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Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.2.03 „НА ПЪТ”

Краен срок:
08.02.2013 г., 16.30 ч.

Цел:
да разшири комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската
мобилност на работната сила в България. Реализацията й ще спомогне в такива
мерки да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си
място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Чрез
предоставяне на стимули за работодателите за организиране на транспорт за заетите
лица в съответното предприятие ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на
заетостта на лицата.

Какви проекти/дейности се финансират?
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя
за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца:
• Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски, начислявани за сметка
на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, които ще извършват
превоза на пътници от и до работното място,
• Разходи за закупуване на материали, консумативи и други материални
активи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта,
• Разходи за гориво,
• Разходи за външни услуги, пряко свързани с финансираните дейности и
необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
• Разходи за превоз на пътници с автобуси или леки автомобили в реален
размер, но не повече от 0,65 лв./км за едно превозно средство,
независимо от броя на пътниците в него.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
1. Кандидатът да е работодател, който да има право да осъществява дейност на
територията
на
Република
България
в
съответствие
с
българското
законодателство;
2. Кандидатът да отговаря на изискванията за публично финансиране, в
съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ.
3. Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или
общинска администрация;
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

4. Кандидатът да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на
дейностите по проекта, а не да изпълнява ролята на посредник.

Изисквания към проектите:
Териториален обхват и място на изпълнение
Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република
България. Ако са предвидени в проектите дейности, изпълнявани извън територията
на страната, същите няма да бъдат финансирани.
Допустимост на целевите групи
Допустимата целева група са заети лица, които работят в населени места6, различни
от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че:
• работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в
което лицето е регистрирано по настоящ адрес7;
• лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в
страната;
• трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
• не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското
стопанство, рибарството и аквакултурите;
• не са включени в схема „По-близо до работа” по ОП РЧР;
• не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в
държавната администрация, администрацията на органите за местно
самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на
вътрешните работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи
преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване
на заетостта.

Партньорство:
Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително. Изборът
на партньор/и трябва да бъде добре обоснован и прозрачен. Партньорът/ите трябва
да предложи/ат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението
на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта,
отколкото ако не бе/бяха привлечени в него.

Продължителност на проектите:
Изпълнението и отчитането на проектни предложения ще се осъществява през
периода 2012-2014г.
В срок до 31 октомври 2014 г. бенефициентите следва да приключат проектните
дейности и до 2 месеца след този срок да представят финални отчети, за
окончателното изплащане на средствата.

Бюджет:
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20 485 201 лева

Безвъзмездно финансиране:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лева

Интензитет на помощта
По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква
собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

Плащания:
Авансово плащане в размер до 20%. Общата сума на авансовото и междинните
плащания не трябва да надвишава 80 % от стойността на безвъзмездната финансова
помощ.

Източник на информация:
http://ophrd.government.bg/
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