Министерство на
икономиката и енергетиката

Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”

BG04-00-02
„ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ“

Основни параметри
 Цел: Насърчаване на сътрудничеството между български
организации и организации в страните–донори чрез обмяна и
трансфер на знания, опит и най-добри практики в областта на
Програма

BG04

„Енергийна

ефективност

и

възобновяема

енергия” (Програма BG04)

 Общ бюджет: 251 228 евро
 Схеми за подкрепа по BG04-00-02 Фонд за двустранни
отношения (Фонда):
•

Схема

за

подкрепа

за

разработване

предложения

•

Схема за подкрепа за пътуване

на

проектни

Допустимост на кандидатите

Допустими кандидати по Фонда са:
• Юридически лица от България
• Юридически лица от Кралство Норвегия, Исландия и
Княжество Лихтенщайн

Потенциалните

бенефициенти

по

Програма

BG04

могат

да

кандидатстват по всички допустими финансирания по Фонда в
съответствие с допустимостта им, но ще получат безвъзмездно
финансиране само веднъж.

Схема за подкрепа за разработване на
проектни предложения
По тази схема ще се отпускат средства за търсенето на партньори за
донорски партньорски проекти по време на подготовката на кандидатура
по конкретна покана за набиране на проектни предложения, развитието
на такива партньорства и подготовката на проектно предложение
Средства, евро

Покани за подаване на проектни предложения
1

Използване на хидроенергийния потенциал

Мерки за

повишаване на

енергийната

28 000

ефективност

и използване на

енергия

от

2

възобновяеми източници в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи –

48 000

3

Производство на горива от биомаса -

42 737

4

Обучение за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за
енергийна ефективност и възобновяема енергия
Общо средства:

28 000

146 737

Допустимост на разходите

Схема за подкрепа за разработване на проектни
предложения
Фондът предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ (БФП),
но не повече от €4 000.
Средствата

ще

бъдат

възстановявани

след

извършване

на

дейностите в лева или в евро, в зависимост от одобреното искане
за подкрепа, въз основа на Искане за възстановяване на
плащане,

придружено

с

всички

изискуеми

документи

(Приложение 4).
Исканията

за

плащане

трябва

да

бъдат

представени

на

Програмния оператор (ПО) до един месец от приключването на

последната одобрена дейност съгласно Искането за подкрепа.

Допустимост на дейностите

Схема за подкрепа за разработване на проектни
предложения
•

Консултантски

услуги

от

организация

на

страна-донор

за

разработване на проектно предложение за участие по поканите
за подаване на проектни предложения по Програма BG04
•

Пътувания на кандидата и/или партньор

•

Организация на срещи в България (преводачески услуги, наем
на зала и оборудване, кафе паузи)

•

Участие в конференции, семинари, курсове, срещи

ВАЖНО!

Дейностите са допустими по време на подготовката на проектните
предложения

до

крайния

срок

на

подаване

на

предложения по съответната покана по Програма BG04

проектни

Допустимост на разходите

Схема за подкрепа за разработване на проектни
предложения
•

Разходи за консултантски услуги от партньор на донора: съгласно
утвърдената практика в съответната страна-донор

•

Разходи за пътуване на кандидата:
– Пътни разходи, вкл. международен и вътрешен транспорт до
700 евро в двете посоки за едно пътуване на едно лице
– Дневни на участник - 35 евро/ден, допустимите разходи за
нощувка до 145 евро/нощувка

•

Такси за участие в чужбина - до 800 евро/на участник

•

За организация на индивидуални срещи в България с потенциални
партньори - до 300 евро, включително (преводачески услуги, наем
на зала и оборудване, кафе паузи)

Схема за подкрепа за пътуване

По тази схема ще се отпускат средства за създаване на мрежа от
експерти, обмен, споделяне и предаване на знания, технологии, опит и
най-добри практики между кандидати и субектите в страните-донори

Средства, евро

Покани за подаване на проектни предложения
1

Използване на хидроенергийния потенциал

16 000

Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от
2

възобновяеми източници в общински и държавни сгради и локални отоплителни

32 000

системи 3

4

Производство на горива от биомаса -

20 000

Обучение за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за
енергийна ефективност и възобновяема енергия

Общо средства:

12 491

80 491

Допустимост на разходите
Схема за подкрепа за пътуване

Фондът предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ (БФП),
но не повече от €4 000.
Средствата

ще

бъдат

възстановявани

след

извършване

на

дейностите в лева или в евро, в зависимост от одобреното искане
за подкрепа, въз основа на Искане за възстановяване на
плащане,

придружено

с

всички

изискуеми

документи

(Приложение 4).
Исканията за възстановяване на плащането трябва да бъдат
представени

на

ПО

до

един

месец

от

приключването

последната одобрена дейност, но не по-късно от 31 май 2016 г.

на

Допустимост на дейностите
Схема за подкрепа за пътуване

•

Посещения и работни срещи с цел споделяне на ноу-хау,
професионален опит и постигнати резултати

•

Посещения и участие в семинари и конференции в областта на
Програма BG04

ВАЖНО!

Дейностите

са

допустими

при

подготовката

на

проектните

предложения и по време на изпълнението на проектите.

Дейностите трябва да бъдат извършени не по-късно от крайната
дата на изпълнение на конкретния проект и не по-късно от 30
април 2016 г.

Допустимост на разходите
Схема за подкрепа за пътуване

•

Пътни разходи, вкл. международен и вътрешен транспорт до
700 евро в двете посоки за едно пътуване на едно лице

•

Дневни на участник в размер на 35 евро/ден, допустими
разходи за нощувка до 145 евро на нощувка

•

Такси за участие в чужбина - до 800 евро/участник

•

За

организация

на

индивидуални

потенциални

партньори,

включително

(преводачески

оборудване, кафе паузи)

с

общ

срещи
размер

услуги,

наем

в
до

България
300
на

с

евро,

зала

и

Режим на държавните помощи
•

Приложимият режим на държавни помощи, предоставяна по Фонда е

режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта „de minimis“ (ОВL 352 от 24.12.2013 г.). Регламентът на
Комисията (ЕС) № 1407/2013 се прилага от 1 януари 2014 г.
•

Допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на
„едно и също предприятие” се определя на база натрупване с други
минимални помощи, получени от кандидата за последните три данъчни
години, като помощта с натрупване не трябва да надвишава левовата
равностойност

на

200

000

евро

(391

166

лева),

определени

по

официалния курс лев-евро (1 евро = 1.95583 лева), а в случай, че
кандидатът осъществява дейност в отрасъл „Шосейни товарни превози”,
този размер е 100 000 евро (195 583 лева).

Процедура за отпускане на помощта
1.

Подаване на Искане за подкрепа (Приложение 1а/Приложение

1б), описващо предвидените дейности по инициативата, както и
нейната

релевантност/принос

за

укрепване

на

двустранните

отношения
2.

Оценка на Исканията за подкрепа по реда на тяхното получаване

3.

Уведомяване

на

кандидата

за

решението

на

ПО

за

одобрение/неодобрение на Искането за подкрепа
4.

Сключване на Споразумение за предоставяне на БФП между ПО и

Бенефициента
5.

Отчитане на дейностите и разходите

6.

Извършване на възстановяване на разходи от ПО

Документи за кандидастване

1. Писмо,

адресирано

до

Ръководителя

на

ПО,

с

всички

изискуеми

документи, посочени в Насоките за кандидатстване
2. Искане

за

подкрепа

(Приложение

1а/1б),

описващо

предвидените

дейности по инициативата
3. Финансова обосновка (Приложение 2а/2б)
4. Декларация за допустимост на кандидата/бенефициента (Приложение 5)
5. Декларация за държавни и минимални помощи (Приложение 6)
7. Декларация

във

връзка

с

изискванията

за

предотвратяване

и

преустановяване на конфликт на интереси (Приложение 7)
8. Други документи, в подкрепа на искането – покана за участие от
организаторите на събитието (ако е приложимо), резервация за пътуване,
резервация за хотел, такси и др.

Подаване на искане за подкрепа

Схема за подкрепа за разработване на проектни
предложения
ВАЖНО! Условие за подаване на Искане за подкрепа със средства от
Фонда по Схема за подкрепа за разработване на проектни предложения е
обявяването

на

съответната

покана

за

подаване

на

проектни

предложения по Програма BG04.
Краен срок за подаване на искане за подкрепа:
•

Схема за подкрепа за разработване на проектни предложения:
Искането за подкрепа трябва да бъде получено от ПО в срок не пократък от 15 дни преди провеждане на първата допустима дейност и

20 дни преди обявения краен срок за подаване на проектни
предложения по съответната покана по Програма BG04, по която ще
се кандидатства.
Адрес за подаване на проектни предложения:
Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София, п.к. 1040, ул. „Триадица“, № 8

Подаване на искане за подкрепа
Схема за подкрепа за пътуване

ВАЖНО! Условие за подаване на Искане за подкрепа със средства от

Фонда по Схема за подкрепа за пътуване на проектни предложения е
обявяването

на

съответната

покана

за

подаване

на

проектни

предложения по Програма BG04.
Краен срок за подаване на искане за подкрепа:
•

Схема за подкрепа за пътуване: Искането за подкрепа трябва да
бъде получено от ПО в срок, не по-кратък от 15 дни преди
инициативата и не по-късно от 1 март 2016 г.

Адрес за подаване на проектни предложения:
Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София, п.к. 1040, ул. „Триадица“, № 8

Оценка на Исканията за подкрепа

•

Оценката на постъпилите Искания за подкрепа се извършва от
двама оценители на принципа да/не

•

В случаи на липсващи документи, кандидатът ще бъде поканен
да подаде необходимите документи в срок от 3 дни

•

ПО ще организира всяка седмица заседания на екипа за
оценка на Исканията за подкрепа

•

Кандидатите с одобрени Искания за подкрепа ще бъдат
информирани до 10 дни от датата на подаване на Искането за
подкрепа

Допълнителна информация
www.energygrantsbg.org
Въпроси могат да бъдат задавани на български или английски
език на електронни адреси:
eerebg04@mee.government.bg
ask@energygrantsbg.org
Писмени отговори ще бъдат давани на двата езика в рамките на
10 работни дни след получаването на въпросите, но не по-късно
от 11 дни преди крайния срок за получаване на предложенията.

