните фондове е делегирано на държавната структура отговорна за регионите (SGAR
- secrétariats généraux pour les affaires régionales – in Prefectures), с изключение на един експериментален
регион Елзас, където за това изцяло отговаря Регионалния съвет.
В някои случаи, например в енергийния сектор, отговорността може да бъде делегирана на междинни органи
с широк кръг пълномощия (от само инструкции за проекти до пълна отговорност включително за плащанията).
Това упълномощаване се извършва на регионално ниво.
в) Полша
Полша е избрала централния подход за работа с СКФ на ЕС.
Министерството на регионалното развитие действа като централен координатор на цялата схема и
Управляващия Орган е обособен в него, с персонал от служители на министерството.
Междинните Звена са назначени за осъществяване на проекти в рамките на РОП и СОП. МЗ са министерства
под чиято юрисдикция са Оперативните програми.
г) Чешка република
Чешката република е избрала централния подход за работа с СКФ на ЕС.
Министерството на регионалното развитие действа като централен координатор на цялата схема и
Управляващия Орган е обособен в него, с персонал от служители на министерството.
В национален мащаб Оперативните Програми (ОП) са отговорност на и се изпълняват от различни министерства,
в чиято юрисдикция е СОП. Управляващите органи са назначени в рамките на всяко министерство, с персонал
от служители на министерството.
д) Германия
Германия е избрала podejście hybrydowe за работа със СКФ на ЕС.
Поради федералната структура на Германия, германското Министерство на икономиката и технологиите
действа като централен координатор на цялата схема.
Въпреки това, Оперативните програми (ОП) са отговорност на и се изпълняват самостоятелно от всяка
Държава и централната координираща роля се поема от Министерството на икономиката на всяка Държава,
( Управляващия Орган е обособен в него, с персонал от служители на Министерството). Изпълнението на
задачите по всяка ОП във всяка Държава е делегирано на министерствата, в чиято юрисдикция е ОП.
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e) Австрия
Австрия е избрала регионален подход при работа с СКФ на ЕС.
В Австрия за всяка РОП е назначен регионален управляващ орган, който е отговорен за ефективността и
постоянството на управлението и изпълнението на програмата. Тези регионални управляващи органи
обикновено са офисите на регионалните правителства.
Министерството на икономиката и труда е отговорно за мерките във връзка с пазара на труда (национална
ЕСФ програма).
ж) България
България е избрала централен подход за работа с СКФ на ЕС. .
Министерството на финансите действа като централен координатор на цялата схема.
В национален мащаб Секторните Оперативни Програми (СОП) са отговорност на и се изпълняват от
различни министерства, в чиято юрисдикция е СОП. Управляващите органи са назначени в рамките на всяко
министерство, с персонал от служители на министерството. В много от СОП са назначени Междинни Звена
за осъществяване на проектите. Междинните звена са или дирекция в рамките на същото министерство или
изпълнителна агенция към същото министерство със значителен секторен опит и регионални офиси.
з) Румъния
Румъния е избрала централен подход за работа със СКФ на ЕС.
Назначения Национален Комитет действа като централен координатор на цялата схема и също така е назначен
Управляващ Орган за Европейска Помощ за изпълнение на необходимите задачи.
В национален мащаб Секторните Оперативни Програми (СОП) са отговорност на и се изпълняват от
Междинните Звена (IB), които са или регионални агенции или агенции със значителен секторен опит.
и) Холандия
В Холандия са избрали хибриден подход за работа с СКФ на ЕС.
СОП и РОП се координират от министерствата в чиято юрисдикция е СОП. Въпреки това, назначените
Управляващи Органи се състоят от делегирани области, кооперации, фондации и общини. Координация на
национално ниво се осъществява от Министерството на икономиката.
й) Кипър
В Кипър има само една институция за управление на фондовете на ЕС която е Бюрото за планиране
на Министерството на финансите. Бюрото за планиране разпределя структурните фондове съгласно
предложенията за проекти на министерствата.
Енергийната Служба на Министерството на търговията промишлеността и туризма е отговорна за контрола
на изпълнението на проектите, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници,
които ще бъдат съфинансирани от Структурните Фондове. Структурните фондове за инвестиции, свързани с
енергетиката, са достъпни само за обществени организации и дружества, притежавани от публичния сектор.

Б. Оперативни програми на целевите страни: България, Кипър, Чешката
република, Полша и Румъния
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Всички оперативни програми в рамките на Инициативата за Териториално Сътрудничество за петте целеви
страни са изброени по-долу.
1. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България
Оперативна програма «Румъния-България»
Кипър
Оперативна програма «Средиземноморска програма»
Република Чехия
Оперативна програма «Полша - Чешка република»
Оперативна програма «Германия (Саксония) - Чешка република»
Оперативна програма «Австрия - Чешка република»
Оперативна програма «Словакия - Чехия»
Оперативна програма «Чешка република - Германия»
Полша
Оперативна програма «Полша - Чешка република»
Оперативна програма «Полша - Германия»

Оперативна програма «Полша - Словакия»
Оперативна програма «Полша - Германия»
Оперативна програма «Литва - Полша»
Оперативна програма «Полша - Германия (Саксония)»
Оперативна програма «Южна Балтика»
Оперативна програма «Балтийско море»
Оперативна програма «Централна Европа»
Оперативна програма «Полша - Германия»
Румъния
Оперативна програма «Румъния-България»
Оперативна програма „Унгария – Румъния”
Оперативна програма „Румъния - Сърбия”
Оперативна програма „Румъния – Украйна – Република Молдова”
Оперативна програма „Черно море”
2. ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България
Оперативна програма за Югоизточна Европа (SEE)
Република Чехия
Оперативна програма „Централна Европа”
Полша
Оперативна програма „Централна Европа”
Румъния
Оперативна програма за Югоизточна Европа (SEE)
Оперативна програма „Унгария – Словакия – Румъния - Украйна
3. МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИНТЕРРЕГ IVC
УРБАКТ II
ЕСПОН 2013
ИНТЕРАКТ
Всички разбивки5 по теми и налични средства са на разположение в края на това ръководство.
На регионално равнище, няколко оперативни програми на ЕФРР (EFRD) в рамките на структурните фондове
за 2007-2013 предлагат възможности за дейности свързани с RE и ЕЕ. Това е темата на следващия раздел.

1.2

Приоритетите за устойчива енергия в оперативните програми на
целевите държави
Някои от целевите страни вече имат опит с управлението на структурните фондове по време на бившия
програмен период.
Така например, Чешката република има опит с енергийно ориентирани проекти със структурните фондове,
по време на предишния програмен период. Структурни фондове бяха отпуснати на Чешката република
при нейното влизане в ЕС (2004-2006 г.). Проектите за възобновяеми енергийни източници можеха да
бъдат субсидирани чрез ОП «Промишленост и предприятия». Бенефициенти бяха главно малки и средни
предприятия в преработвателната промишленост. Независимо от това, проекти, занимаващи се с енергийни
култури или алтернативни горива за транспорта не бяха приемливи.
Подкрепата за отопление и производство на електроенергия, възобновяеми енергийни източници и
технологии за горене с ниски емисии бе допустима за ОП «Инфраструктура». Бенефициенти бяха главно
обществения сектор и неправителствените организации. Между 2004 и 2006 г., 1270 милиона чешки крони
(около 45 милиона евро6) бяха инвестирани в проекти за подобряване на енергийната ефективност. Въпреки
това, горното не е голям дял по отношение на общата сума на всички ОП през периода 2004-2006 год. в
Чешката република (1 454 млн. евро).
През новия програмен период, са налице и множество възможности за ЕЕ и RE проекти по оперативните
програми на структурните фондове и Кохезионния фонд в целевите страни. Таблицата по-долу показва, кои
програми съдържат преки и косвени приоритети за ЕЕ и RE и общата сума на разположение за тези проекти.
Таблиците са фокусирани върху двете: национални и европейски програми за сътрудничество
Европейска комисия, Генерална дирекция „Регионална политика”, Национални стратегически рамки 2007-2013, страници 17, 19,
43, 60 и 65 : http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
6
Среден обменен курс през 2006 г. на Чешката народна банка: 28,343 CZK за евро
5
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Информация: мерки или
примери за проекти

Изграждане на инсталации за оползотворяване на
отделяните газови емисии (метан) от общинските депа за
отпадъци, за производство на електроенергия.

- Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията
- въвеждане на възобновяеми енергийни източници, които
отговарят на нуждите на предприятията
504 762 113

311 732 038

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

89 075 667

55 011 536

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

Потребление на енергия и енергийни одити на мерки за всички проекти,
свързани с обществените институции и жилища (топлоизолация, подмяна
на дограма, алтернативните енергийни ресурси ...)
Подобряване на обществения градски транспорт, по отношение на
екологичните аспекти чрез внос на нови единици

Приоритетна ос 4: Регионална и местна
взаимосвързаност, сътрудничество и
капацитет

Приоритетна ос 3: Устойчиво
използване на енергийните източници

Възобновяеми източници на енергия:
- Изграждане на нови системи за централно отопление с котли
на биомаса, котли на биомаса, слънчеви енергийни системи за
приготвяне на топла вода, термопомпи
- Подкрепа за повишаване на производството на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници (вятър, водни,
фотоволтаични)
- Комбинирайте производство на топлинна енергия и
електрическата енергия от ВЕИ (ORC, биогаз централи с
комбинирано производство на енергия)
Енергийните спестявания:
- Проблем за икономия на енергия в обществените сгради
(обществени сгради, здравни, училищни сгради, кметства ...)

Операция 2.3. «Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси» Примери: изграждане на участъци от
газоразпределителния тръбопровод от националната мрежа за
пренос на газ до проблемните областите или технически и техникоикономически проучвания, проектиране и техническа помощ.

Приоритетна ос 2: «Регионална и
местна достъпност»

Чешка република: ОП Околна среда

Потребление на енергия и енергийни одити на мерки за всички
проекти, свързани с обществените институции и жилища
(топлоизолация, подмяна на дограма, алтернативните енергийни
ресурси ...)

Приоритетна ос 1: Устойчиво и
интегрирано градско развитие

672 971 287
Кохезионен фонд

76 220 679

340 270 886

713 207 777

118 759 639

13 450 708

60 047 803

125 860 196

България: Оперативна програма «Регионално развитие: мерките свързани с енергетиката са включени хоризонтално в отделни проекти

Приоритетна ос 2: Повишаване
ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес среда

България: Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Приоритетна ос 2: Подобряване и
развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци

България: Оперативна програма «Околна среда

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Приоритетt

791 730 926

89 671 387

400 318 689

839 067 973

593 837 780

366 743 574

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета

Част 1

15

7

Информация: мерки или
примери за проекти

- спестяване на енергия и използване на вторични енергийни
източници;
- увеличена ефективност на процеса на енергоснабдяването
(производство, пренос, разпределение, потребление);
- производство на електрическа и топлинна енергия от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), с изключение на
технологии за ветрови и фотоволтаични електроцентрали;
- Отопление от възобновяеми енергийни източници;

- Монтиране на слънчеви отоплителни и охладителни системи в
обществени сгради.
- Монтаж на фотоволтаични системи в обществени сгради,
училища и армейски бази.
- Развитие на слънчеви централи за производство на
електричество и обезсоляване на вода

- Създаване на възможности за цялостно управление на твърдите битови
отпадъци и създаване на транзитни пунктове (Санитарни депата). Подобряване на съществуващите места за отпадъци.
- Създаване на инфраструктура за събиране и управление на опасните
отпадъци и използването на нови технологии за тяхното безопасно
събиране, пренасяне, обработка и съхранение.
- Изграждане на тръбопровод за събиране и изхвърляне на отпадъци,
изграждане на помпени станции и станции за третиране на отпадъци,
резервоари за съхранение на отработени води, тръби за централно
водоснабдяване.

- Високо ефективно генериране на енергия
- Ефикасно разпределение на енергия
- Термоизолация за модернизация на обществените комунални
сгради
- енергопроизводство от ВЕИ
– Производство на енергия от биогорива
- Електрическа мрежа за производството на енергия от ВЕИ

Това е първоначалният бюджет. Актуалният бюджет е два пъти по-висок..

Приоритетна линия 9:
Инфраструктура съхраняваща
околната среда и енергийна
ефективност

Полша: Оперативна програма «Инфраструктура и околна среда

Приоритетна ос 1: Основна
инфраструктура в околната среда и
в енергийния сектор: Увеличаване на
дела на възобновяемите енергийни
източници в енергийния баланс на
Кипър

Приоритетна ос 1: Основна
инфраструктура в околната среда и
в енергийния сектор: третиране на
отпадъци

Кипър: Оперативна програма «Устойчиво развитие и конкурентоспособност

Приоритет 3: Ефективна енергия:
ECO-ЕНЕРГИЯ (вече 2 обяви за
предложения)

Чешка република: Оперативна програма «Предприятия и иновации

Национални програми: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Приоритет

748 037 701
Кохезионен фонд

162 095 000

121 652 502

655 009 248

28 599 850

21 468 089

1 403 046 949

190 700 000

143 120 5917

Европейски фондове Национални фондове Общо в € за периода
за 2007-2013 г. (€) за за 2007-2013 г. (€) за
2007-2013 г. за
приоритета
приоритета
приоритета
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Информация: мерки или
примери за проекти

- Увеличаване на населението, обхванато от общинското
събиране на отпадъцитеи управленски услуги с адекватно
качество и при достъпни цени
- Намаляване на количеството на сметищните отпъдъци
- Увеличаване на количеството на рециклираните и вторично
използваните отпадъци
- Организирането на ефективни структури за управление на
отпадъците
- Намаляване на броя на заразените в миналото обекти

Приоритетна ос 2: Разработване на
интегрирани системи за управление
на отпадъците и възстановяване на
заразени в миналото обекти
Ключова област за интервенция
1 - Разработване на интегрирани
системи за управление на отпадъците
и разширение на управлението на
отпадъците

Приоритетна ос 1 - Иновативна и екоефективна производствена система
Ключова област за интервенция
1: Производствени и екологични
инвестиции и подготовка за пазарна
конкурентна среда, особено за МСП
Ключова област за интервенция 2:
Достъп до финансиране за МСП
Ключова област за интервенция
3: Развитие на устойчиво
предприемачество

- Подкрепа за укрепване и подобряване на производствения
сектор чрез материални и нематериални инвестиции
- Подкрепа за въвеждането на международни стандарти
- Подкрепа за достъп до нови пазари и за интернационализиране
- Развитие на устойчиво предприемачество
- Развитие на структурите за подпомагане на бизнеса от
национален и международен мащаб
- Подкрепа за интегриране на предприятията във каналите за
доставка

Румъния: Секторна оперативна програма «Повишаване на конкурентоспособността на икономиката

- Намаляване на отрицателното въздействие върху околната
среда и човешкото здраве в тези градски агломерации, които
страдат най-много от замърсяване, причинено от стари градски
отоплителни системи - Насърчаване на ефективното използване
на невъзобновяеми енергийни източници и, когато е възможно,
използването на възобновяеми или по-малко замърсяващи
източници на енергия за градските отоплителни централи.

- Разработване на нови и разширяване на съществуващите
мрежи за трансфер на електрическа енергия, природен газ и
суров петрол
- Инвестиции, свързани с изграждането на технически
съоръжения и оборудване за гарантиране правилното
функциониране на преносните системи и подземните резервоари
за съхранение на природен газ.
- Производство на енергия от ВЕИ

Приоритетна ос 3: Намаляване на
замърсяването и за смекчаване
на климатичните промени чрез
преструктуриране и обновяване на
градските отоплителни системи с цел
енергийна ефективност в определени
местни екологични проблемни точки

Румъния: СОП Околна среда

Приоритетна линия 10: Енергийна
сигурност и диверсификация на
източници

Полша: Оперативна програма «Инфраструктура и околна среда

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Приоритет

928 651 290

934 223 079

229 268 644
(Кохезионен фонд)

974 280 000

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

145 558 815

233 555 770

229 268 644

718 931 765

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

1 074 210 105

1 167 778 849

458 537 288

1 693 211 765

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета

Част 1

17

Информация: мерки или
примери за проекти

- Съвместни изследователски и развойни проекти между
известни институти и предприятия,
- Подкрепа за високотехнологичните стартиращи предприятия и
за резултатите от тяхната дейност
- Развитие на изследователската и развойна инфраструктура
в предприятията и създаване на нови работни места в
изследователската и развойната сфера
- Насърчаване на иновационната дейност в предприятията

- Подкрепа за инвестиции в инсталации и оборудване за
индустриални оператори с цел подобряване на енергийната
ефективност, водеща до енергоспестявания.
- Подкрепа за инвестиции в разширяващи се и модернизиращи
се електро-, газо- и петролопроводи и електро- и
газоразпределителни мрежи с цел намаляване на загубите
и обезпечаване на непрекъсваемостта и сигурността на
преносните и разпределителните услуги
- Инвестиции в десулфуризационни инсталации за втечняване на
газ, в горелки с намален NOx и във филтри на ремонтираните/
модернизираните групи на големите горивни заводи.
- Инвестиции в модернизиране и изграждане на нови
електрически и топлинни производствени мощности чрез
насърчаване на възобновяемите енергийни източници: биомаса,
микро ВЕЦ, слънчеви, вятърни, геотермални, биогорива и други
възобновяеми ресурси.
- Подкрепа за инвестиции за свързване на националните
електро- и газо-преносни мрежи с европейските мрежи.

Приоритетна ос 2 – Изследвания,
технологично развитие и иновации
за конкурентоспособност:
- Ключова област за интервенция
1: Изследователско и развойно
сътрудничество между
университетите/изследователските
институти и предприятията за
постигане на пряко приложими в
икономиката резултати
- Ключова област за интервенция
2: Инвестиции в изследователска,
развойна и проиновативна
инфраструктура и в съответния
административен капацитет
- Ключова област за интервенция
3: Изследователска, развойна
и иновативна подкрепа за
предприятията

Приоритетна ос 4: Повишаване
на енергийната ефективност
и сигурност на доставките,
в контекста на борбата с
климатичните промени
- Ключова област за интервенция 1
– Ефективна и устойчива енергия
(подобряване на енергийната
ефективност и екологичната
устойчивост на енергийната
система)
- Ключова област за интервенция 2
– Насърчаване на възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ) за
производство на зелена енергия
- Ключова област за интервенция 3
– Диверсификация на свързаните
мрежи с оглед подобряване на
сигурността на енергоснабдяването

Румъния: Секторна оперативна програма «Повишаване на конкурентоспособността на икономиката

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Приоритет

638 475 369

536 395 116

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

87 064 824

109 864 060

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

725 540 193

646 258 176

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета

18
Информация: мерки или
примери за проекти

Приоритетна ос 2 – Модернизация
и развитие на националната
транспортна инфраструктура
извън приоритетните оси на Трансевропейската транспортна мрежа
(TEN-T) с цел постигане на устойчива
национална транспортна система
Ключова област за интервенция
1: Модернизация и развитие на
националната пътна инфраструктура
Ключова област за интервенция
2: Модернизация и развитие
на националната железопътна
инфраструктура и пътническите
услуги
Ключова област на интервенция 3:
Модернизация и развитие на речните
и морските пристанища
Ключова област на интервенция
4: Модернизация и развитие на
инфраструктурата на въздушния
транспорт

Приоритетна ос 1 – Модернизация
и развитие на приоритетните оси на
Транс-европейската транспортна
мрежа (TEN-T) с цел постигане на
устойчива транспортна система,
интегрирана с европейските
транспортни мрежи
Ключова област за интервенция 1:
Модернизация и развитие на пътната
инфраструктура в съответствие
с приоритетна ос 7 на Трансевропейската транспортна мрежа
Ключова област за интервенция
2: Модернизация и развитие на
железопътната инфраструктура в
съответствие с приоритетна ос 22
на Транс-европейската транспортна
мрежа
Ключова област за интервенция 3:
Модернизация и развитие на водната
транспортна инфраструктура в
съответствие с приоритетна ос 18
на Транс-европейската транспортна
мрежа

Румъния: СОП-Транспорт

- увеличаване на пътническия и товарния трафик с по-висока
степен на сигурност, скорост и качество на обслужването,
включително вътрешната оперативност при жп системата
- модернизация и развитие на секциите на националната пътна
инфраструктура, които са разположени извън приоритетните оси
на Транс-европейската транспортна мрежа.
- подобряване на междурегионалната достъпност и укрепване
на регионалното развитие в Румъния чрез улесняване на
движението и по този начин насърчаване използването на
местни наличности и суровини за индустриализираните региони
- постигане на вътрешна оперативност при националната жп
инфраструктура извън приоритетните оси на Транс-европейската
транспортна мрежа
- модернизация и развитие на дунавските и черноморските
пристанища с оглед увеличаване на ефективността и
привлекателността за потребителите и увеличаване на трафика
за този вид транспорт

- строителство на нови автостради и строителство на обходни
пътища за градовете, разположени на или в съседство с
тези градове в съответствие с приоритетна ос 7 на Трансевропейската транспортна мрежа.
- завършване на строителството на автострадата на северния
клон в съответствие с приоритетна ос 7 на Транс-европейската
транспортна мрежа
- ремонтиране/подобряване/модернизиране в съответствие с
приоритетна ос 22 на Транс-европейската транспортна мрежа.
- увеличаване на конкурентоспособността на вътрешния воден
транспорт и увеличаване на неговия дял спрямо пътния и
железопътния транспорт.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Приоритет

967662 078

3 276 605 085

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

429 647 576

578 269 513

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

1 397 309 654

3 854 874 598

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета

Част 1
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Информация: мерки или
примери за проекти

- Преустройство на градската инфраструктура и подобряване на
градските услуги, включително градския транспорт
- Развитие на устойчива делова среда
- Преустройство на социалната инфраструктура, включително
строителство на социални жилища и подобряване на социалните
услуги

- Преустройство и модернизация на мрежата от междуселищни
пътища
- Преустройство и модернизация на мрежата от градски улици
- Изграждане/преустройство/модернизация на обходни пътища
(със статус на междуселищни пътища) с цел избягване
на пътните задръствания и осигуряване на безопасното
преминаване през населените места

Приоритетна ос 2: Подобряване на
регионалната и местна траспортна
инфраструктура
Ключова област на интервенция 1:
Преустройство и модернизация на
мрежата от междуселищни пътища
и от градски улици, включително
изграждане/преустройство на
обходни пътища

- насърчаване на интермодалния траспорт и осъществяване на
проекти за благоприятстване на смяна на начина на транспорт,
основно от пътен на жп/пътен или воден/пътен.
- обезпечаване въвеждането на европейските стандарти
за безопасност и сигурност за всички начини на транспорт,
включително интермодалния.
- въвеждане на ефективни незамърсяващи/щадящи околната
среда транспортни инфраструктурни инициативи с европейски
стандарти и изисквания за всички начини на транспорт,
включително интермодални дейности и први съблюдаване на
Споразумението от Киото.

Приоритетна ос 1: Подкрепа за
устойчиво развитие на градските
развиващи се центрове
Ключова област на интервенция
1: Интегрирани градоустройствени
планове

Румъния: РОП

Приоритетна ос 3 – Модернизация на
транспортния сектор с цел постигане
на по-високо ниво на екологична
защита, на човешкото здраве и
сигурността на пътниците.
Ключова област на интервенция 1:
Насърчаване на интермодалния
траспорт
Ключова област на интервенция
2: Подобряване на сигурността
на трафика за всички наачини на
транспорт
Ключова област на интервенция 3:
Минимизиране на вредното
въздействие на транспорта върху
околната среда

Румъния: СОП-Транспорт

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Приоритет

273 365 256

118 355 985

758 355 021

93 254 972

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

1 117 806 529

229 640 833

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

876 711 006

1 391 171 785

322 895 805

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета
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Информация: мерки или
примери за проекти

- Възстановяване, защита и съхранение на световното културно
наследство и на съответната инфраструктура
- Възстановяване, защита и съхранение на националното
културно наследство и на съответната инфраструктура, със
значителен туристически потенциал с цел тяхното включване в
туристическите обиколки;
- Възстановяване, защита и съхранение на градското културно
наследство

Приоритетна ос 5: Устойчиво
развитие и насърчаване на туризма
Ключова област на интервенция 1:
Възстановяване и устойчива
валоризация на културното
наследство и изграждане/
модернизиране на съответната
инфраструктура
Ключова област на интервенция 2:
Създаване, развитие, модернизация
на туристическата инфраструктура
с цел устойчива валоризация на
природните ресурси и повишаване
качеството на туристическите услуги

Приоритет 3: Отговорно използване
на нашата околна среда

Осигуряване на финансиране за проекти в областта на
управлението и превенцията на риска, управление на ресурси,
енергийната ефективност ...

Австрия, Чешка република, Германия, Италия, Унгария, Полша, Словения и Словакия

Централна Европа

ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (3-та целта на ЕФРР)

- Изграждане/преустройство/разширение на сгради само за
производствени дейности и дейности по предоставяне на услуги;
- Преустройство/разширение на мрежата от вътрешни пътища
вътре в населеното място, както и на пътищата за достъп;
- Организиране/преустройство/модернизация/разширение
на основните комунални услуги (водоразпределителни,
канализационни, газоразпределителни и електроразпределителни
мрежи);
- Разширение на депата за насипни отпадъци (премахване на
отпадъците, разчистване, и т.н.);
Разчистване на неизползваните замърсени индустриални обекти и
подобряване на състоянието на почвата;
- Други свързани дейности, необходими за преустройството на
неизползваните замърсени индустриални обекти и подготовка на
нови стопански дейности
- Снабдяване с оборудване и модерни производствени технологии,
услуги, конструкции;
- Използването на нови технологии в настоящата дейност на
микро предприятията;
- Специфични развойни дейности.

Приоритетна ос 4: Укрепване на
регионалната и местна делова среда
Ключова област на интервенция 1:
Развитие на устойчиви, стимулиращи
бизнеса структури от регионално и
местно значение
Ключова област на интервенция 2:
Преустройство на неизползваните
замърсени индустриални обекти и
подготовка за нови дейности
Ключова област на интервенция 3:
Подкрепа за развитието на микро
предприятия

Romania: ROP

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

Приоритет

63 962 879

558 903 264

633 423 700

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

13 100 831

57 862 924

76 471 117

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

77 063 710

616 766 188

709 894 817

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета
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Информация: мерки или
примери за проекти

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

Цел 2.2: насърчаване на възобновяемата енергия и подобряване
на енергийната ефективност

Управление на водите, предотвратяване на наводнения и
управление, предотвратяване на рискове за околната среда,
управлението на природните ресурси и промоция на източници
и енергийна ефективност.

Приоритетна ос 2: Околна
среда – Устойчиво използване и
защита на природните ресурси и
околната среда и насърчаване на
ефективното управление на риска в
трансграничната зона
Ключова област на интервенция 1:
Развитие на съвместните системи за
управление с цел защита на околната
среда

Румъния - България

Приоритет 2: Регионална Достъпност
и Устойчиво Развитие

Австрия-Чехия

- Сътрудничество между съществуващите институционални
рамки (напр. агенции за защита на околната среда,
администрации на защитените зони) с цел поддържане на
устойчивостта на екосистемите и защита на общата естествена
околната среда, трансграничен интегриран подход и общуване;
- Съвместно развитие и насърчаване на инструментите и
техниките за промоция на устойчивото използване на ресурсите;
- Съвместни проучвания на влиянието на промените в климата в
зоната и съвместни планове за действие за намаляване на това
влияние;
- Съвместни проучвания, свързани с подобряването на
енергийната ефективност и с използването на възобновяемите
енергийни източници;
- Подкрепа за създаването на центрове и лаборатории за
наблюдение на екологичните зони (включително емисиите на
парникови газове) и съдействане за сътрудничеството между
съществуващите агенции и институции в трансграничната зона;
- Съвместни изследователски проучвания, описи, събиране на
данни, обмяна на информация и умения относно защита на
природните ресурси в трансграничната зона

Подобряване на достъпността в региона, засилване на превенцията
на риска, развитие / управление на природни резервати, природно
наследство и алтернативно използване на енергията, и подобряване
на институционалните структури на сътрудничество

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪТРЕШНИ ГРАНИЦИ (3-та целта на ЕФРР)

Приоритет 2: Опазване на околната
среда и насърчаване на устойчивото
териториално развитие

Средиземноморско пространство

Приоритет 2: Опазване и
подобряване на околната среда

76 238 315

53 513 186

65 685 053

53 739 828

13 319 282

9 443 504

21 543 894

9 483 499

89 557 597

62 956 690

87 228 947

63 223 327

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета

Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Гърция, Унгария, Италия, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна

Югоизточна Европа

ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (3-та целта на ЕФРР)

Приоритет
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Информация: мерки или
примери за проекти

- Подобрена транспортна инфраструктура с цел
благоприятстване на по-добър достъп в граничната зона.
- Ефективно използвани общи природни ресурси, защитени
природни ценности в граничната зона.

- Увеличаване на общата конкурентоспособност на икономиката
в граничната зона
- Подобряване на качеството на живот на общностите в зоната
the area

- Предотвратяване на дефицита в енергийните мрежи в граничните
зони
- Прилагане на схеми за използване на местни възобновяеми
източници (биомаса, слънчева и вятърна енергия, биоенергия).
- Предаване на най-добри практики в енергийния сектор: проучвателни
пътувания през границата, общо планиране и обучение
- Изработване на предпроектни проучвания, технически проекти,
оценка на въздействието върху околната среда, анализ на разходите
и ползите или анализ на рентабилността, свързани с дейностите,
обхванати от настоящата мярка, включително подобряването на
енергийните мрежи и увеличено използване на възобновяеми
енергийни източници

5 085 356
фонд на ИПП

57 023 130

114 482 217

Европейски фондове
за 2007-2013 г. (€) за
приоритета

1 725 799

20 202 744

Национални
фондове за
2007-2013 г. (€) за
приоритета

Фигура 5: Подробности за съответните приоритети, свързани с енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници в оперативните
програми на България, Чешката република, Кипър, Румъния и Полша

Повече информация за всички съществуващи програми:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_fr.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=11&gv_the=ALL&gv_per=2

Приоритетна ос 2 – Подготвеност при
екологична заплаха
Ключова област на интервенция 2:
Развитие и прилагане на ефективна
стратегия за управление на
отпадъците и отпадните води

Румъния-Сърбия

Приоритет 1: За поконкурентоспособна гранична
икономика
Ключова област на интервенция2:
Трансгранични инициативи
в транспорта, граничната
инфраструктура и енергетиката

Румъния-Украйна-Молдова

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪТРЕШНИ ГРАНИЦИ (ЕИСП ТГС)

Приоритетна ос 1: Подобряване на
ключовите условия за съвместно,
устойчиво развитие на зоната на
сътрудничество (Подобряване на
трансграничния транспорт, комуникации
и защита на околната среда)
Ключова област на интервенция 1:
Подобряване на трансграничните
транспортни съоръжения
Ключова област на интервенция 3:
Защита на околната среда

Унгария - Румъния

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪТРЕШНИ ГРАНИЦИ (3-та целта на ЕФРР)

Приоритет

11 505 330

57 023 130

134 684 961

Общо в € за периода
2007-2013 г. за
приоритета

Част 1

Примери на проекти, финансирани от структурни фондове в Европа

GermBerlinSulfurcell Solartechnik GmbH © European Communities, 1995-2009.jpg
Wind power plant in Petrovice,
Czech Republic (c) SEVEn

Photovoltaic solar panels in Habuš,
Czech Republic (c) SEVEn

Photovoltaic electricity production in Saint-Pierre, La Réunion
France © European Communities, 1995-2009

Photovoltaic power plant in Habuš,
Czech Republic (c) SEVEn

Wood fired electrical generating plant in Güssing, Burgenland
Austria © European Communities, 1995-2009

Promoscene National Information Seminar in
Romania, organised by Romanian partner ISPE
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Част 2
Част 2. Подкрепа и съвети за управлявашите органи
при изпълнение на цикъла на управление
2.1

Цикъла на управление на Структурните и Кохезионния фондове
Управляващия орган и бенефициентите на грантове не трябва да спазват един и същ жизнен цикъл на
проектите. Докато бенефициентите трябва да носят отговорност пред техния управляващ орган и техните
партньори, управляващите органи трябва да носят отговорност пред бенефициентите (плащания, поддръжка
и консултации), техните национални органи и накрая Европейската Комисия най отгоре.
И двете страни трябва да обмислят взаимни ограничения, за да са сигурни че проектът върви гладко. В найдобрия случай, бенефициентите трябва да имат конкретен служител отговарящ за контактите по време на
изпълнението на проектите. За управляващия орган, това предоставя възможност за постоянен мониторинг
на проекта.
За процеса на обработка на искане на субсидия могат да бъдат идентифицирани пет стъпки:

• информация / комуникации

За програмния период 2007-2013 г., задълженията за комуникация и публичност бяха засилени от Европейската
комисия. В тази област се очакват нови ангажименти за управляващите органи. Регламент 1828/20068 посочва
процедурата която трябва да се спазва и основните принципи които управляващите органи трябва да спазват.
Тази стъпка е решаваща, тъй като това е основание за събиране на заявките за субсидия. Целта е да се
насърчат хората, организациите, предприятията или институциите да кандидатстват за структурните фондове,
като вземат предвид още от самото начало необходимостта от добро разбиране на основните очаквания на
проектните лидери.

• указания

На този етап, управляващите органи трябва да контролират допустимостта на цената на прогнозираните разходи
и да анализират дали е подходящ и уместен проекта, както и впоследствие използването на националното
финансиране и европейските фондове. В края на процеса на обучение, заявката се счита за завършена и ще
бъде представена на Комисията за подбор на проекти.

• решение

След инструкцията идва решението. Тази стъпка е повече политическа, отколкото формална и техническа.
Такива елементи като например проектните партньори или влиянието на самия проект също се взимат под
внимание. Ако някои качествени елементи липсват или следва да се добавят, решението може да се отложи за
следващия програмен комитет. Представители на финансиращата институция и звеното за финансов контрол
се включват в процеса на вземане на решение.

• мониторинг

Всички субсидираните проекти са подложени на постоянни мониторингови действия. Тъй като субсидиите не
се плащат в един единствен транш, управляващите органи следят издаването на платежните документи и
спазването на договореностите. През цялото време на изпълнение на проекта, управляващите органи трябва
да проверяват дали проектните ръководители управляват добре техните инвестиции. Това изисква постоянна
бдителност, за да се избегнат сериозни инциденти при приключване на проекта.

• контрол

И накрая, управляващите органи прилагат различни видове контрол, за да се осигури спазването на правилата
на Общността и принципите за добро финансово управление. То има за цел предотвратяване, разкриване и
коригиране на нередности, както и възстановяване на изгубени суми, ако е необходимо.
На този етап има три вида контрол: службата за контрол, контрол на качеството и «5% контрол».
На Фигура 6 е показан процеса на падаване на заявка за субсидия в Чешката република. Но този процес не
свършва след разрешителното за заплащане. Както е обяснено по-горе, веднага след като е взето решението
за финансиране стартират етапите по мониторинг и контрол на проекта.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:045:0003:0115:EN:PDF

Фигура 6: Етапи в искането за предоставяне на безвъзмездна помощ в Чешката република. Източник: СЕВЕн, Чешка енергийна
агенция

PromoSCene цели да събере информационните нужди на управляващите органи в целевите Нови ДържавиЧленки с опита и извлечените поуки от по-опитните страни. Въз основа на интервютата и националните
семинари, които се проведоха с управляващите органи на консорциумът PromoSCene е разпознал 5 ключови
теми, отнасящи се до информационните нужди:
1) Промоционални въпроси
2) Управленски процедури
3) Критерии за подбор при оценка на проекти
4) Финансови въпроси (в т.ч. държавни помощи)
5) Проблеми на мониторинга
Съответната информация, добрите практики и поуки, извлечени по тези ключови въпроси са разгледани в
следващите секции по-долу.

2.2

Значението на промоцията и комуникациите
Както е описано в точка 2.1., промоцията е решаваща при промотирането на структурните фондове и
генериранета на нови проекти. За отбелязване е, че успехът на насърчаването на енергийната ефективност
чрез структурните фондове, зависи до голяма степен от способността на участниците да адресират местни
или регионални въпроси, които будят тревога, да спазват съществуващите процедури и цели на програмното
управление и да зачитат действащата институционална рамка.
В съответствие с Регламент № 1083/20069 за определяне на общите разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, «Страните-Членки и Управляващия
Орган на оперативната програма предоставят информация и публикуват дейности и съфинансирани
програми. Информацията трябва да бъде адресирана до гражданите на Европейския съюз и бенефициентите,
с цел да привлече внимание към ролята на Общността и да гарантира, че помощта от фондовете е прозрачна
«. С други думи, управляващите органи трябва да изготвят Комуникационен план, който да е съгласуван с
комуникационната стратегия на ЕС:
9

Член 69 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г., който отменя Регламент (EO) № 1260/1999:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:EN:PDF
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• увеличаване на видимостта на програмите за широката общественост, повишаване на информираността
за Структурните фондове и по-конкретно за ролята на Европейския Съюз, заедно с Страните Членки;
• осигуряване на прозрачност на програмите за настоящи и потенциални бенефициенти, както и
улесняване на ефективното участие на кандидатите в програмата.

Инвестирайте бързо, за да избегнете автоматичното отказване
Промоцията също така е в началото на добродетелния кръг за избягване на «автоматичното отпадане»
(наричано още «правило n+2»: виж глава 2.5.2 от настоящото ръководство). Наистина, ако потенциалните
бенефициенти са добре информирани, те могат да представят своите проекти и могат да бъдат субсидирани.
За управляващите органи, промоцията е важна мярка за избягване на правилото n+2.

2.2.1. Промоционални проблеми
Задължение на управляващите органи е провеждането на рекламни и информационни кампании, по време
на съществуването на Оперативните програми. Това е необходимо, за да участват колкото се може повече
участници в процеса на изпълнение, с цел да се увеличи ползата от програмите. Потенциалните крайни
бенефициенти трябва да бъде просто и ясно информирани за възможности за финансиране и най-важно за
процедурите за достъп до финансови средства. От изключителна важност е една Оперативната програма
да е структурирана по ясен начин и процедурите (от формулярите за кандидатстване до необходимите
допълнителни документи), да са формулирани ясно и бюрокрацията да е сведена до минимум.
Същевременно, широката общественост трябва да бъде информирана за основните цели на програмите и
най-важното за ползите за региона и за местните общности, защото поради лошата промоция има опит от
близкото минало и със отрицателна реакция (вятърни мелници, Пелопонес, Гърция),.
За отделните проекти съществуват ясни правила за публичност по отношение на приноса на ЕС за финансиране
на проектd като поставяне на табели, например.
В периода 2000-2006 г., всички програми трябваше да създадат и изпълняват Комуникационен План за Действие.
Въпреки че някои от тези планове са били ефективни, другите не са били добре замислени и изпълнени по
различни причини. Отговорността за предоставянето публикуването и провеждането на информационните
действия вменена на Мониторинговия Комитет на Програмата беше често неадекватна.
За периода 2007-2013 г., трябва да бъде разработен Комуникационен План за всяка Оперативна Програма.
Управляващите органи могат да ангажират фирми за връзки с обществеността за съдействие на
този процес. Това е един много важен аспект и затова е разрешено да се използват професионалисти за
справяне с изключително важния проблем на публичността. Комуникационният План описва целевите групи,
информацията и посланията които трябва да се предадат, както и средствата за комуникация. Изборът на
средствата за комуникация и информация зависи от вида на посланието и целевата аудитория, но той следва
правилата, определени от Управляващите органи заедно с външните консултанти.
За конкретните правила за мерките за информация и публична комуникация, Комисията е изготвила Регламент,
към който заинтересованите страни следва да се придържат:
Регламент 1828/2006 на ЕС от 8 декември 2006 г. за правилата за прилагане на Регламента на Съвета (ЕС) №
1083/2006 относно определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие.
Средствата включват аудио-визуални медии, реклама и изложби, информационни бюлетини и интернет
страници, целеви информационни срещи и семинари, визуални средства (например CD дискове) и кампании за
брандиране(използване на лого, лозунги, приспособления и т.н.), както и на плаки и табели. Комуникационния
план също така очертава ресурсите предоставяни за тези дейности10.
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„Ий Ай Пий Ей Скоуп”, специално издание на бюлетин № 2008/2 :
http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20080905130903_SCOPE2008-2_Internet.pdf

2.2.2. Описание на промоцията
Промоцията и комуникацията е базирана на определен брой правила и принципи на добрите практики.
Според «Практическото ръководство за комуникация за Структурните Фондове 2000-2006»11 те могат да бъдат
класифицирани, както следва.
a) Вътрешна или външна комуникация
Вътрешни комуникации
Тоест, в рамките на дадена група. Така например, в даден регион, Управляващия орган общува с различните
секционни мениджъри. Или на европейско равнище, «информационните мениджъри» наети от Управляващите
органи обменят данни помежду си.
Външни комуникации
Една група комуникира с една външна единица; например, Управляващ Орган, който иска да достигне до
потенциалните бенефициенти на програмата или до жителите на даден регион. Външните комуникации могат
да бъдат преки или непреки.
б) Пряка или непряка комуникация
Пряка комуникация
Емитиращия комуникира пряко с получателя, без никакав посредник. Примери: Управляващия Орган
изпраща персонални писма до малките и средни предприятия в региона или провежда плакатна кампания.
Непряка комуникация
Емитиращия решава да предаде съобщението чрез посредници: медиите (радио, телевизия, преса
и т.н.), училища, сдружения, специализирани информационни мрежи или друг орган, на който емитера
може да повери информацията. Непряката комуникация обикновено е чрез реклама или с помощта на
журналисти.
в) Платено съобщение
Платена медийна комуникация
Емитера купува медийно пространство (реклама или спот), с медийна подкрепа. Цената е пропорционална на
медийната публика и въздействието. Това е реклама.
Комуникация чрез журналисти
Журналистите получават информация, която те след това обработват и препредават поотделно чрез своите
медии. Журналистите не спазват никакви инструкции, не могат пряко да получават възнаграждение от източника
на информация, и следва да спазват професионалния кодекс на поведение.
Смесена комуникация
Понякога комуникацията придобива комбинация от форми. В този случай информацията се предава чрез
известен брой канали. Пример: една обява във вестника приканва читателите да поръчат брошура по безплатен
телефонен номер (като по този начин се смесва пряка и непряка комуникация); емитера се споразумява с една
медия (спонсорство на програмата), в замяна на което медията се задължава да излъчва информацията в
«журналистическа» форма, свободна от контрол (комбинация от платени комуникации и връзки с пресата).

11

Практическото ръководство за комуникация за Структурните Фондове 2000-2006:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/2000-2006/guide_en.htm
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2.2.3. Какво са правили другите страни
В повечето случаи, слабото изпълнение на структурните фондове е свързва с административните тежести,
намесата на твърде много съ-финансисти, а също така и с недостатъчните комуникация и подкрепящи
инициативи.
Улеснете ги
Ето защо опростяването, обясняването и подпомагането на собствениците на проекта по отношение на
правилата и процедурите на структурните фондове, са ключът към успешния диалог между управляващия
орган и бенефициента.
Правилата на Структурните фондове са сложни на пръв поглед, и затова ролята на управляващия орган е да
обясни и изясни правилата. Човешките ресурси в рамките на управляващия орган трябва да бъдат посветени
на предоставянето на информация и подпомагането на потенциалните бенефициенти.
Разпространeте информацията
Повечето страни в проучването използват стандартни промоционални материали като папки, брошури и уеб
сайтове за разпространение на информация за структурните и кохезионния фондове.
Например в Холандия, Управляващите Органи използват определени канали за комуникация, като например
списания на Търговската Палата, местни списания и телевизионни програми.
В Чешката република12 , Министерството на околната среда, управляващ орган на ОП «Околна среда» стартира
комуникационен план, включващ кратки филми, интернет страница (www.opzp.cz), дипляни, документални
филми, реклама ... Междинния орган на същата ОП «Околна среда» е Държавния фонд за околна среда, който
има комуникационна дирекция наброяваща 7 души, работещи в два отдела: отдел за вътрешна и външна
комуникация и отдел за информация.
Производството на аудиовизуални материали е един много интересен процес, разработен от Чешкия
Управляващ Орган. В рамките на комуникационния план, те произведоха кратък рекламен филм за ОП «Околна
среда». Филмът е вече на разположение на интернет страницата на управляващия орган и е разпространен
като DVD добавка към Чешкото списание, наречено Priorita. Освен това Министерството на околната среда
произведе тематична поредица от 13 епизода за екологията и екологичните проблеми. Тя беше излъчена по
обществената телевизия.
В Полша13, Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по различни
канали като например телевизия и интернет. То създаде нов уебсайт: http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/, радио спотове и външна реклама. Ключовото послание е «добра информация ... за един добър старт»
и има за цел привличането на потенциални бенефициенти.
Тези инициативи спомагат за по-високата репутация за програмата и за привличането на потенциални
бенефициенти.
Използвайте директния контакт
Понякога информационния обмен е по-добър чрез пряк контакт с бенефициентите. Например в Холандия,
най-ефективният разпознат начин за промотиране на структурните фондове е постигнат чрез взаимовръзка
и неформален обмен между управляващия орган и потенциалните бенефициенти.
В Австрия фонд мениджърите също информират потенциалните бенефициенти по телефона. Те организират
работни срещи и семинари в техните региони, с цел промотиране на провинциалните ОП. Също така,
Бранденбургския Съвет за икономическо развитие в Германия функционира като агенция за всички видове
услуги на едно гише в подкрепа на бизнеса.
Сътрудничество със специализирани мрежи
Сътрудничеството с други институции, например Търговската палата, се осъществява както в Германия така и
в Холандия. В Полша, Комуникационната стратегия е разработена от Координиращия орган на Националната
стратегическа референтна рамка (намира се в структурите на министерството, отговарящо за регионалното
развитие) в сътрудничество с Управляващите органи. Управляващият орган разработва Комуникационния
план за оперативната програма, която съдържа целите на дейностите, характеристиките на целевите групи,
описание на планираната информация, инициативи за промоция и обучение.
В заключение, разпространението и промоцията се осъществяват във всички страни, с прости средства,
и този подход се оказва ефективен когато се координира посредством един пълен комуникационен план.
Директния контакт (чрез срещи или телефонни интервюта) е също така разпознат в няколко страни като
даващ много добри резултати.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/docevent/26112008/2_czrep_kasparova_brandtova.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/mstates_en.cfm?nmenu=9

2.2.4. Основи на промоцията и комуникациите
«Практическото ръководство за комуникации за структурните фондове 2000-2006» 10
припомня основните правила за комуникация, които помагат да се запази целта на фокус и така да се изгради
ефективен комуникационен план.
Поставете се на мястото на получателя
Посланието трябва винаги да се стреми да отговори на конкретните въпроси които хората задават. Това е един
важен за придобиване рефлекс.
Бъдете ясни и конкретни
Естествената тенденция е да се опитаме да обясним всичко, включително и всички институционални
подробности. Цената която веднага ще бъде платена за това е: съобщението няма да бъде разбрано.
Насочете вашето послание
Информацията трябва да бъде избрана в съответствие с целевите групи и техните очаквания. Различните
икономически, социални и културни групи трябва да бъдат разглеждани по различен начин.
Използвайте различни канали
Example: a TV commercial will arouse curiosity. Пример: една телевизионна реклама ще предизвика любопитство.
It can be usefully followed up by press releases in newspapers and even a personalized mail-out. Тя може да бъде
последвана от прессъобщения във вестниците и дори изпращане на персонални писма.
Дайте завършено послание
Комуникацията не може да бъде спорадична, да изчезва и да се появява отново. Действията трябва да бъдат
повтаряни и усилията постоянни. Само устойчивите усилия ще постигнат резултати в дългосрочен план.

2.2.5. Промоционални Инструменти
Средствата за създаване на един комуникационен план са известни и ясни, но това, което е важно е да
има план за тяхното ефективно използване а не само да се предоставят на целевите аудитории плакати и
информационни бюлетини, които обикновено не достигат до получателите си в срок, нито успяват да бъдат
изцяло разпространени. Изобщо няма да бъде ефективно да има случаи при които печатните промоционални
материали са закъсняли и поради това са струпани в складовете.
В «Практическо ръководство за комуникации за структурните фондове 2000-2006» се изброяват обичайните
инструменти които са на разположение и на читателя се препоръчва да изтеглите и прочете този реферативен
текст, защото е официален и сбит, предоставящ полезна информация.
Използването на външни доставчици на услуги
В областта на комуникациите често се оказва че е необходимо да се ползват услугите на външни агенции.
Когато това се прави, трябва да се спазва националното законодателство, което е взело под внимание
Европейската Директива за обществените поръчки за услуги (Директива EEC/92/50), както и споразумението
на Световната търговска организация за правителствените поръчки.
Плакатна кампания
В определени периоди от живота на програмите е важно бързо и ефективно да се информира широката
общественост чрез провеждането на една рекламна кампания със силно въздействие. Това означава
покупка на рекламно време, под формата на радио-, телевизионна и кино реклама, реклама в пресата или
плакати. Плакатната кампания е един много ефективен начин за реклама, потенциалът на който понякога се
подценява.
Връзки с пресата
Журналистите мразят пропагандата и обичат факти и конкретни истории. Те също така трябва да реагират
бързо. Ефективното общуване с журналистите изисква внимателно премисляне. Създаването на един добър
прес файл изсква време и усилия. Но това е една инвестиция, която се изплаща в дългосрочен план. Тя
ви дава възможност да подберете журналистите, да се свържете директно с тях и да получавате по-добра
«възвращаемост» като резултат.
Съобщение за пресата
Съобщението за пресата е информация, която се предоставя про-активно на медиите, така че те да могат да
го препредават в разширен формт и да го представят по подходящ начин.
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Пресконференция
Пресконференциите се провеждат за да се отбележи важно събитие и да се даде възможност на журналистите да
бъдат сред първите, които получават информация по определен въпрос. Пресконференцията дава възможност
на организаторите да информират журналистите по дадена тема, правейки в същото време тяхната работа по
лесна от гледна точка на обработката на информацията.
Интернет сайт
Уеб сайта се превърна в основен инструмент. Ето няколко прости правила, за да се гарантира неговата
ефективност.
Преди всичко, сайтът трябва да се опита да отговори на информационните нуждите на целевите групи, които
биха го използвали. По принцип, всеки може да имат достъп до Интернет. На практика, само една част от
населението го използва. Заключение: Интернет все още не е инструмент за широката общественост.
Медиите искат информация подготвена „специално за случая”. Затова се препоръчва да се създаде
пространство на интернет сайта, което е запазено за журналисти, достъпно директно от началната страница
само с един обикновен «клик».
Бюлетинът
Бюлетинът е един много практичен инструмент за предоставяне на сбита информация на различните целеви
групи, редовно и про-активно. Той може също така да бъдат изпратени по електронен път, като в този случай
следва да се вземат предвид някои препоръки. Той не е просто източник на информация, а инструмент за
повишаване на информираността - да генерира интерес, например, към конкретна обява за предоставяне на
оферти, нови източници на информация или определен опит в иновациите.

2.2.6. Промотиране на енергийни проекти
Европейският съюз е определил три основни цели за структурната и регионална политика, която следва
да бъдат постигнати чрез специално разработени програми за финансиране и с финансова подкрепа от
структурните фондове на ЕС14.
Целта «Сближаване» трябва да стимулира икономическите импулси чрез подобряване на инфраструктурата
и управлението.
Целта «Регионална конкурентоспособност и заетост» трябва да подкрепя търсенето на инвестиции в
метрополията и регионалните зони и така да доведе до по-балансирано, икономическо и социално развитие.
Целта «Териториално сътрудничество» разглежда сътрудничеството в граничните райони на отделни
региони от различни страни, а също и в рамките на самите страни, като това се използва за свързване заедно
на регионите в ЕС.
Как да се свържат целите с енергийните проекти?
Предимствата на RE, EE и RUE са напълно в съответствие със целите на СФ и КФ. Финансовите ресурси на
СФ и КФ може да дадат значителен тласък на развитието на енергийните проекти в регионите на Европейския
съюз. Има положително развитие към тези цели, като най-важното е увеличението на общата сума на наличните
финансови ресурси, със около 3% в сравнение с 1% за предходния период.
Екологичните, икономическите и социалните цели на страната могат да бъдат подпомагани от «чисти
технологии», които също допринасят за намаляване на негативните последици от климатичните промени.
Енергййните нужди намаляват чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и това, между другото,
подобрява конкурентоспособността на общността или региона, чрез намаляване на разходите, създаването
на работни места, добавена стойност и подобряване на условията на живот.
ZТук е ролята на Управляващия Орган да информира медиите (включително интернет страниците, за
предпочитане двуезични) по най-подходящия начин за структурните интервенции съ-финансирани от
Европейския съюз. Предоставената информация трябва ясно да показва участието на ЕС (в частност
чрез позоваване на равнището на участие на Общността и за процентното участие в дейностите които се
промотират). Посланията които се отправят трябва да посочват участието на всеки отделен фонд. Промоцията
на интервенциите одобрени от Комисията, както и на значими етапи от тяхното прилагане, са обект на дейности
по повишаване на осведомеността чрез националните и регионалните медии, според случая. Съобщенията
за пресата и обявите трябва да се показват участието на Европейския съюз на обикновен език, разбираем за
широката публика.
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14

Структурни фондове – цел 2, 2007–2013, С Каринтския стопански насърчителен фонд (KWF) и европейските структурни фондове:
www.kwf.at/eu_ziel2/Ziel_2_Infobrosch._E_Check_121207.pdf

2.2.7. Прилагане на мерки за информация и публичност
Мерките за информация и публичност са представени под формата на план за действие на ниво СКФ и на ниво
отделна Оперативна Програма.
За да се осигури хомогенност, единство и взаимодействие между информацията и мерките за публичност на
СКФ и ОП, Управляващия Орган на СКФ предоставя на Управляващите органи на ОП единни насоки и рамки и
поема отговорността за цялостното наблюдение, контрол и координация.
Всеки Управляващ Орган назначава лица отговарящи за информацията и публичността и уведомява Комисията
за назначаването. За да се осигури публичност на проектите, съфинансирани от различните фондове,
компетентният Управляващ Орган е отговорен за прилагането на мерките за информация и публичност,
предвидени в СКФ.
Все още, административните бариери са високи за RE проектите и разработчиците на проекти не са склонни
да използват Структурните фондове за финансиране, защото се получава забавяне на проекта, какъвто е и
опита на старите държави-членки.

2.2.8. Казуси по интернет
Това са набор от сайтове като добри примери, представени по време на срещата на Информационния Екип на
Структурни Фондове екип (SFIT), организирана от ГД «Регионална политика» през юни 2005 г.15. Стана ясно, че
през програмния период 2000-2006 г. най-добрите интернет сайтове са:
Италия, регион Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/progcom/progcom.htm
Великобритания, Правителствения офис за Източна Англия
http://www.goeast.gov.uk/goeast/european_funding/?a=42496
Холандия, провинция FLEVOLAND
http://www.flevoland.nl/smartsite.dws?id=7
Германия, район Берлин
http://www.berlin.de/strukturfonds/index.html
С цел да се открият повече най-добри практики, ГД Региони е в процес на разработка на мрежа, посветена на
въпросите на комуникацията: мрежата INFORM. Всяка година се организират семинари и конференции между
комуникационните координатори в Държавите-Членки на ЕС, с цел обмен на най-добри практики и търсене
на нови идеи за предоставяне на информация относно структурните фондове. Всички материали от техните
конференции са достъпни на страницата на ГД Региони. Тя може да вдъхнови комуникационните експерти в
различни Държави-Членки.

За повече информация относно мрежата Inform:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm

2.2.9. Опитът от други проекти на ЕС, полезни връзки i
а) SEIPLED, инвестиционни проекти за устойчива енергия за местно икономическо развитие
Участващи региони:
регион Емилия Романя (Италия), Берлин и Саксония (Германия), Щирия (Австрия), Корнуол (Обединеното
кралство), район Клайпеда (Литва), Централна Македония (Гърция).
Този проект, Интелигентна енергия за Европа, приключил през 2007 г., имаше множествена цел. Първо, създаде
работни групи от експерти по енергетика и местно развитие, които могат реално успешно да представят проекти
за структурните фондове и другите местни програми. На второ място, проекта бе насочен към демонстрирането
на жизнеспособността на интегрираните проекти, където измерението устойчива енергия подсилва аспектите
на местното развитие (нови работни места, нови предприятия, добавена стойност за земеделските
производители). Също така, проектът помогна на бенефициента да интегрира въпросите на устойчивата
енергетика в проекти, финансирани от Структурните фондове и накрая помогна за разпространяването на
опита към 64 активни външни контакта, най-вече в новите СЧ.
15

Резултати от изследването на SOGES за оценка на интернет страниците за структурните фондове
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Основни резултати и изводи
Натрупания в SEIPLED опит може да отправи редица полезни съвети към участниците в предлагането или
подаването на проекти. Следващите четири точки представляват основните поуки, извлечени по време на
работата на SEIPLED:
• Да се следва подхода «отдолу-нагоре: Консултативните Групи показаха че са ефикасно средство за
преодоляване на разделението между енергийните експерти и икономически разработчици.
• Разработването на подходящи показатели за всяка регионална програма, които определят целите не само
на енергетиката и околната среда, но и на социално-икономическата среда, позволявайки по-ясна интеграция
на енергийните програми във плановете за местно развитие.
• Подходът отгоре надолу е също необходим, тъй като регионалните управленски власти са били редовно
контактувани и всички съответни регионални политики и законодателство взети под внимание (WP3), за да се
избегнат всякакви непредвидени пречки при изпълнението.
• Наличните <канали за финансиране всичките са били проучени и идентифицирани, с цел избягване на
двойно финансиране или възможно дублиране на усилията.
Основни препоръки
• Регионалните програми трябва започват от ясна стратегическа идея, като се избягва обикновеното
дъждоподобно разпределение на парите чрез отворени покани за проекти, които обикновено задоволяват
политическите стремежи но не постигат стабилна промяна в развитието.
• Енергийните аспекти трябва да бъдат интегрирани в една ясна идея за развитие, която да убеди политиците
във ползите за регионалната бизнес общност. Енергетиката трябва да отчита също така и социалните аспекти,
по-специално в по малко популярните райони.
• Връзката с функционерите, отговарящи за местното икономическо планиране трябва да се основава на
ясно сътрудничество, където енергийните експерти дават своята подкрепа без да заместват икономистите.
Ангажирането на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката колкото е възможно по-рано (натиск
отдолу-нагоре) помогна да бъде убедено съответното министерство (обикновено на икономическите въпроси)
да разгледа инвестиционните програми, свързани с енергетиката.
• Постепенното развитие на иновативните програми изисква спазване на всички необходими фази: разработване
на концепции, експерименталните приложения, както и разработването на необходимите нормативни актове.
За повече информация http://www.ecuba.it/seipled.
б) RUSE, Пренасочване на развитието на градските райони към устойчива енергетиката
Операцията RUSE основно е насочена към подобряване на използването на Структурните фондове и други
финансови ресурси за проблеми свързани с устойчивата енергетика от общини и други заинтересовани
институции отговарящи за проблемите на градското развитие в Новите Държави-Членки.
Операцията RUSE има четири основни цели:
• Информиране на общините и на свързаните с тях органи в Новите Страни-Членки за наличието на опит в
използването на СФ.
• Подобряване на изграждането на капацитет по енергийните въпроси в отделните органи (общини) и в
колективните структури (градски мрежи, агенции)
• Подпомагане на общините за изготвяне на проектите по един устойчив начин и даване възможност те да
представят успешни предложения по-специално по програмите на ЕФРР
• Насърчаване интегрирането на енергийните проблеми от гледна точка на търсенето на енергия и промоция
на възобновяемата енергетика
За постигането на тези цели поредица от дейности са осъществени в рамките на операция RUSE:
• Разпространение на добри практики
• Обмен на опит и знания
• Създаване на мрежа за обмяна на опит
• Предоставяне на информационни услуги в страните-участнички
За повече информация http://www.ruse-europe.org/.
в) Енергия за сближаване
Проектът бе предназначен да бъде основата за разширено използване на децентрализирани и устойчиви
действия в енергийния сектор на Европейските Програми за Сближаване след 2006 година. Започвайки от
благоприятните рамкови условия на ЕС определени за Политиките за Сближаване, проектът помогна да
се въведат тези приоритети в националните и регионални структурни и кохезионни програми. Един съюз
на индустрията, малките и средни предприятия, групи за политически натиск и организации за развитие, се
насочи към вземащите решения в страните със слабо развити селски райони.
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Mроектът демонстрира най-добри практики в осем целеви региона чрез проектиране на Генерални Планове,
които целят прилагането на проекти за RE в определени региони. Той идентифицира най-добрите механизми
за финансиране и разработи схеми подходящи за сътрудничество.
Бяха избрани следните целеви региони: Чешка република: регион Злин, Латвия: регионЛимбази, Словашка
република: Велки Кртис, Литва: регион Каунас, Полша:Повиат Нова Сол,, Гърция: префектура Еврос, Естония:
остров Сарема, Италия: Алта Локриде .
Основни изводи :
• Препоръките относно възобновяемата енергетика в рамките на Националните програми за развитие за
периода 2007-2013 г. ще бъдат много хетерогенни в отделните Страни-Членки. Политически е желано
възобновяемите енергийни източници да са на видно място в Политиките за Сближаване след 2006 г., но
за това са необходими повече действия. Успехът на стратегиите силно ще зависи от изпълнението им на
национално и регионално ниво.
• За развитието на възобновяемата енергетика в рамките на Политиките за Сближаване трябва да бъдат
изпълнени някои условия:
• Прозрачна и добре управлявана Програмна структура, тъй като тези технологии често са промотирани
от незначителни и индиректни участници.
• Финансовия праг на заявките към Структурните фондове трябва да бъде добре адаптиран към
нуждите на възобновяемата енергетика, а това означава, че трябва да бъде възможно инвестиционната сума
на даден проект да бъде и под 3 млн. евро.
• Финансирането на създателите на технологии се посреща много добре, тъй като в дългосрочен план
разширеното използване на регионални възобновяеми енергийни ресурси е възможно само с собствено
създадени технологии. СКФ трябва да бъдат подходящо адаптирани към националните промоционални схеми
за RE и RUE. Основният фокус за промоцията на RE и RUE трябва да бъдат:
• мониторинг и анализ на най-добрите практики;
• подкрепа за разработчиците на проекти за RE и;
• обучение относно RE за управлението на СФ.
За повече информация http://www.e4c.org.

2.2.10. Инициативи за подкрепа на Европейската комисия
В контекста на политиката на сближаване е развито засилено сътрудничество между Европейската комисия и
Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции по въпросите на финансовия
инженеринг. Няколко финансови инструменти са реализирани и могат да бъдат използвани от Управляващите
Органи и Изпълнителните Органи, с цел да се улесни управлението на СКФ.
а) JASPERS, съвместна помощ в подкрепа на проектите в европейските региони
JASPERS е съвместна политическа инициатива на ЕИБ, Европейската комисия (Генерална дирекция
Регионална политика - DG Regio) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
JASPERS предлага техническа помощ на страните-бенефициенти, за да подготвят висококачествени
проекти, които са допустими за подпомагане от страна на СКФ на Страните-Членки на ЕС участващи в
процеса на конвергенция, но с приоритет даван на големи проекти и за проекти в новите ЕС-10 + България и
Румъния. Цялата помощ се предлага безплатно.
JASPERS е допълнение към работата по подготовката на проекти извършвана от националните и местните
власти и е насочена към предоставяне на помощ необходима на всеки етап от проектния цикъл от ранните
етапи на оформянето на проекта до окончателното заявление за финансиране от ЕС, или на решението за
предоставяне на ЕС финансиране от страна на националните органи (отговорностите за вземането на решение
зависят от размера на проекта). Тази помощ може да покрива техническите, икономическите и финансови
аспекти, както и всякакви други подготвителни работи, необходими за осигуряването на напълно разработен
проект. Тя е насочена към предоставяне на консултации, осигуряване на координация, разработване и преглед
на проектните структури, премахване на пречките, попълване на пропуски и идентифициране на неадресирани
проблеми, като например държавните помощи, оценката за въздействието върху околната среда и др
Ключовите области на JASPERS включват: :
• Транс-европейските мрежи (TENs)
• Транспортния сектор извън TENs, включително железопътен, речен и морски транспорт
• Интер-модалните транспортни системи и тяхната оперативна съвместимост
• Управлението на автомобилния и въздушния трафик
• Чист градски и обществен транспорт
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• Околната среда, включително енергийна ефективност и възобновяемата енергия
• Частно публичните партньорства
JASPERS се съсредоточава върху по големите проекти с обща стойност над 25 млн. евро за екологични
проекти и 50 млн. евро за транспорт или за други сектори. Все пак ще бъде приложен гъвкав подход към тези
прагове в случаите на по-малките страни, или където проектите служат като пилотни за прилагане на найдобрите практики.
За повече информация www.jaspers.europa.eu и http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm
б) JEREMIE: Съвместни европейски ресурси за микро и средни предприятия
JEREMIE, «Съвместни европейски ресурси за микро и средни предприятия», е инициатива на Комисията,
заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с цел да се
осигури по голям достъп до финансиране за развитието на микро, малки и средни предприятия в регионите
на ЕС.
Подобряването на достъпа до финансиране е приоритетна област на обновената Лисабонска програма за
растеж и заетост с цел да се увеличи наличността на капитал в Европа за формирането и развитието на нов
бизнес. Опитът от миналото показва, че това е област, в която програмните власти биха искали да направят
повече, но им липсва като опит така и достъп до рисков капитал. JEREMIE, чрез създаване на рамка за
сътрудничество със специализирани финансови институции, ЕИФ и ЕИБ, както и други международни
финансови институции, е предназначена да помогне за преодоляването на тези трудности.
JEREMIE бе стартирана от Европейската комисия и ЕИБ / ЕИФ през октомври 2005 г. и получава голяма
подкрепа от институциите, регионите и финансовите институции16.
Как работи JEREMIE
В първата фаза, ЕИФ финализира 53 национални и регионални проучвания за оценка на предлагането на
финансови инженерингови продукти чрез стандартна методология за оценка, в сътрудничество със съответните
национални / регионални Управляващи Органи.
За периода 2007-2013 г., в програмирането на дейтостите се намесва JEREMIE. Когато властите искат
да се възползват от рамката на JEREMIE, те ще трябва да отделят средства от Програмата за влагане в
финансов холдинг, например подходяща квалифицирана финансова институция на национално ниво, която
от своя страна ще пусне обяви за избор на финансови посредници, които могат да предоставят средства
на конкурентна основа за микро, малки или средни предприятия. Специален акцент трябва да се направи
в подкрепа на Лисабонския план за растеж и работни места, като се набляга на трансфера на технологии,
стартиращите предприятия, фондовете за технологии и иновации и микро кредитирането. Крайният резултат
е, че управляващия орган печели достъп до завършена система, която значително ще улесни изпълнението
на иначе сложните задачи за организиране на повече действия в тази важна за европейската икономическа
конкурентоспособност област.
Основните предимства на JEREMIE са следните:
• Директни плащания от Структурните фондове - вноските от Оперативните програми към Холдинговия фонд
на JEREMIE ще бъдат признати за средства допустими за междинни плащания от Структурните фондове на
ЕС, като Управляващите органи вече ще имат повече възможвости при разпределянето на тези средства.
Средствата от Структурните фондове към Холдинговите Фондове трябва да бъдат инвестирани в малките и
средни предприятия до 2015 г.;
• Ползите от гъвкавостта на портфолио подхода - Холдинговия Фонд ще бъде в състояние да преразпредели
средства към един или повече финансови продукти по един гъвкав начин, в зависимост от реалното търсене с
течение на времето; освен това, подхода с един надзираващ фонд ще позволи диверсификация на рисковете
и очакваната възвращаемост поради естеството на финансовите продукти, които имат различни по размер
неустойки;
• Рециклиране на средства - Холдинговия Фонд е от револвиращ вид, като получава обратните плащания от
финансовите посредници за по-нататъшни инвестиции в сектора на МСП. Това прави подкрепата на МСП чрез
Структурните Фондове на ЕС по-устойчива, отколкото при използването на чистия грантов подход;
• Преимущества – една значителна косвена полза от JEREMIE е потенциалната му способност да използва
дългосрочни заеми от ЕИБ както и от финансовия сектор, на ниво Холдингов Фонд, с допълнителен капитал
от финансовите институции, или на нивото на финансовите инструменти чрез съфинансиране , т.е. и в двата
случая, в сътрудничество с ЕИБ;
• Опита на ЕИФ като мениджър на Холдингов Фонд може да осигури една определена добавена стойност
към по-слабо развитите региони / Страни-Членки, където има необходимост от инициативи за изграждане на
капацитет и трансфер на ноу-хау между местните институции и ЕИФ;
• В тези региони, където JEREMIE се управлява от друг орган, ЕИФ също може да бъде ангажиран като консултант
за широк спектър от услуги като дю дилижънс / вторични опции, формиране на финансови механизми и др.
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Източник: http://jeremie.europa.eu

Инициативата JEREMIE позволява на регионите и Страните-Членки да се възползват от една гъвкава,
ефективна, «видима» и револвираща финансова платформа за малки и средни предприятия, същевременно
изграждайки стабилни дългосрочни партньорства с техните местни финансови институции.
За повече информация http://jeremie.europa.eu
в) JESSICA: Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градската среда
JESSICA, Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градската среда, е инициатива на
Комисията, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета
на Европа (БРСЕ), с цел да се насърчи устойчиво инвестиране, растеж и заетост , в градските райони на
Европа.
Този подход изисква нова нагласа на местните власти когато работят с Джесика, защото «Едно ефективно
публично-частно партньорство изисква едновременно стратегическо и дългосрочно виждане както и технически
и управленски умения от страна на местните власти».
Как работи JESSICA ?
JESSICA предоставя на управляващите органи на програмите на Структурните Фондове възможността да се
възползват от външни експертни познания и да има по-голям достъп до заемен капитал с цел насърчаване на
градското развитие, включително заеми за социални жилища, където е необходимо. Когато един управляващ
орган желае да участва в рамките на JESSICA, това ще привлече средства от програмата, докато ЕИБ, други
международни финансови институции, частни банки и инвеститори могат да предоставят допълнителен
заемен(екуити) или собствен капитал, според случая. Тъй като проектите няма да бъдат подпомагани чрез
грантове, приноса на програма в фондовете за развитие на градската среда ще бъде револвиращ и ще
помогне да се подобри устойчивостта на инвестиционните усилия. Програмните вноски ще бъдат използвани
за финансиране на заемите, предоставяни от фондовете за развитие на градската среда на крайните
бенефициенти, с подкрепата на схемите за гарантиране определени от от самите фондове и банки. Няма
държавни гаранции за тези заеми, следователно те не биха отежнили публичните финанси и дълг.
JESSICA предлага нови възможности за използване на структурните фондове за интегрирано развитие на
градските райони и позволява непрекъсната наличност на средства за компонентите за генериране на приходи
на програмите за градско обновяване и развитие. Основавайки се на пазарния подход, който е от съществено
значение за успеха на фондовете за градско развитие, от Структурните Фондове, използвани в JESSICA се
очаква да подкрепят инвестирането на значителни суми в областите нуждаещи се от социално сближаване,
както и да ускори тяхната трансформация.
За повече информация http://jessica.europa.eu.

2.3

Добри практики за управление на СКФ
Детайлното управление на всяка програма, финансирана от Структурните фондове е винаги отговорност
на Страната-Членка. За всяка програма, държавата назначава «управляващ орган». Той е органа, който, на
първо място, приема програмната схема и след това, ако е необходимо, я допълва. Той също така се занимава
с подбора на проекти, например чрез покани за редставяне ня предложения. Следователно, това е органа, с
който организациите (местни власти, фирми, асоциации и т.н.), желаещи да получат подкрепа от Структурните
Фондове, трябва да контактуват.
Доброто управление на програми изисква Управляващите Органи и междинните им звена да са запознати с
всички проекти, да провеждат редовни посещения на място, и да получават редовни доклади и актуализации за
физическия напредък на проекта, както и за финансовата информация. Властите трябва да обръщат особено
внимание на потенциално трудните или рискови проекти и да ги проследяват много внимателно.
По тези причини, новите регламенти изискват да се създаде Одитен Орган за всяка Оперативна Програма,
отделно от Сертифициращия Орган. Въпреки, че тези органи биха могли да се намират в рамките на същото
министерство, като основен принцип остава разделението на функциите. Комисията също така въведе
концепцията за единен одит през новия програмен период. Това означава, че Комисията ще разчита повече на
работата на одитите, извършени от Страните-Членки и ще намали своята собствена одитна дейност. Повече
отговорност ще бъде поета от всяка Страна-Членка за извършването на необходимите проверки и контрол17.

17

„Ий Ай Пий Ей Скоуп” 2007/3 „Добри практики в осъществяването на програми и проекти по структурните фондове”:
www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20080313162154_RSM_SCOPE2007-3_Internet-2.pdf
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2.3.1. Ефективно управление на Структурните фондове
Основните показатели, базирани на наличния опит, са закодирани в следните ключови послания, както е
очертано в краткия доклад на NEI18:
1) Бързо и прецизно създаване на подходящи структури; тези структури не могат да бъдат копирани директно
от Страните-Членки, но трябва да отразяват съществуващите административни структури и традиции.
2) Цялостните, прости управленски структури (SPDs а не CSFs, или също така малък брой ОП) изискват
по-малко административни капацитет от сложните структури. Въпреки това, простите управленски структури
понякога мога да доведат до по-сложни (двустепенни) изпълнителни структури и разширени Мониторингови
Комитети.
3) Човешките ресурси са жизненоважни: уточнете изискванията към персонала и осигурете условията за
набиране, задържане и обучение на квалифицирания персонал, за предпочитане за всички административни
служители, или поне за ключовите служители от управлението на Структурните фондове.
4) Разработете системи, процедури, наръчници, указания и други инструменти, с цел да се увеличи
продуктивността, ефективността, последователността и качеството на работа, като същевременно се намали
уязвимостта на организациите и тяхната зависимост от физическите лица
5) Пригответе се за започване на работата по проекта чрез използване, когато е приложимо и полезно,
на съществуващия опит, които е бил придобит в пред-присъединителния етап. От особено значение е
организациите да развият способността да се учат от предишния си опит.
6) Проявете управленско вниманието към всички области на жизнения цикъл на политиката, по-специално за
финансовото управление & контрол и изпълнение, но и на програмирането, мониторинга и оценката.

2.3.2. Персонал на Управляващите Органи
Въпреки че регламентите правят само ограничено позоваване на човешките ресурси, персонала на УО е може
би един от най-основните въпроси в областта на Управлението на Фондовете. Това е ключов въпрос, известен
на старите страни-членки и съществуват различни програми и развити структури за обучение, разработени , за
да имате правилните хора на правилните постове за постигане на едно стабилно управление на оперативните
програми. Докладът на тема «Ключови индикатори за Страните-Кандидатки за ефективно управление на
Структурните Фондове» от NEI очертава някои от въпросите, които трябва да бъдат взети под внимание.
Препоръчваме на читателя да свали този доклад от интернет и го използва за справки.
Броят на персонала се различават значително от един УО на друг, в зависимост от вида на програмите, както
и делегираните задачи. Поради своя характер, управлението на Кохезионния фонд може да бъде по-малко
трудно, докато управлението на инициативите на Общността води до относително високи изисквания за броя
персонал
Може би по-важно от количеството е качеството на персонала. Като цяло, в Управляващите органи работят
високо образовани кадри, с много опит в областта на финансите, инженерството, правото и / или икономиката.
Способността да се наемат и задържат тези служители, зависи до голяма степен от привлекателността на
правителството като работодател. В някои страни работата в публичния сектор е престижна. В страните, в
публичния сектор не е в по-добро състояние, необходимостта да се създават паралелни структури става все
по-належаща.
Точно толкова важно, като правилната структура и достатъчните човешки ресурси, е съществуването
на една оперативна система за развитие и управление на проекти. Трябва да е ясно как проектния цикъл
ще функционира: проектите как ще се идентифицират, формулират, изпълняват и оценяват? Какви ще
са критериите за избор на проекти? Един от критериите, може да бъде ефективността на разходите на
потенциалните проекти. Инструментите за извършване на анализи на разходите и ползите (CBA) трябва да
бъдат на разположение и персонала трябва да е запознат с тези наръчници или указания. Същото важи и за
инструментите за Управление на проектния цикъл (PCM) като цяло.
За да се улесни процеса на подаване на проектни предложения, ясни, прости и лесни за разбиране формуляри
за кандидатстване трябва да бъдат подготви, ако е необходимо, включително и със специфични атрибути,
но по възможност стандартизирани. От формуляра трябва да става ясно какъв ще е процеса за подбор на
проекти.
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18

NEI, Ключови показатели за страните-кандидатки за ефективно управление на структурните фондове:
www.evaluace.cz/dokumenty/hodnot_zpr_eu/souhrnna_studie.pdf

2.4

Методи за оценка на проекта/предложението
а) Избор на метод
Редица формални методи се използват за оценка на проекти. Те включват:
• финансов анализ;
• икономическа оценка (включително анализ на ползите и разходите и ефективността на разходите);
• системи за точкуване, определяне на тежести и рейтинг (SWR), включително многокритериен анализ;
• Екологична оценка на въздействието.
Оценката на проекта ще спечели от използването на един или повече от тези методи, които може също така
да формират едно проучване за осъществимост на проекта. Избраните методи трябва да бъдат онези, с които
най-добре може да се оцени способността на проекта на кандидатът да отговори на изискванията. Този избор,
както и степента на прилагане на методите, трябва да19:
• бъде технически подходящо;
• бъде пропорционално на размера на проекта;
• има реалистични информационни изисквания;
• бъде подкрепени от необходимите технически познания;
• включва мерки за получаване на стойност за парите;
• използва сравнителни показатели;
• използва степен на количествено определяне.
б) Финансова Оценка
Финансовия анализ преценява търговската или финансова жизнеспособност на проекта. Двата важни
компонента са прогнозния паричен поток и възвръщаемостта на инвестирания капитал. Те са взаимно
свързани, и дори дългосрочната възвръщаемост на капитала да е добра, паричните потоци трябва да бъдат
достатъчни, за да подкрепят проекта в краткосрочен и средносрочен план, ако външното финансиране бъде
сведено до минимум. Също така, положителения паричен поток може да скрие факта, че в дългосрочен
план възвращаемостта на капитала е лоша в сравнение с това при алтернативните проекти или относно
бъдещите инвестиционни нужди. За търговски проекти, анализа на добрите практики ще започне с преглед на
финансовата част на бизнес плана, в това число:
• планираните приходи потоци;
• отчети за печалбите и загубите;
• баланса на проектите.
в) Анализ на рентабилността
Един пълен официален социално-икономически анализ на рентабилността (CBA) е скъпа процедура. Той отива
отвъд финансовата оценка чрез разглеждането на социалните цена и ползи от гледна точка на техните нетни
въздействие върху общественото благосъстояние. Докато финансовата оценка предоставя Настояща Нетна
Стойност (NPV) по отношение само на приходните и разходните потоци, CBA измерва NPV на даден проект,
като изважда всички сконтираните разходи от сконтираните ползи. Това би трябвало да надхвърли нулата ако
проектът трябва да продължи Обаче, ако един проект се сравнява с други проекти, мащабът на положителна
стойност трябва да се вземе предвид заедно с други фактори, като нетните капиталови разходи.
CBA изисква разходите и ползи да се трансформират в една и съща парична мярка. Основните задачи в тази
процедура са идентифицирането на разходите и ползите;
• оценка на проучвателните разходите и непазарните разходи / ползи;
• относителна оценка на разходите и ползите по различно време, включително и
• оценка на възможните рискове и несигурност.
Един задълбочен CBA ще интернализира във NPV разчета за «външните фактори», или надвишените разходи
и ползи, които се случват, когато дадена дейност налага разходи или ползи, на дейности или лица които
не са пряко свързани с проекта. Външните фактори не са отразени в пазарните цени. Също така може да
се разгледа създаването на сконтов процент, който позволява наличието на по-широки социални помощи
(поради влиянието, което този процент може да има върху оценката, това решение обикновено се взема на
политическо ниво).

19

Фицпатрик Асойшиейтс „Преглед на процедурите по подбор на проекти и на техниките
за оценка в Рамката за подкрепа от Общността”:
http://www.ndp.ie/documents/publications/evaluation/final_csf_duplex.doc
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г) Проектна заявка
Във всички видове схеми, потенциалните мениджъри на проекти попълват формуляр за кандидатстване. В
тези случаи, кандидатите са снабдени с подробна информация за изискванията за кандидатск тване. В някои
случаи от кандидатите се изисква да представи бизнес план още на първа инстанция.
Попълването на формуляра за кандидатстване не е задължително да бъде следващата стъпка след промоцията
на схемата. В някои случаи, има агенции за предоставяне на помощ при идентифицирането и изготвянета
на проекта. Някои агенции не осигуряват директна помощ при кандидатстването, но са задължително проактивни в тяхното популяризиране и в гарантирането, че заявленията се придвижват. В редица случаи, ОП
мениджърите разбират, че недостатъчната информация предоставяна от кандидатите е постоянен проблем,
а оттам от съществено значение е и помощта от тях (опитни служители), за да заявките които постъпват да
бъдат задоволителни.

2.4.1. Класиране на проектните заявления
Най-често използваните видове оценяване са финансовите анализи и технически оценки. В насоките за
използване на сложни методи за оценка (напр. CBA) често липсват доста подробности, и персонала, занимаващ
се с оценявянето на проекти, не винаги е бил обучаван в прилагането на авангардни методологии. Според
едно проучване на Фицпатрик Associates «Преглед на процедурите за избор на проекти и методи за оценка в
СКФ»18 последното е вярно за Методиката за оценяване на СКФ.
В някои страни методите за точкуване се използват за претегляне на критерии като резултати в областта на
икономиката, на околната среда и социални въпроси, технологичното развитие.
Тези методи се смятат за добри практики в международен план, защото те изрично показват определянето на
тежестта на критериите, използвани в процеса на вземане на решения и мисловните процеси които водят до
класирането и избора на проекти.
Метода «Точкуване, претегляне и класиране» (SWR ) трябва да се приеме от повече схеми. Съществува
значително поле за разширяване на употребата им. Те помагат на вътрешните процеси за вземане на решения
и повишавт откритостта и прозрачността на избора на проекти. Те могат да позволят на претеглянето да
претърпи ясна промяна във времето (напр. по-малко внимание на броя на откритите работни места, имайки
предвид че безработицата пада). Те също могат да помогнат на изпълнителния персонал на агенциите
да разберат ролите си по-ясно както и да осигурят повече информация за управителите на агенции защо
проектите са избрани / отхвърлени.
По същество един SWR носи определена степен на системна квантификацията на това, което са предимно
качествени решения. Това се постига чрез:
• идентифициране на различни критерии и под-критерии, по които проектите по схемата трябва да бъдат
оценени;
• определяне на тежестта на всеки отделен критерий, въз основа на значението този критерий в процеса (няма
критерии за тежест които да са с равни тегла);
• числено точкуване и оценка на всяка заявка за проект според различните критерии;
• класиране на различните заявки една срещу друга.
Схемите могат да решат тогава къде трябва да е точката на «прекъсване» в подреждането. Един минимален
резултат може да е нужен като цяло, или за отделните критерии, а наличното финансиране също ще определи
колко от проектите ще бъдат финансирани.
Точкуването, претеглянето и класирането е добра практика на методите за оценка които да помогнат на
изпълнителните организации на СКФ да избират между отделните отговарящи на изискванията проекти.
Той допълва добрите процедури за подбор на проекти, кавито са ясните етапи на избор на проекти или
прозрачността в процеса на подбор. SWR системите не покриват критериите за допустимост, тъй като
всички проекти, стигнали до тази точка на процеса вече се считат за допустими за финансиране по схемата в
съответствие с минималните изисквания, определени от Оперативната програма.

2.4.2. Критерии за класиране на проекта

38

Започвайки с проектната идея, това което следва е квалификацията за финансиране. Това означава, че
дадена проектна идеята трябва да бъде в съответствие с националната Оперативна Програма, и да отговаря
и на някои други критерии като големина по отношение на инвестициите, наличието на достатъчно ресурси и
капиталово финансиране, които са само някои от основните изисквания.

Примери за приемливи разходи за инвестиции в енергетиката и максимален процент на приемливите разходи
за всяка една категория са представени във Фигура 7, фигура 8 и фигура 9. Те всички са извлечени от Гръцко
Ръководството за Инвестиции в Енергетиката20.
Технологии

Максимално разрешени разходи (€) (стойност 2002)

Вятърни паркове

900 / инсталирана кВт д

Геотермално приложение в парници

100,000 / 1000 м2 парници покрити с стъкло
60,000 / 1000 м2 парници покрити с пластмаса

Дребномащабни водноелектрически централи във
водни течения

1,500 / инсталирана кВт д

Дребномащабени водноелектрически централи в
хидравлични системи

1,100 / инсталирана кВт д

Ко-генерация на електро-и топлоенергия

1,050 / инсталирана кВт Е, в централи <1MW д
750 / инсталирана кВт Е, в централи> 1MW д e

Ко-генерация на електро-и топлоенергия от
биомаса

• Земеделски отпадъци: 1,600 / инсталирана кВт д
• Отпадъци: 1,300 / инсталирана кВт д
• Промишлени и битови твърди отпадъци:
1,500 / инсталирана кВт д

Високо-технологични покрити с стъкло парници
с пречиствателна система и използването на
отработени газове от CHP

175 / m 2 175 / m 2

Местно отопление / охлаждане със биомаса или
природен газ

750 / инсталирана кВт та.
900 / инсталирана кВт та , в случай на пълно
преобразуване на генерираната топлинна енергия
за охлаждане

Биогорива (биоетанол,биодизел)

500 / ton 500 / т

Централни соларни системи-конвенционални
колектори

300 / m 2 300 / m 2

Централни соларни системи с висока ефективност

500 / m 2 500 / m 2

Фотоволтаични системи

8.800 / kWp 8,800 / kWp

Пасивни системи

5% от общата стойност на строителството на
сградата или 20% в случай на инсталирането на
система за електронно управление (BMS), която ще
контролира пасивната система

Фигура 7: Допустими разходи в технологии за възобновяеми енергийни източници и електроенергия и топлоенергия от когенерация (€)

No.

КАТЕГОРИЯ НА ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Горна граница

1

Основно оборудване (доставка на оборудване, софтуер,
материали, разходите за транспорт и монтаж)

100 %

2

Енергиен одит или определяне на експлоатационния енергиен потенциал

2%

3

Такси на консултанти

6%

4

Обновяване на земя, сгради и инфраструктура

8%

5

Обучение за използване на оборудването и софтуера

3%

6

Наемане на допълнително оборудване и измервателни уреди

3%

Максимум на всички необходими разходи (2/6)

12 %

Фигура 8: Максимален процент от допустимите разходи по категории
20

Министерство на развитието (Гърция), „Ръководство за енергийни инвестиции” 2002
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ТЕГЛОВЕН КОЕФИЦИЕНТА (%)
КРИТЕРИЙ

Инвестиционни
бюджетни разходи поголями от 440000 евро

Инвестиционни
бюджетни разходи
по-малки или равни на
440000 евро

1

Вътрешната норма на възвращаемост

20

-

2

Пестене на първична конвенционална енергия

25

40

3

Въздействието върху околната среда

15

20

4

Социални последици

10

10

5

Надеждност и Зрелост на Инвестиционното Предложение

30

30

100

100

RAZEM
Фигура 9: Критерии за оценка на инвестиционни предложения

2.5

Финансови въпроси
2.5.1. Допустимост на разходите
Допустимите разходи са разходите, които могат да бъдат взети предвид при изчислението на финансирането
от ЕС.
Общия регламент за структурните фондове уточнява, че правилата за допустимост трябва да се определят
от Страните-Членки за периода 2007-2013 г., така че разпоредбите на ЕО дават само една обща рамка, която
да бъде прилагана от тях (чл. 56 от Общия регламент (ЕО) № 1083 / 2006).

С цел да определят категориите на допустимите разходи, Страните-Членки трябва да следват правилата за
структурните фондове, но са свободни да приемат по-строги правила за допустимост на разходите. Два
различни метода бяха избрани от Страните-Членки: някои Страни-Членки решиха да приемат критериите за
допустимост на СКФ, които повече отговарят на критериите за допустимост на собствените си национални
правила за допустимост. Тази координация е от значение тъй като облекчава попълването на националните
и на ЕФРР формуляри за кандидатстване: същите критерии, същия вид бюджет. Някои други държави като
Франция решиха да спазват правилата за допустимост на ЕО за 2000-2006.

Пример: Правила за допустимост в България:
http://www.eufunds.bg/docs/PMS_Eligibility_eng.pdf

Идентифицирани са три вида разходи. Следните примери са взети от френското постановление
относно допустимите разходи:
• Преки допустими разходи: амортизация на недвижимите имоти, подизпълнители, човешки ресурси
(брутна заплата), някои банкови разходи, преки разходи за функционирането ...
• Непреки допустими разходи: част от разходите за функционирането на бенефициента (ток, телефон,
наеми, ...).
• Не-допустими разходи: възстановяем данък добавена стойност или банкови лихви, например.

За повече информация за допустимост на разходите:
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/management/g24211_en.htm
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Пример: Правила за допустимост в Шотландия:
http://www.esep.co.uk/assets/files/National_Rules_on_Eligibility.pdf

Едно важно правило, представено на ниво ЕС е за периода на допустимост (чл. 56 от Общия регламент (ЕО)
№ 1083/2006). То уточнява, че разходите се смятат за допустими, когато са се случили между 1-ви януари,
2007 и 31 декември, 2015г.
Кои са началната дата и крайната дата на финансиране по СКФ?
Първият ден на допустимост се определят от управителния орган и може да бъде различен от един случай
на друг; по-голямата част от времето тя съвпада с датата на споразумението за безвъзмездна помощ, датата
на уведомлението или дори преди това ако «правилата за обратна сила» се приложат (вж. по-долу).

Какво е «правило за обратна сила»?
Структурните фондове могат да финансират проекти, които вече са започнали. Единственото условие за
прилагането на това правило е, че проектът все още не трябва да е завършен (доказателството: разписки
и банкови сметки). Тази възможност се дава на управляващите органи от законодателството на ЕК.
Управляващите Органи могат също така да бъдат по стриктни и да решат да не прилага това правило.
Справка: чл. 56 § 1 от общия Регламент (ЕО) № 1083/2006: «Действията не трябва да са завършени преди
началната дата за допустимост».

Последният ден на допустимост се избира от управляващия орган, и се ограничава от « продължителност
на допустимостта «, която може да бъде 36 месеца (максимум) или по-малко.
И двете от тези дати са посочени в споразумението за безвъзмездна помощ.

2.5.2. Правилото n +2
Автоматично отпадане на ангажимента
Член 93, Общ Регламент
Принципи
1. Комисията автоматично отменя всяка част от бюджетните задължения в една оперативна програма, която
не е била използвана за плащания за предварително финансиране или междинни плащания или за които
заявление за плащане не е било подадено в съответствие с член 86, до 31 декември на втората година след
годината на бюджетното задължение по програмата, с изключение на споменатото в пар. 2.
2. За Страните-Членки, чиито БВП от 2001 г. до 2003 г. е под 85% от средния за ЕС-25 през същия период,
както са изброени в Приложение II, крайният срок, посочен в параграф 1, е 31 декември на третата година,
следваща годината на годишният бюджетен ангажимент от 2007 г. до 2010 г. съгласно техните оперативни
програми.

В началото на всеки програмен период са предвидени годишни финансови цели. Всяка програма трябва да
изразходва предвидените средства до края на втората година, следваща годината, в която са били разпределени.
Това се нарича правилото n +2. Регламент (ЕО) № 1083/2006 art.9321 определя общите принципи за прилагането
на това правило. Той гласи, че «Комисията трябва автоматично отменя всяка част от ангажимента, за който
тя не е получила приемливо заявление за плащане в края на втората година след годината на поемане на
ангажимента”.
За Страните-Членки, чийто БВП от 2001 г. до 2003 г. е под 85% от средния за ЕС-25 през същия период, които
са изброени в Приложение II, крайният срок, посочен в параграф 1, е 31 декември на третата година, следваща
годината на годишният бюджетен ангажимент от 2007 г. до 2010 г. съгласно техните оперативни програми.
Ако програмата не успее да изхарчи годишните средства, тези пари ще бъдат върнати в бюджета на Комисията
и загубени за програмите. Целта е да се избегне неизползването на фонда и да се наложи редовен изпълнител
ритъм. Така например във Франция, за предходния програмен период, една година преди приключването на
Цел 2 (2000-2006), само 57% от кредитите са били ангажирани и само 10% от тези ангажирани средства са
били консумирани.
21

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_161/l_16119990626en00010042.pdf
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С правилото n +2, управляващите органи трябва да «използват» сравнително бързо техните структурни
фондове, най-малкото преди n+ 2 правилото да се задейства. Ако всички фондове не са причислени към
правилните цели, ще настъпи отпадане на нагажимента.

За повече информация относно правилото n+2:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/c_2002_1942_en.pdf

2.5.3. Специален акцент върху жилищните проекти
От началото на новия програмен период, ЕФРР може да финансира проекти за енергийна ефективност в
жилищни сгради във всички нови от 2004 г. и 2007 г. Страни-Членки. Максимум 4% от наличните средства в
ЕФРР (член 7 от ЕФРР Регламент 1080/2006, изменен с Регламент 397/2009), могат да бъдат насочени към
тези мерки. Европейският Парламент прие тези нови процентни през април 2009.

Специалните работи като изолация на стени, покриви и прозорци (двойно остъкляване), соларни панели, както
и подмяната на стари бойлери със по-енергийно-ефективни такива, могат да използват тази възможност.
Настоящият регламент се прилага само за:
- Домакинствата с ниски доходи, като например многофамилни жилищни сгради и социални жилища,
- Сгради, собственост на публични органи или нестопански субекти за използване като жилища, определени
за домакинствата с ниски доходи и хора със специални нужди.

Тази възможност не бе предоставена на UE15 Страни-Членки преди 30 януари 2008. На този ден, председателят
на Европейската Комисия Жозе Мануел Барозу реши да разшири тези мерки за всички държави-членки
след дълги обсъждания със Страните-Членки, Регионите и Жилищните Асоциации. Тази промяна доведе до
изменение на член 7 от ЕФРР 1080/2006 .
Новият член 7 от ЕФРР 1080/2006 уточнява, че «във всяка Страна-Членка, разходите за подобрения свързани
с енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в съществуващи жилищни
сгради са допустими до размер 4% от общото разпределение по ЕФРР» .
Определението на категориите допустими разходи за жилища следва да се привърже към Страните-Членки, в
националното законодателство, «в съответствие с член 56, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, с цел
да се поддържа социалното сближаване».
Това решение влиза в сила през март или април 2009 г., след като Европейският парламент гласува, тъй като
това е процедура за съвместно вземане на решение (решение, взето от Европейския парламент, съвместно
със Съвета на Европа, който представлява страните).

За повече информация относно социалните жилища (CECODHAS):
http://www.cecodhas.org/index.php
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2.5.4. Съфинансиране и държавни помощи
• Съфинансиране
Съфинансирането е едно от основните правила на структурните фондове. Това правило определя, че
структурните фондове не могат да финансират 100% от проекта, така че бенефициентите трябва да намерят
допълнителни субсидии или частни източници за осигуряване на проектното финансиране.

Има тавани на ставките за съфинансиране (описани в приложение 3 на Общия Регламент).
Максимална ставка за съфинансиране (виж изключенията в Приложението на Регламента):
Сближаване: между 75% и 85%
Регионална конкурентноспособност и заетост: между 50% и 85%
Европейско териториално сътрудничество: между 75% и 85%
Кохезионните фондове: 85%
Това означава, че проектите кандидати в рамките на цел «Сближаване» трябва да намерят най-малко
25% съфинансиране за своя бюджет, за да придобие 75% финансиране от СФ. Таваните на ставките за
съфинансиране са дадени в оперативните програми и в документите изготвени от управляващия орган
свързани с изпълнението,.
За всеки проект, управляващите органи ще определят ставка за съфинансиране който е под или равен на
този таван.

Една от задачите на управляващите органи: да се помогне в намирането на съфинансиране
Един от основните проблеми на кандидатът за ЕФРР проект е да намери съ-финансиране и управляващите
органи могат да бъде много полезни по време на подготовката на проекта както и за изграждането на приходната
колона на бюджетната им форма, за всеки отделен случай.
Управляващите органи също така могат да действат на по-ранен етап от процеса на програмиране. Една добра
практика може да бъдат видяна във Франция: националния орган, неговите 26 регионални звена ( «préfectures
де район») и 26-те децентрализирани региони създадоха звено подобно на ЕФРР: този инструмент за
съфинансиране е наречен «CPER» (договор за проекти между държавата и регионите) и неговите 26 регионални
програмни документи съвпадат с 26-те ОП на ЕФРР. И двете програми са в бюджета за периода 2007-2013 г.,
и приоритетите, мерките и бюджетните линии на CPER са съществено допълнение към тези на оперативните
програми на ЕФРР. С цел да се гарантира максимална ефективност на съфинансирането, мониторинга на
CPER се осъществява чрез PRESAGE, софтуер за мониторинг на проекти ползващи Европейски фондове.

В Аквитания (Френски регион) например, 1.3 млрд. евро ще бъдат инвестирани от държавата и региона в
CPER допълващ структурните фондове.

• Държавни помощи
Основната цел на регламента за Държавните Помощи на Европейския Съюз е да се избегне нарушаването на
конкуренцията и търговията в общността. Принципът на тази наредба е че всички Държавни Помощи се считат
за предимство за предприятията и така се нарушават правилата на конкуренция. Регламента за Държавната
помощ е определен в Членове 87 и 88 от Договорите на ЕО (Ако Договорът от Лисабон се ратифицира от
всички Страни-Членки, и двата члена ще бъдат заменени с Член 107 и 108, раздел 2).
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Какво представлява Държавната Помощ?
Според определението дадено22 от ГД «Конкуренция», «правилата за Държавните помощи обхващат само
мерките отнасящи се до прехвърлянето на държавни ресурси (включително на национални, регионални
или местни органи, публични банки и фондации и т.н.). Освен това, помощта не трябва непременно да бъде
предоставяна от самата Държава. Тя може да бъде предоставяна също така и от частен или обществен
междинен орган, определен от Държавата. Последното може да се прилага например в случаите, когато на
една частна банка е поверена отговорността за управление на държавното финансиране по схемата за помощ
на МСП.
Финансовите трансфери, които представляват помощта, могат да приемат много форми: не просто безвъзмездни
помощи или отстъпки по лихвения процент, но също така и гаранции по заеми, ускорените амортизационни
квоти, капиталови инжекции, данъчни облекчения т.н.»
За кого важат регламентите за Държавните помощи?
Всяко предприятие в една конкурентна среда е подчинено на законите за Държавната Помощ. Физическите
лица и обществените организации не са засегнати от тези правила.
Нещо повече, субсидиите за всички предприятия са позволени и не попадат под действието на Членове 87 и
88 на Договорите на ЕО.
Възможно ли е да се комбинират различни Държавни помощи?
Възможно е да се комбинират различни публични помощи, но внимавайте да не надвишава разрешената
ставка за помощите, предвидена в текстовете на регламента.
Всички правила по отношение на Държавните Помощи:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

Какви са последствията от регулирането на Държавната Помощ?
За всички държавни помощи трябва да бъде нотифицирана Европейската комисия, с изключение на:
Тези, които попадат под специалните разпоредби, като общите регламенти за групово освобождаване
например (социални помощи, регионалните помощи, за околната среда, за НИРД, за минималните помощи,
за иновации, помощ за насърчаване на предприемачеството на жените). В този случай не е необходимо
Страните-Членки да изпращат уведомление.
Там също така са посочени секторни регламенти за радио и теле-излъчване, въглищата или спорта, например.
В този случай не е необходимо Страните-Членки да уведомяват за държавните помощи;
След утвърждаване от Европейската комисия, Страните-Членки могат да използват новата Държавна помощ.
Всички текущи уведомления, решения и законодателни проекти са изброени в Седмичния бюлетин за
Държавните Помощи.

Вижте Седмичника за Държавните Помощи
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
Повече информация относно регламента за държавните помощи
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Указания за регионалната помощ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF
Търсачка за Държавна Помощи в определена страна:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Какво е общо групово освобождаване от регулиране (GBER)?
GBER позволява следните видове помощи:
• помощ в полза на малките и средни предприятия
• помощи за научни изследвания и иновации
• помощи за регионално развитие
• помощ за обучение
• помощ за заетостта
• помощ под формата на рисков капитал
• екологична помощ
• помощ за насърчаване на предприемачеството.
22

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf

Мерките, изброени по GBER са освободени от задължението за уведомяване на Европейската комисия. Всички
мерки са изброени в раздела «Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 г.23 с обявяването
на някои категории помощи съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора
(Общ регламент за групово освобождаване от регулиране)», и във Ръководството «Закон на Общността за
Държавната Помощ».Освен това е възможно да се натрупват различни мерки на GBER доколкото те се отнасят
за различни определими допустими разходи24.
Как да знам, към кои разпоредби спада искането на субсидия?
Това зависи от заявката за субсидия, въпреки че Европейските регламенти относно Държавните Помощи са
валидни за всички Страни-Членки. Може да има специфични правила за Румъния и България, които станаха
Страни-Членки през 2007 година. Най-важно е да се прочетат внимателно правилата. В случай че имате някакви
съмнения, можете да се свържете с служителите на ГД «Конкуренция25 за да разберете дали представения
случай може да се възползва от Държавните Помощи.
Възможно ли е да се съчетават Държавните Помощи и структурните фондове и как?
«Оперативните програми по структурните фондове за 2007-2013 г. определят една стандартна формална
клауза посочваща че « всяка обществена подкрепа по тази програма трябва да съответства на правилата
за Държавните помощи касаещи процедурите и материалната част, приложими към момента когато се
предоставя обществената подкрепа «. Задължение е на управляващите органи да гарантират, че това
условие е изпълнено»26. Съфинансиране от структурните фондове и други държавни помощи е възможно,
ако се спазват правилата, разработени от Управляващите Органи. Оперативните програми и оперативните
документи съдържат информация за използването на държавни помощи. Те могат да бъдат различни за всяка
оперативна програма и също така зависят от мярката към която се отнасят.

Договор за създаване на Европейската общност (консолидирана версия от Ница)
Част трета: Политики на Общността
Дял VI: Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата
Глава 1: Правила за конкуренцията
Раздел 2: Помощи, предоставяни от Държавите
Член 87
Член 92 - Договора за ЕС (консолидирана версия от Маастрихт)
Член 92 - Договора за ЕИО
Член 87
1. Освен ако не е предвидено друго в настоящия договор, всяка помощ, предоставена от Страна-Членка или
чрез държавни ресурси в каквато и да е форма и която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията,
като облагодетелства определени начинания или производството на някои стоки, ще бъде, доколкото засяга
търговията между Страните-Членки, несъвместима с общия пазар.
2.Следното се счита за съвместимо с общия пазар:
(a) помощи със социален характер, предоставени на отделни потребители, при условие, че такава
помощ се предоставя без дискриминация, свързана с произхода на съответните продукти;
(b) помощ за премахване на последиците, причинени от природни бедствия или други извънредни
събития;
(c) помощ, отпусната за икономиката на някои области на Федералната република Германия, засегнати
от разделението на Германия, доколкото тази помощ е необходима, за да се компенсират
икономическите затруднения, причинени от това разделение.
3. Следното може да се счита за съвместимо с общия пазар: :
(a) помощ за насърчаване на икономическото развитие на районите, където стандартът на живот е
необичайно нисък или където има високо равнище на безработица;
(b) помощи за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес или за
преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на Страна-Членка;
(c) помощ за улеснявяне развитието на някои икономически дейности или на някои икономически
региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до
степен, противоречаща на общия интерес;
(d) помощ за насърчаване съхраняването на културата и наследството, когато тези помощи не засягат
условията на търговия и конкуренция в Общността до степен, която противоречи на общия интерес;
(e) други такива категории помощи, които могат да бъдат определени с решение на Съвета, който
действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.
Източник: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E087:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf, str 22
25
Вие може да се свържете с тях, като се обадите на тел. на ЕК: +32 2 299 11 11.
26
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf
23
24
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Фигура 10 по-долу показва, кой регламент за Държавните Помощи е благоприятен за съфинансирането на
проекти в рамките на кохезионната политика.
Регламент за Държавни помощи за ЕЕ и RE проекти *
Видове помощ

По -скоро ДА По -скоро НЕ

Регионална помощ

Член 87 (3) (а) от Договора се прилага към държавните помощи за насърчаване на
развитието на «райони, където стандартът на живот е необичайно нисък или където
има високо равнище на безработица». За периода 2007-2010 г., регионите с по-малко
от 75% от средния за ЕС-15 БВП / ОСП (СПС) 4, също са допустими по член 87 (3) (а).
«помощ за улесняване развитието на ... някои икономически региони»

Хоризонтални правила

Общоиндустриалните или «хоризонтални» правила определят позицията на
Комисията по определени категории помощи, които са насочени към разрешаване на
проблеми, които могат да възникнат във всяка индустрия и регион.
-Помощи за климатичните промени и за други по опазване на околната среда (които
са особено интересни за проектите за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници)
- Помощ за научноизследователска дейност и иновации
- Помощ за оздравяване и преструктуриране на проблемни предприятия
- Помощи за малки и средни предприятия
- Помощите за заетост
- Помощ за обучение
- Помощи за рисков капитал
- Помощи за услуги от общ икономически интерес

Секторни правила

Комисията прие също така индустриално-ориентирани или «секторни» правила,
определящи отношението и към Държавната помощ за определени индустрии.
- Земеделие, горско стопанство, рибарство и аквакултури
За повече информация:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_en.htm

- Транспорт
За повече информация:
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/index_en.htm
Фигура 10: Държавни Помощи и Политиката на Сближаване i
* Винаги внимателно четете наредбите и указанията, за да знаете дали проекта може да се възползва от Държавните Помощи. Тази таблица
предоставя индикация за възможностите.
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Специален акцент върху възможностите за държавни помощи в енергийния сектор, съдържащи се в
регламентите за помощ за климатичните промени и за опазване на околната среда (хоризонтални правила)

Помощи за енергоспестяване
Помощ за инвестиции
Допустими разходи: те са строго ограничени до допълнителните разходи, пряко свързани с пестенето
на енергия на по-високо ниво от стандартите на Общността (...). Освен това, оперативните печалби и
оперативните разходи, възникнали по време на първите три години от инвестицията (за малки и средни
предприятия), първите четири години (за големи предприятия извън ЕС Схемата за търговия с емисии на
СО2) или първите пет години (за големи предприятия, които са част от ЕС Схемата за търговия с емисии
на СО2 ) съответно се изваждат и добавят. Допустимите инвестиции могат да бъдат направени в земя,
недвижими имоти, оборудване и трансфер на технологии.
Оперативна помощ
Помощта е ограничена до компенсиране на нетните допълнителни производствени разходи, като се вземат
предвид ползите, произтичащи от спестяването на енергия. Предоставената инвестиционна помощ се
удържа от производствените разходи. Тя е ограничена до пет години.
Помощи за възобновяеми енергийни източници
Помощ за инвестиции
Допустими разходи: строго ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, направени от
бенефициера в сравнение с конвенционалните централи или отоплителни системи със същия капацитет.
Допустимите разходи трябва да се изчисляват нетно от оперативните печалби и оперативните разходи,
възникнали по време на първите пет години от тази инвестиция . Допустимите инвестиции могат да бъдат
направени в земя, недвижими имоти, оборудване и трансфер на технологии.
Помощите за биогорива са позволени само по отношение на устойчивите биогорива.
Оперативна помощ
Помощта предоставяна по време на работа на електроцентралата, е насочена към покриване разликата
между разходите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и пазарната цена на
вида енергия в случая.
Помощи за комбинирано производство на енергия
Помощ за инвестиции
Допустимите разходи са ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, необходими за изграждане
на високоефективно комбинирано производство на енергия в сравнение с референтната инвестиция. Те
трябва да се изчисляват нетно от оперативните печалби и разходи, възникващи по време на първите пет
години от инвестицията. Допустимите инвестиции могат да бъдат направени в земя, недвижими имоти,
оборудване и трансфер на технологии.
Оперативна помощи
Същите правила, както за възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат приложени. Допустими
предприятия са инсталациите, които разпределят електро-и топлоенергия за обществеността, където
разходите за производство надвишават пазарната цена. За използването в промишлеността: само когато
може да се докаже, че производствената цена на единица енергия произведена по този начин превишава
пазарната цена на единица конвенционална енергия.
Помощи за инвестиции в енергоспестяващо централно отопление
Допустимите разходи са стриктно ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, направени
от бенефициера в сравнение с тези за конвенционална отоплителна система със същия капацитет.
Допустимите разходи трябва да се изчисляват нетно от оперативните печалби и оперативните разходи,
възникнали по време на първите пет години от тази инвестиция. Допустими инвестиции може да се
извършват в земя, недвижими имоти, оборудване и трансфер на технологии.
Източник: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf
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Ръководството «Закона на Общността относно Държавната Помощ» съдържа по един фактологичен бюлетин
за всеки вид държава и описва точно коя държавна помощ е на разположение в коя ситуация и коя ставка
на допустимите разходи може да бъде финансирана с държавни помощи.

Ръководство “Закон на Общността за Държавните Помощи”
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf

2.5.5. Проекти генериращи приходи
За разлика от повечето ЕО финансирания, едно специфично правило (чл. 55 общ регламент) се прилагат
към структурните фондове и то уточнява, че приходите, генерирани от проекти трябва да бъдат изведени от
сумата, за която ставката за съфинансиране по приоритетната ос се прилага.
Това правило е от голямо значение за енергийните проекти: в повечето случаи, произведената енергията
се разглежда като източник на приходи.
Техническите изчисления предоставят възможност на управляващите органи да изчислят приходите. Едно
ръководство на ЕО описва тези изчисления.
Продължителността на референтния период, се определя от правилата на ЕО и националните власти.
Работни документи на ЕО
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

В края на 2008 г., правилата на структурните фондове за проекти, генериращи приходи, станаха по-гъвкави.
По-малките проекти вече не трябва да се изпълняват по тези правила.
За да познавате методите за изчисление и периодите на продължителност, проверете националните разпоредби
за това как се работи с проекти, генериращи приходи.
Освен това, ако приходите не могат да бъдат оценени по време на подготовката на бюджета, те ще бъдат
извадени от Европейските субсидии.

Член 55 (структурни фондове общ регламент)
Проекти генериращи приходи
1. За целите на този Регламент, проект генериращ приходи означава всяка операция, включваща инвестиция
в инфраструктура, чиято употреба е предмет на такси поемани директно от ползвателите или всяка операция,
включваща продажба или отдаване под наем на земя или сгради или всяко друго предоставяне на услуги
срещу заплащане.
2. Допустимите разходи за проектите генериращи приходи не трябва да превишават текущата стойност
на инвестиционните разходи минус текущата стойност на нетните приходи от инвестицията за определен
референтен период от време за:
(a) инвестиции в инфраструктурата;
(b) други проекти където е възможно предварително обективно да се оценят приходите. (...)
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2.6

Мониторинг и оценка
2.6.1. Подпомагане на бенефициентите
Бенефициентите се нуждаят от информация и подкрепа през цялото време на изграждането и изпълнението
на проекта. Въпросите най-често са свързани с осчетоводяването и контролните мерки. Ето няколко добри
практики, разработени от Страните-Членки за да дадат най-добрите отговори на «страховете и въпросите” на
бенефициентите:
• С цел улесняване на отношенията между управляващите органи и бенефициентите, важно е да има едно
отделно лице за контакт, чиято роля е да отговаря на въпросите на бенефициентите.
• Управляващите органи понякога организират сесии за Често Задавани Въпроси и публикуват резултатите на
техния уебсайт.
• Гореща линия: В Чехия например, беше въведена «Зелена Гореща линия» в подкрепа за бенефициентите
по Оперативна програма «Околна среда».
• Текущите обучения на персонала на управляващите органи дава възможност те да бъдат запознати
с новите регламенти а освен това и с полезните практики. Тези мерки означават, че човешките ресурси на
управляващите органи са добре информирани, добре обучени и имат педагогически подход.
Преди стартирането такива инициативи, управляващите органи трябва да обърнат внимание на потенциалните
потребности, разходите за тези услуги и как да общуват по него.
Подпомагането на и комуникацията с бенефициентите е много ценно за получаване на обратна връзка за
опита «на място». Благодарение на този обмен, управляващите органи могат да подобрят комуникацията си и
да намерят нови решения на възникващите или повтарящи се проблеми.

2.6.2. Мониторинг и оценка
Тази част дава някои ключови постановки за мониторинг и оценка на проектите, за да се отговори на
нормативните изисквания и да се подкрепят постиженията на целите на Европейската Комисия.
Преди всичко, важно е да се прави разлика между понятията за мониторинг и оценка. Както е посочено в
Ръководството за мониторинг и оценка на проекти и партньорства на структурните фондове в Уелс27
, мониторинга е «редовно и систематично събиране на данни, които след това се използва, за по-добро
управление на даден проект или програма «. Оценката е с много по-широк обхват, отколкото мониторинга и
прави «оценка на цялостното постижение на даден проект».
a) Мониторинг
Основната цел на мониторинга е да се избегнат неприятните изненади в средата или в края на процеса на
изпълнение. От началото на проекта и нататък, управляващите органи и бенефициентите трябва да работят
ръка за ръка, така че показателите да са ясни, специфични за проекта и измерими. Бенефициентите трябва
да бъдат информирани за сроковете преди да започнат изпълнението.

Има три основни категории показатели за мониторинг:
- Дейност: действия, които се извършват по време на изпълнението на проекта,
- Резултат: резултати, които са пряка последица от дейността,
- Финансови показатели: участващи бюджет, ангажирани фондове, плащания.

Важно е да не се избират много показатели и да се използват показатели, подобни на тези, които са били
използвани за подбор на проекти.

27

http://www.savage-europe.org.uk/resource_sheets/monitoring_and_evaluation/monitoring_evaluation_case_study_guidance.pdf
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Във Франция например, софтуерът PRESAGE се използва във всеки регион за да се следи изпълнението на
Оперативните Програми и всички проекти. Всички изпълнителни органи са свързани и използват PRESAGE :
управляващите органи, сертифициращите органи както и регионалните и местните институции ... Това е една
споделена база данни, която се актуализира в реално време, и която следи всяка стъпка от «жизнения цикъл»
на проекта, от първата заявка за субсидия до приключването на проекта.
Тази инициатива се финансира от Националната Оперативна Програма «Техническа помощ”, финансирани
от ЕФРР и наречена Europ’Act. Всички Страни-Членки имат освен програми на ЕФРР и ЕСФ, и програма за
техническа помощ (финансирана от ЕФРР), насочена към обмяната на информация по структурните фондове
и в подкрепа на управляващите органи.
В Чешката република република се използват три различни инструмента за мониторинг на структурните
фондове, програмите и проектите (виж рамкирания текст)

MSSF - Мониторингова Система за Структурните Фондове
Мониторинговата Система за Структурните Фондове е група от интегрирани и съвместими решения в подкрепа
на управлението на проектите съфинансирани от държавата и ЕС. Определени решения състоящи се от
MSSF-CENTRAL, MSSF-MONIT и MSSF Benefit / ELZA се различават по своето предназначение и следователно
по своята функционалност: MSSF- CENTRAL се използва на централно ниво от управляващите органи на
оперативните програми, MSSF-MONIT се използва на изпълнително ниво от междинните органи и MSSF Benefit / ELZA се използва от кандидатстващите.
MSSF - Central
MSSF- CENTRAL е основният софтуерен инструмент на управляващите органи на ОП и се използва на ниво
Министерство (Министерство на регионалното развитие, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на земеделието, Министерство на търговията и промишлеността, Министерството на околната
среда и Министерството на транспорта) . MSSF- CENTRAL подкрепя процеса на техническо и финансово
наблюдение, включително на програмните цели, приоритетните оси, оперативните програми, приоритетите,
мерките, под-мерките, финансовите планове и обобщените показатели. Освен това, тя дава възможност за
сътрудничество с Националния план за развитие, за администриране на показателите и предоставя обобщени
данни за подготовката и изпълнението на оперативните програми, както и за общото финансиране от ЕС за
Чешката република.
MSSF - Monit
MSSF-MONIT е софтуерен инструмент за междинните органи, който подпомага процесите на подготовка
и изпълнение на проектите, като например оценка на заявленията, технически и финансов мониторинг на
проекта, изготвяне на доклади за вишестоящите органи и т.н..
MSSF - Benefit / Elza
MSSF - Benefit / ELZA е софтуерен инструмент за собствениците на проекти, които кандидатстват за средства.
MSSF- Benefit / ELZA улеснява работата на междинните органи гарантирйки че файловете на заявките са
коректни и съдържат всички необходими данни и документи. Инструментът също така се използва и за понататъшна комуникация между кандидата и изпълнителното звено по време на жизнения цикъл на проекта,
например за заявките за плащане, или отчитането.
Източник:
http://www.tescosw.eu/products/monitoring-of-structural-funds/sw-products/art_147/comprehensive-solutions-for-monitoring-of-structural-funds.aspx
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б) Системи за оценка

Оценката на проекта има за цел разглеждането на въпроси като:
Дали проектът постигна своите цели, спазвйки времевия график и бюджета?
Какви са били (конкретни) резултатите?
Какво работи добре?
Какво може да се подобри?
Какво е въздействието на проекта?
Ефективно ли е управлението и координацията на проектите? и т.н.

Налице е количествена, но и качествена част на оценката. Препоръчително е да има реализъм и оценката да
се съсредоточи върху обективни данни, например данни, които могат да се събират «на място».
Оценката може да се прави от външни експерти, за да се гарантира неутралност. Освен това, независимите
оценители имат по дълбоки знания и по голям опит в специфичните области на действие.
Ето различните стъпки за оценка на проект28:
• Решете за обхвата на оценката. Включете проектния екип и други ключови хора
• Дефинирайте подходящи за оценката въпроси
• Постигнете съгласие кой трябва да направи оценката
• Изберете подходящи методи за оценка
• Съберете и анализирайте информацията
• Докладвайте резултатите
• Разпространете резултатите

Източник 1 : http://www.savage-europe.org.uk/resource_sheets/monitoring_and_evaluation/monitoring_evaluation_case_study_guidance.pdf
Фигура 11 : Съсредоточете се върху различните видове оценяване

Фигурата по-горе изброява различните теми на системите за оценка през различни времена на целия жизнен
цикъл на проекта. Методологическия избор е много важен и е свързан с оценката на целите.

28

http://www.savage-europe.org.uk/resource_sheets/monitoring_and_evaluation/monitoring_evaluation_ case_study_guidance.pdf
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Големината на проекта също оказва влияние върху темата на оценяването.
Така например в Австрия, методите за оценка са различни в зависимост от големината на проекта.
Ако за дадения проект допустимите разходи са по-малко от € 350,000, оценка се извършва въз основа на
екологичните показатели. Колкото по-голям е проекта, толкова по-задълбочена трябва да бъде оценката.
Проектите с допустими разходи между 350,000 и 3,5 милиона евро трябва да представят писмена декларация,
обясняваща причината за избора на специфичните показатели за околната среда, както и допълнителните
показатели свързани с предприятието.
Големите проекти (над 3,5 милиона евро) трябва също така да добавят към всички предишни оценъчни мерки
и подробно описание на въздействието върху околната среда.
Следват някои примери за показатели за оценка на проекти в енергийния сектор в Австрия:
• Възобновяема енергия / CHP: инсталирана мощност (kWel)
• Възобновяема енергия / CHP: инсталирана мощност (kWth)
• Възобновяема енергия / CHP: производството на възобновяема енергия: MJ / година
• Енергийна ефективност: съхранен енергиен източник
• Енергийна ефективност: спестена енергия в MJ / година
• Енергийна ефективност: спестена енергия в евро / година
• Намаляване на емисиите, тона CO2 -eq/yr
• Брой на новосъздадени работни места
• Жизнен цикъл на проекта / амортизационен живот в години (съгласно списъка на дълготрайните активи.)
• (годишни енергийни спестявания*жизнен цикъл) / общо проектни разходи
• (годишни енергийни спестявания*жизнен цикъл) / принос на ЕС
• (годишни тона CO2 спестени*жизнен цикъл)/ общо проектни разходи
• (годишни тона CO2 спестени*жизнен цикъл) / принос на ЕС
• Брой на новосъздадените работни места / принос на ЕС
• Брой на новосъздадените работни места / общо разходи по проекта
Форматните и сумарните оценки са по-специфични:
• Форматната оценка е предназначена за ръководителите на проекти; оценъчния метод е по скоро качествен.
Събраните данни се отнасят до проблемите с изпълнението, напредъка в резултатите и фокусирани
дребномащабни анализи.
• Сумарната оценка е предназначена за политиците както и за заинтересованите държавни и финансиращи
институции. Оценъчния метод е количествен, дори когато се използват качествени входни данни.
Разпространението на резултатите от оценките е много важно. Благодарение на оценките, добрите практики
могат да бъдат широко разпространени, докато лошо функциониращите могат да бъдат подобрени и оправени
напълно.
в) Доклади и проверки
• Доклади
• Националните Управляващи Органи трябва да докладват своите резултати пред Европейската Комисия.
Всяка година, те изготвят годишен доклад за изпълнението на Националната програма за реформи (НПР).
Той съдържа приноса на структурните фондове за изпълнението на НПР. След това Европейската Комисия
публикува годишен доклад за Пролетното заседание на Европейския Съвет, който обобщава националните
доклади.
Всяка Страна-членка също трябва да напише стратегически доклад относно изпълнението на кохезионната
политика до края на 2009 г. и 2012 г.. Изготвят се заключения по отношение приноса на програмите за
кохезионната политика и относно стратегическите насоки на Европейската комисия.
Въз основа на 27-те доклада Комисията изготвя стратегически доклад преди 1 април 2010 и 2013 г..
• Грант бенефициентите трябва да представят на своите управляващи органи мониторинговите доклади
за напредъка на дейностите и за разходните и приходите сметки. Тези доклади са част от «контрола на
задачите».

52

• Контрол
С цел да се избегнат санкциите от Европейската Комисия службите отговорни за структурните фондове
трябва да направят някои проверки. Съществуват три основни типа контрол: услуги, качество и 5% контрол.
Нередностите, които са системни може да доведат до 20% намаление на финансирането. И Управляващият
орган ще бъде помолен да възстанови тази сума на Комисията и ще отговаря за възстановяване на сумите по
въпроса директно от бенефициентите.

« Service Check »:
checks the elements of
the file upon payment

European Control from
an auditor: checks a specific
project by random on-site visits
and randomly selected elements
from the file

« CICC National Control »:
checks randomly selected project files

« Quality Control »:
a control on the
procedures to check that
ERDF is well managed

« Certification Check »:
checks randomly selected
project files

« 5% control »:
checks randomly
selected projects,
on-site visits and file
documents

Фигура 12: Процесът на контрол във Франция

Фигура 12 представя контролния процес на ЕФРР проектите между 2000 и 2006 г. на Френската агенция за
околната среда и управление на енергетиката, която е междинен орган по оперативните програми свързани
с опазването на околната среда и енергетиката. Оттук следват подробностите по трите основни проверки,
наложени на всички европейски междинни органи: контрол на дейността, контрол на качеството и 5% контрол.
Управленски контрол
Целта на контрола на дейността е контрол на реалностите и техническото съответствие на съфинансираните
дейности по СФ, свързани с планирания бюджет и действия. Този контрол трябва да се извърши от дирекцията,
отговаряща за управляващия орган, след като е отправено искане за междинно или окончателно плащане.
Тази стъпка включва контрол на списъка с наличните доказателства и / или контрол на място.
Контрола на дейността проверява дали:
• разходите са извършени в рамките на периода за допустимост и дали наистина са били свързани с проекта,
• програмните условията и правилата за допустимост са били спазени,
• дейностите са извършени и са постигнати предвидените резултати ,
• правилата, свързани с държавната помощ, опазване на околната среда, равните възможности и търговете са
били спазени.
С цел да се проверят разходите за допустимост и истинност, собствениците на обществени проекти трябва да
представят списък или копие на техните фактури с едно обобщение, удостоверяващи направените плащания от
страна на публичния счетоводен орган. Частните бенефициентите трябва да направят същото, но обобщението
трябва да се извършва от експерт-счетоводител или одитор. Банковите извлечения също трябва да бъдат
представени като доказателство за извършено плащане.
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Качествен контрол
Европейската комисия предвижда в своя член 62 от общия регламент, че всяка от Страните-Членки трябва
да прилагат контрол на качеството. Тяхната цел е да се дадат достатъчно гаранции, че всички искания на
субсидии съответстват на едни «точни, редовни и допустими» разходи.
Във Франция, контрола на качеството се осъществява от управляващия орган. Контролираните файлове се
избират на случаен принцип: 50% се избират сред текущите досиета и 50% се избират измежду досиетата
които са обявили своите разходи във връзка с последно искане от фонда.
Фигура 13 представя един пример за процеса на контрол на качеството, така като е създаден в ADEME,
Франция, която е изпълнителен орган за енергийни приоритети в няколко региона (глобални субсидии). В ADEME контрола на качеството се извършва вътрешно от завеждащия дейностите на агенцията. Екип от трима
души които взаимно се допълватосъществява контрола:
• едно лице от главния офис специализирано в структурните фондове и в процедурите за контрол; това е и
лицето за контакти на организацията, отговарящи за контрола на управлението на ЕФРР на национално ниво
• едно лице от бюджетния отдел или от правния отдел в зависимост от случая
• едно лице, специализирано в управлението на глобалната субсидия, и което работи в регионалния офис на
ADEME, който се проверява.
АDEME осъществява един качествен контрол за един регионален офис отговарящ за глобална субсидия
на година. Проверяващият екип също така установява на място показателите на системата за управление
(управление на екипи и управление на проекти) и анализра осъществения одит като проверява неговата
ефективност. Всички изводи след това се събират в един доклад.

Качествен контрол на ЕФРР в ADEME (Франция)
Подготовка:

• Пет или шест файлове на проекти които ще бъдат проверени се подбират от главния офис
• Списък на допълнително поискани документи се изпраща до регионалния офис 10 дни преди проверката
• Съществуващите документи (процедури, стандартни документи, доклади от проверки т.н.), се анализират.

Първа работна среща:

• Методиката на контрола на качеството се представя на регионални офиса
• Системата за управление на глобалната субсидия на ЕФРР в регионалният офис се представя на вътрешните
одитори

Проверка на избраните проекти

• Избраните проектни файлове се проверяват
• Одиторите също така проверяват дали препоръките и коригиращите действия, изискани от година n-1, са били
изпълнени.

Заключителна среща

• Представяне и подтвърждаване на фактическите констатации: грешки изискващи корекция

Доклад на ЕФРР за качествения контрол

• Докладът се изпраща до регионалния офис на следващия месец.
• Резюме от доклада се изпраща и на по-високостоящия регионален управляващия орган.
• В отговор, регионалната служба изпраща до главния офис списък на корекциите, които планират да направят.
Този доклад ще бъде база за управленски преглед през следващата година.
Източник: ADEME (Франция)
Фигура 13 Качествен контрол в ADEME (Франция)

Оперативен контрол: «5% контрол»
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Следвайки правилата на Европейската комисия (Член 62 от Общия регламент), 5% от всички операции трябва
да бъдат контролирани от Страните-Членки. Операциите, които трябва да бъдат контролирани се избират въз
основа на образци по два критерия:
• Критерий риск: Някои проекти са с по-висок риск (например, поради бенефициента) и се нуждаят от повече
контрол,
• Критерий за представителност въз основа на географията (контролираните проекти не трябва да са в една
и съща област или град, но рамностойно разпръснати по цялата територия) и времето (през целия програмен
период).

Във Франция този контрол се осъществява в партньорство с «Inspecteur Principal « (високопоставен държавен
служител) от Главната Хазна. Проверяващият екип също така посещава техническия секретар и бенефициента
на субсидията на място.

За повече информация за контрола, вижте заглавие VI на общия регламент за структурните фондове за
2007-2013 г.:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_1083(2006)_en.pdf

2.6.3. Заключителни доклади и приключване
Началото на един нов програмен период предполага края на предишния. Управляващите органи трябва
да жонглират едновременно със стартирането на нови програми, даването на указания за проектите и
приключването на предишните програми.
Тъй като приключването на програмния период 2007-2013 г. няма да настъпи преди 2013 г. и 2014 г.,
последващите насоки се основават върху правилата и най-добрите практики на приключването през 20002006, описани в Насоките за Закриване на Структурни Фондове, приети през август 2006 г. (Решение C (2006)
3424) изменени с Решение от април 2008.
Дори ако приключването през 2017-2013 да изглежда още далеч, управляващите органи следва да мисля
в перспектива преди сроковете за приключване, най-вече защото едно плавно приключване е свързано с
правилното и редовно разпределение на средствата. Насоките имат за цел да подготвят управляващите
органи за предстоящите предизвикателства на процеса.
Томас Бендер от ГД «Заетост, социална политика & равни възможности” е изготвил една диаграма,
описваща времевия график на приключването. За текущия програмен период, края допустимостта на разходите
е 31 декември, 2015, с изключение на разходите направени от органите, отпускащи помощи по член 9 (л) от
Регламент 1260/99, за които срока е 30-ти април, 2016. Това означава, че след тази дата, управляващите органи
имат 15 месеца да предадат своите окончателни доклади, приключвателната декларация и декларацията за
окончателните разходи. Веднага след като Комисията обявява закриването на програмата, всички съпътстващи
документи трябва да се съхраняват в продължение на три години.

Източник: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/programme_en.htm, презентация на Томас Бендер.
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Окончателният доклад представлява една важна стъпка във времевия график за приключването. По време на
един семинар, организиран от Европейската комисия, Питър Смит, съветник по европейско финансиране
във Правителствената Службата за Североизточна Англия препоръчва да се «разкаже една ясна и лесна за
четене история». Информацията трябва да бъде пълна, последователна през всичките раздели и достоверна.
Освен това, никога не е прекалено рано да се започне работата по доклада, планираийки, проверявяйки
данните, идентифицирайки проблемите и изготвяйки част от разделите на текста.
Г-н Смит също така препоръчва да се учим от другите годишни доклади, както и да използваме опита на хората,
запознати с тези програми. Също така е много важно да работим в тясно сътрудничество с разплащателния
орган, както и да поддържаме връзка с Комисията, в случай на нужда от допълнителна информация.
По отношение на целите на окончателния доклад, Доминик Левиел от ГД «Морски дела» обясни, че
окончателните доклади имат за цел да дадат възможност на Европейската комисия да провери:
• дали помощта е правилно предоставена
дали финансовото управление на структурните фондове е било ефикасно
дали целите на програмата са били постигнати
дали програмата е била в съгласиe с политиките на ЕС29
Що се отнася до структурата на окончателните доклади, тя трябва да бъде подобна на тази на годишните
доклади и трябва да съдържа синтезирана информация от предишните годишни доклади. Следва да бъдат
добавени и глави за 2008 г. и началото на 2009. Очаква се следната информация:
• съответни промени в общите условия
• техническо изпълнение на приоритетите и мерките,
• финансово изпълнение на приоритетите и мерките,
• стъпките предприети за осигуряване на качеството и ефективността на изпълнението
• стъпкте за осигуряване на съвместимост с политиките на ЕО и за гарантиране на координацията на помощта
на ЕО
• финансиране на големите проекти и глобалните субсидии
Доминик Левиел подчертава, че по отношение на финансовото изпълнение сумарните таблици трябва да
включва следните графики или диаграми30 :
• «за всяка мярка, общите сертифицирани разходи които действително са платени и тези които ще бъдат
изплатени от разплащателния орган и съответната контрибуция на ЕС
• финансовите резултати сравнени с последния одобрен финансов план посредством финансови показатели,
с указаване, където е необходимо, на деангажиментите направени в съответствие с правилото «n+2»
• общите разходи, разбити по област на интервенция на ниво мярка
• списък (по приоритети и мерки) от недовършени, не-действащи или спрени поради юридически или
административни производства проекти»
След изпращане на окончателния доклад, Комисията има пет месеца, за да анализира текста и оцени
неговото качество. Проверява се пълнотата по отношение на законовите изисквания, последователността
и съгласуваността, както и достоверността на съдържанието. Един качествен доклад обикновено избягва
всякакви финансови корекции. .

Въпроси и отговори на семинара «Към успешно приключване на програмите на структурните фондове 20002006»:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/doc/pdf/qa.pdf

29
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30

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/programme_en.htm, Презентация на Доминик Льовией
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/programme_en.htm, Презентация на Доминик Льовией
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Част 3

Част 3: Най-добри практики
3.1

Проект А: Energivie
Проект

Energivie (Победител в RegioStars 2008)

Дата

януари 2003-декември 2005

Страна

Франция (Елзас)

Описание и
цели

Целева група

Местни власти, компании и потенциални потребители на възобновяеми енергийни източници,
като селскостопански професинолисти, обществени рупи, частни лица...

Основни
резултати

• инсталирани са 57 нови отоплителни тела на дърва
• 30 500 м² площ за топлина от слънчева енергия
• Подкрепа за реализацията на 15 жилищни сгради, които използват възобновяеми
енергийни източници с етикета Effinergie (Старт: 2009)
• Още шест жилищни сграда с етикета Minergie

Най-добри
практики

• Интеграция на комуникациите: бе планиран бюджет от 1,8 милиона евро
• Предоставяне на спесифична информация на всеки етап от проект: изготвяне на
специфични технически ръководства, финансова и техническа помощ
• Сегментиране на целевите групи на програмата : най-вече в енергийния сектор,
целевите групи са различни и нямат еднакви интереси. Целевото сегментиране е от
решаващо значение за постигането на първоначалните цели.
• Участие на заинтересованите страни и публично-частни партньорства
• Създаване на координационен комитет: всички партньори участваха в Комитета
за планиране на стратегията и дейностите. Това позволи да се включат всички
заинтересовани, така че статута да е по-балансиран и да се включат нови
заинтересовани страни, които едва ли преди това са участвали във възобновяеми
енергийни източници.

Общо
разходи

€ 4.2 милиона

Принос на ЕС

€ 1,9 млн. ЕФРР

Уебсайт /
Контакти
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• Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници в Елзас (енергиен сектор
слънце и дървесина)
• Стимулиране на търсенето на възобновяема енергия (комуникационен план, предприемане
бъдещи проучвания и експериментиране в сгради с ниска консумация на енергия)
• Укрепване на желанието за възобновяеми енергийни източници свързано с оборудване и услуги
• Развитие на мрежа от регионални доставчици
• ПРисъствие на Международен панаир (Intersolar в Германия)

Remy Gendre, координатор
Регион Елзас
1 place du Wacken
BP 91006
67 070 Strasbourg Cedex - France
Тел: +33 (0)3 88 58 40 68
Email: remy-gendre@region-alsace.eu
Website: http://www.energivie.fr/

3.2

Проект Б: Холандски проект:
Минен воден проект

Проект

Минен воден проект Heerlen

Дата

Октомври 2002 до юни 2008

Страна

Холандия (Heerlen)

Описание и
цели

• Използване на бивши въглищни мини като източник на енергия
• Повторна употреба на топлата и студена вода събираща се в мините за отопление
• Доставка за системата за централно отопление и охлаждане обслужваща голям брой сгради

Цели

Пилотен проект в Heerlen (Холандия), пред-инвестиционни проучвания във Франция и в Германия

Резултати

• Избегна емисии на CO2 през 2005 г.: 750 тона годишно, с изключение на ненужното охлаждане
• Предвижда намаляване на емисиите CO2за 2020 г.: 1,342 тона / годишно без избегнатото охлаждане

Изводи

Най-добри
практики i

• Пробивните дейности бяха много скъпи
• Използването на минната вода в сградите трябва да бъде отразено на етап проектиране на
сградата
• Правни въпроси: кой е собственик на водата от мините? Тези въпроси трябва да бъдат ясно
дефинирани в началото на проекта
• Ангажираност на всички заинтересовани страни: активното партньорство между всички
заинтересовани страни (публични и частни) са от ключово значение за успеха.
• Активни медийни дейности: проектът често е успешен, ако е извършена добра комуникационна
работа за предоставяне на информация за проекта на обществото.
• Постоянството на екипа на проекта е от ключово значение, тъй като има много препятствия и един
силен ръководител на проекта е много важен за приемането на нови идеи и преодоляването на
трудностите.

Общо
допустими
разходи

€ 20.9 млн.

Принос на
ЕС

€ 10.032.190 ЕФРР по Програма „Северозападна Европа „(INTERREG IIIB)

Уебсайт /
Контакти

Municipality of Heerlen
Mrs Elianne Demollin-Schneiders
Project leader Mine water Project
Geleenstraat 27
6411 HP Heerlen - The Netherlands
Тел: +31 (0)3145 5605040
Email: e.demollin@heerlen.nl
Website: www.minewaterproject.info
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Част 3

3.3

Проект C: Център за енергийна
компетентност

Проект

Център за енергийна компетентност Böbingen An Der REMS - EnergiekompetenzPLUS

Дата

септември 2003 - юли 2005

Страна

Германия, Bundesland Баден Вюртемберг

Описание и
цели

• Пестене на енергията и / или преминаване към алтернативни източници на енергия
• Насърчаване на икономическото развитие на района на Ostalb чрез печелене на поръчки
за местните занаятчийски фирми и архитекти
• Свързване на различните групи в областта на енергетиката помежду им
• Въвеждане на мерки за обучение в занаятчийство
• Създаване на мрежа за сътрудничество между компании, архитекти / проектанти и други
организации, с цел да се улесни взаимния обмен на опит и ноу-хау в енергийния сектор.
• Откриване на «Център» на 1-ви декември 2004 г.: около 220 m² от сградата бяха превърнати
в център за съвети и компетентност. Центърът също така предлага обучение на местните
занаятчии и архитекти като и тези от околностите.

Целева група

Резултати

Най-добри
практики
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Гилдии на строители, електротехници, бояджии, санитарни експерти, инженери по отопление
и климатични инстабации, мазачи, дърводелци, Камарата на архитектите на Ostalb, Колежа
на електротехници и, по принцип, всички граждани, търсещи консултации или получаващи
обучение по енергийните въпроси в центъра.
• Организиране на събития за проектните цели с цел да се изгради професионална мрежа,
за да установят контакти, да се намерят нови идеи и за предаване на знания
• 110 души са били обучени в Центъра
• Маркетингова стратегия: партньорство с Камарите на архитектите и занаятчиите и
публичност
• Предизвикателството за съчетаване на трите вида програми: ЕФРР, ЕСФ и германската
регионална програма «Klimaschutz плюс» (защита на климата Plus): комплексно управление
на проект
Първата иновативна мярка на този проект е частно-публичното партньорство между област
Ostalb, община Böbingen, окръжният търговска асоциация, отделните гилдии (асоциации)
и областната камара на архитектите. Това асоцииране между заинтересованите страни
задейства Центъра. Това е ново и уникално партньорство в региона. Тя дава възможност на
всички участници, работещи в областта на енергоспестяването да обединят своето ноу-хау.
Освен това, всеки участник в мрежата може да организира дискусионни сесии, информационни
семинари и др Датите и дейности са подробно описани в един интернет дневник, достъпен
за всички партньори. Освен тези спонтанни инициативи, някои от участниците редовно се
срещнат и сътрудничат.
Беше изградена солидна маркетингова и комуникационна стратегия е. С цел да се повиши
информираността на хората, беше организиран «ден на енергоспестяването». Специално
издание на окръжния бюлетина беше посветено на EnergiekompetenzPLUS. Благодарение
на общите рекламни усилия, беше постигнато широко медийно отразяване.
Икономическата жизнеспособност на проекта бе осигурена от проектирането на сградата
EnergiekompetenzPLUS като многофункционална жилищна и търговска сграда. Понастоящем
инвестициите и вноските се правят от членовете на сдружението. Грантовете са платени
от областния орган за персонала и материалните разходи, а допълнителни средства са
предоставени от други спонсори.

Предизвикателства

• Трудности да се намери квалифициран персонал и финансиране за да се осигури
допълнително обучение най-вече в селските райони
• Партньорите по проекта трябваше да се изправят пред предизвикателството да съчетават
три вида програми: ЕФРР, ЕСФ и германската регионална програма «Klimaschutz плюс»
(защита на климата Plus). Въпреки че управлението на проекта бе сложно, партньорите
бяха в състояние да преодолеят административните пречки.
• Лидерите на проекта успяха да създадат центъра като инвестиция и демонстрация на сграда
построена с висок стандарт по отношение на потреблението на енергия и въздействието
върху околната среда. Целта бе постигната по отношение на персонала и финансирането.
But their difficulty was to provide enough qualifications and further training offers. Но труднстта бе
да се предложат достатъчно оферти за квалификация и продължаващото обучение.

Общо разходи

€ 1.527.153

Принос на ЕС

€ 62354 ЕФРР, ЕСФ € 150,955

Уебсайт /
Контакти

Ksenija Kreutz-Schiele
Dipl.Ing. Architektin, Univ.Zg.
Technische Geschäftsführerin des Energiekompetenz Ostalb
Dr. Schneider-Straße 56
D-73560 Böbingen ad Rems - Germany
Телефон: +49 7173 185516
E-mail: info@energiekompetenzostalb.de
www.energiekompetenzplus.de
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Заключение

Заключение
Тези насоки имаха за за цел да дадат обща представа за възможностите за финансиране на енергийната
ефективност и възобновяема енергетика в рамките на структурните и кохезионния фондове и да предоставят
информация за жизнения цикъл на проектите. Бяха представени и анализирани три успешни проекти с
надеждата да се осигурят на управляващите органи реални и конкретни примери за проекти в областта на
устойчивата енергетика.
Управляващите органи и междинните органи, трябва да работят с различни заинтересовани страни
(бенефициенти и потенциални бенефициенти, журналисти, местни политици, разплащателни органи ...) и
освен избора, мониторинга и оценката на проектите, те също трябва да управляват програмата.
Ключове за успех в управлението на програмите са най-вече:
• Превиждане на предизвикателствата и развоя на събитията
• Комуникиране относно структурната и кохезионната политика за генериране на проекти за всички
заинтересовани страни
• Планирне на всички действия за програмния период, за да избегнете автоматичното отпадане и да има
готовност за посрещане на всички предизвикателства и срокове.
Нещо повече, управляващите органи са истински партньори на собствениците на проекта а не цензори. Това
партньорство е важно условие за успешно програмно управление. С цел да се създаде реално партньорство,
важно е и двете страни, управляващите органи и проектните собственици, да се срещат и обменят информация.
Прозрачността и доверието между двете страни са ключовете към успеха. Управляващите органи трябва да
бъдат запознати с проектите ограничения и трябва да обяснят тези ограничения с цел да се улесни взаимното
разбирателство и сътрудничество.
Накрая, управляващите органи следва да насърчават проектните собственици. Кандидатстването за
структурни и кохезионни фондове може да е сложно, тук е ролята на управляващия орган за насърчаване на
потенциалните бенефициенти и подкрепянето им по време на процедурата.
Ние се надяваме, че това ръководство ще ви помогне в избора и ефективното управление на структурните
фондове, с цел все повече да се доближаваме до един свят на устойчива енергетика.
Редактори: ADEME (Франция), CRES (Гърция),
И екип на PromoSCene: SenterNovem, координатор (Холандия), AEA (Австрия), ARCE (Румъния), CIE
(Кипър), DENA (Германия), АЕЕ (България), ISPE (Румъния) KAPE (Полша), SEVEN (Чешка република),
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Речник на съкращенията
КФ: кохезионните фондове
ЕК: Европейска комисия
ЕЕ: енергийна ефективност
ЕФРР: Европейски фонд за регионално развитие
ЕСФ: Европейски социален фонд
GBER: Общо групово освобождаване от регулиране
УО: Управляващ орган
НСРР: Национална стратегическа референтна рамка
ОП: Оперативна програма
RE: възобновяема енергия
СКФ: структурни и кохезионен фондове
СФ: Структурни фондове
МСП: Малки и средни предприятия
ЕИСП ТГС: Европейския инструмент за съседство и партньорство за трансгранично сътрудничество
ИПП: Инструмент за предприсъединителна помощ
РОП: Регионална оперативна програма
СОП: Секторна оперативна програма
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Регламент за Държавните помощи
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Въпроси и отговори на семинара «Към успешното приключване на програмите на структурните
фондове 2000-2006»
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/doc/pdf/qa.pdf
Семинар «Към успешното приключване на програмите на структурните фондове 2000-2006»
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/programme_en.htm
По-долу има още литература за по подробна информация по конкретните въпроси, разработени в
ръководството.
Инициативи на Европейската комисия в енергийния сектор
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
«Региони за икономическа промяна»
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm
Регламенти за структурните фондове
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reglem_en.htm
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Официални документи за структурните фондове
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/offi_en.htm
Промоция и комуникации
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm
Правила за допустимост в България
http://www.eufunds.bg/docs/PMS_Eligibility_eng.pdf
Социални жилища (CECODHAS)
http://www.cecodhas.org/index.php http://www.cecodhas.org/index.php
Инициативата ManagEnergy лансирана през 2002 г. по време на първата Европейска Конференция за
Местни и Регионални Агенции за Енергийно Регулиране, се фокусира върху подобряване на комуникацията и
разпространението на добри практики. Целта е да се подпомогне работата на участниците, работещи върху
възобновяемите енергийни източници и управлението на енергийните нужди на местно и регионално равнище
чрез осигуряване на информация за законодателството, добрите практики и наличното финансиране както и
статистика, свързана с използването на услугите на ManagEnergy.
Повече информация за инициативата ManagEnergy:
http://www.managenergy.net/ http://www.managenergy.net/
Управление на структурните фондове - практически наръчник стъпка по стъпка (към книгата)
http://bookshop.eu.int/eubookshop/publicationDetails.action; jsessionid = C27242562CE8889B8134ADEE
5CD68E97? searchData.domain = author_code & searchData.expression =* ЕИПА * & pubuid = 590083 &
компенсира = 0
Метод за оценка на екологични проекти
http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/5.Reiter-Publikationen/Schriftenreihe_Kurzfassung/OEROK_schriftenreihe164_kurzfassung_e.pdf
Договорът от Лисабон
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF
ПРОМОЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ
Bioenergy-Biomass – Биоенергия-Биомасата - База данни на технологични демонстрационни проекти
http://europa.eu./comm/energy/res/sectors/bioenergy_successful_projects_en.htm
BioMatNet - Мрежа и база данни на FP2 - 7РП проекти за използване на култури за нехранителни
цели(включително биомаса & биоенергия)
http://www.biomatnet.org/
CADDET Technical Brochures - CADDET Технически Брошури - База данни от 400 + казуси в областта на
енергийната ефективност и възобновяемата енергия
http://www.caddet.org/brochures/index.php
Energie-Cités – База данни на добрите практики
http://www.energie-cites.org/page.php?lang=en&dir=5&cat=1&sub=1
Energy Saving Trust – Най-добри практики в Енергийната ефективност, най-добрите практики в
жилищното строителство
http://www.est.org.uk/housingbuildings/casestudies/
ENTHUSE - Creating Local Government Enthusiasm for Renewable Energies - Ентусиазъм на местното
самоуправление за възобновяемите енергийни източници
http://www.enthuse.info/
European Environment Agency (EEA) - Европейската агенция по околна среда (ИАОС) - Доклади и публикации за
Европейската околно среда, публикувани от ИАОС
http://reports.eea.eu.int/
INFORSE - Europe - Сборник на успехите за устойчива енергия в Европа
http://www.inforse.org/europe/contents.htm
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Източници и литература

IntellEbase –Базаза данни на проектите ALTENER и SAVE
http://europa.eu./comm/energy/iebase/introduction.cfm
Local Sustainability - Местна Устойчивост - Европейска Информационна Служба за Добри Практики ръководство за устайчиви добри практики 1996-9
http://www3.iclei.org/egpis/esearch.htm
ManagEnergy
http://www.managenergy.net/submenu/Scs.htm
OPET - база данни за добри практики
http://cordis.europa.eu/opet/
Practical Help - Практическа Помощ – Услуга на The Energy Saving Trust за местните власти
http://www.practicalhelp.org.uk/
Structural Funds – Структурни фондове - База данни на успешни примери от Генерална дирекция
«Регионална политика» (Европейска комисия)
http://europa.eu./comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
SURBAN - база данни за устойчиво градско развитие в Европа
http://www.eaue.de/
The Carbon Trust (UK) – база данни от научно-изследвателски проекти, проекти за развитие и
демонстрационни проекти
http://www.carbontrust.co.uk/default.ct
НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО
Нов регламент за подновените структурните фондове и инструменти 2007-2013
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intronewregl0713_en.htm
Европейска карта на допустимите територии за Структурните и Кохезионния фондове
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/atlas/index_en.htm
Стратегическите Насоки на Общността за Сближаването 2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
ЕО, Генерална дирекция «Регионална политика», «Ръководство за анализ на рентабилността на
инвестиционните проекти»
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf
ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВСЯКА ЦЕЛЕВА СТРАНА
България:
Портал за структурните фондове в България
http://www.eufunds.bg/?cat=2
Кипър:
Портал за структурните фондове в Кипър
http://www.structuralfunds.org.cy/
Бюрото по планиране
http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Чешка република:
Оперативна програма «Околна среда»
http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/
Полша:
Портал за структурните фондове в Полша
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx
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Румъния:
Министерство на регионалното развитие и жилищното строителство
http://www.mie.ro/index.php?p=1&lang=en

Министерство на околната среда и устойчивото развитие
http://www.mmediu.ro/
Други препратки към оперативните програми на Румъния:
http://www.fonduri-structurale.ro
http://amposcce.minind.ro
http://www.fonduri-finantari.eu
http://www.eurofinantare.ro
http://eufinantare.info
http://www.fonduristructurale.info.ro
http://www.eurofinantare.ro/
http://www.structural-consulting.ro/
http://www.brd.ro/fonduri-europene-post-aderare/prezentare-fonduri-ue/
http://www.fonduri-structurale-europa.ro/
www.fonduri-ue.ro/
www.fonduri-nerambursabile.info/
www.europeanprojects.ro/
www.pegas.ro
www.finantare.ro
www.AccesareFonduri.ro
http://www.2000lch.ro/
www.iraconsult.ro
www.fondurieuro.com
www.consultanta-fonduri.ro
www.finantare-proiecte.ro
www.creditportal.ro/
www.livtour.ro
www.fonduristructurale.aaz.ro/
www.fonduri-structurale-europene.ro
www.fonduristructurale.info.ro
www.Consultanta-Fonduri.ccft.ro
www.consultantaseffer.ro
www.mediainvest.ro
www.pheonix.ro
http://structuralfundsromania.blogspot.com/2008/03/jaspers-in-romania.html
www.fonduri-finantari.eu
http://portalmfp.mfinante.ro/wps
www.transparentfunding.ro/index.php?section=news&id=59
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Приложение
Приложение 1: Разбивки по целевата страна по теми, както е
предложено в ОП
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Източник: Европейска комисия, Главна дирекция Регионална политика, Национални стратегически рамки 2007-2013, стр 17:

:
 ,    ,    2007http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/ﬁche/nsrf.pdf
2013,  17:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
НСРР - Национална стратегическа референтна рамка (National Strategic Reference Framework)

фонд


(National
Strategic
Reference
Framework)
ЕФРР -- Европейски
за регионално
развитие
(European
Regional
Development
Fund)
 -      (European Regional Development Fund)
КФ -- Кохезионен

фонд
(Cohesion
(CohesionFund)
Fund)

социален
фонд
(European
(EuropeanSocial
Social
Fund)
ЕСФ - Европейски
Fund)
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Кипър









































































 

 
































 

 

 

 

















Източник: Европейска комисия, Главна дирекция Регионална политика, Национални стратегически рамки 2007-2013, стр 43:
:
 ,    ,
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/ﬁche/nsrf.pdf

2013,  43:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
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Приложение

Република Чехия

 






























































































































 





 

























































 


























 
 

 










 






 


 






 


 


 


 



 


 


 


 













































 









Източник: Европейска комисия, Главна дирекция Регионална политика, Национални стратегически рамки 2007-2013, стр 19:

:
 ,    ,    2007http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/ﬁche/nsrf.pdf
2013,  19:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
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Полша






















































































































 



 





























 





 



















 



 
 



 





 

 
 



 
  

 



 



 




 












 


 


 



 



 



 


 



















Източник: Европейска комисия, Главна дирекция Регионална политика, Национални стратегически рамки 2007-2013, стр 60:

:
 ,    ,    2
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/ﬁche/nsrf.pdf
2013,  60:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
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Приложение

Румъния











































































 
 

 





 

 
 

 











































 
 

 

 
 





 




 
 

 

 

 

 
 































Източник: Европейска комисия, Главна дирекция Регионална политика, Национални стратегически рамки 2007-2013, стр 65:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/ﬁche/nsrf.pdf
:  ,    , 

2013,  65:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf
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  2007-

Приложение 2: извлечения от анализа на рентабилността
Този анализ на разходите и ползите е извлечен от „Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по
разходи и ползи”, публикувано от Генерална дирекция “Регионална политика» през юли 2008 г.. Пълният
текст на документа може да се изтегли от:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
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Приложение 3: Изискванията за една добра оценка на проекта
Интернет страницата съдържа информация относно най-добрите практики при реализирането на проекти,
финансирани от структурните и Кохезионния фондове. Ето извлечение от ръководство за наблюдение и
оценка на проектите и партньорството по структурните фондове, изработено от Уелската европейска служба за
финансиране през 2005 г. (http://wefo.wales.gov.uk) и публикувано на интернет страницата на Южното сдружение
на доброволните групи за действие за Европа (www.savage.europe.org.uk).




              






 
             

 


           

 
 



 
           

         
         

           

         

             

               

 
             

 


 
 

         


 

Извлечение от «Ръководство за наблюдение и оценка на проектите и партньорството по структурните фондове», Уелска европейска служба за финансиране, 2005 г.
http://www.savage-europe.org.uk/resource_sheets/monitoring_and_evaluation/monitoring_evaluation_case_study_guidance.pdf
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Извлечение от «Ръководство за наблюдение и оценка на проектите и партньорството по структурните фондове», Уелска европейска служба за финансиране, 2005 г.
http://www.savage-europe.org.uk/resource_sheets/monitoring_and_evaluation/monitoring_evaluation_case_study_guidance.pdf
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Design : www.odyssee-com.com

Този проект беше съфинансиран от :

