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ФИНАНСОВА РАМКА
• Общ размер на БФП за процедурата - 15 000 000 лв.
• Всеки кандидат може да кандидатства за БФП като изготвеният от
него проект, трябва да се вмества в следните минимални и
максимални граници:
• Минимален размер на БФП: 50 000 лева
• Максимален размер на БФП: 391 166 лева
• Съфинансиране:
• Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или
партньорите по проекта

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Кандидат може да бъде някое от изброените лица:
1. Социално предприятие (по условията за социално предприятие)

2. Работодател
3. Специализирано предприятие на хора с увреждания
4. Кооперация на хора с увреждания;
5. Община
6. Район на община
7. Доставчик на социални услуги
8. Неправителствена организация

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
1. Обучителни институции и организации
2. Общини и райони на общини
3. Доставчици на социални услуги
4. Неправителствени организации
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи
за включване в заетост
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите
групи в сектора на социалната икономика
3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в
социалните предприятия
4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на
необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания
6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес
умения за повишаване ефективността на управление на социалните
предприятия

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца –
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на
изработваните стоки и предоставяните услуги
9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и
социалното предприемачество.
Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително следните
дейности:
Дейности/разходи за организация и управление на проекта
Дейности/разходи по информиране и публичност

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Хора с увреждания

• Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други
социално изключени лица
• Представители на различни общности, заети в социалните
предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с
увреждания
• Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното
предприемачество
• Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева
група от различни източници за една и съща дейност

КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва
ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg/

• Преди подаване на проектното предложение, във връзка с изискване на
ИСУН 2020, Формулярът за канидатстване задължително се подписва с
Квалифициран електронен подпис (КЕП15) с отделна сигнатура
(detached) на лицето, оправомощено да представлява кандидата.
• Краен срок за подаване на проектните предложения е 05.01.2017, 17.30 ч.
• Крайният срок за изпълнение на дейностите по
административните договори по настоящата процедура е
31.12.2018 г.

Информационна среща
„Развитие на социалното предприемачество“

04 Ноември 2016
гр.Велико Търново
х-л „Асеневци“
09:30ч.
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