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Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.3.02 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Краен срок:
21.12.2011 г. 16.30 ч.
Какви проекти/дейности се финансират?
•

•

•
•
•

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (трябва да
е включена във всяко едно проектно предложение!);
Mодернизация и/или реконструкция
и/или
обезопасяване
на
съществуващи обекти, технологични процеси, машини
и
съоръжения,
свързани с подобряване условията на труд;
Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във
връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно
оборудване и технологии.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са малки, средни и големи предприятия в качеството си на
работодатели.

Изисквания към проектите:
Кандидатът е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни
условия на труд, видно от следните документи:
•
Оценка на риска
•
Утвърдена програма за минимизиране на риска
•
Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина;
•
Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и
здраве при работа;
•
Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се
използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа;

Партньорство:
/
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Продължителност на проектите:
До 12 /дванадесет/ месеца

Бюджет:
70 000 000 лева

Безвъзмездно финансиране:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Интензитет на помощта
За кандидати малки и средни предприятия – не се изисква собствено участие
(съфинансиране) от страна на кандидата.
За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на 20% от
стойността на договора.

Минимални помощи:
Съгласно чл. 2, т. 2 на Регламент No 1998/2006 Общият размер на минималната
помощ, предоставена на всяко едно предприятие, не може да надхвърля 200 000
евро (или левовата равностойност - 391 166 лева) за период от три данъчни години.
Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете
предшестващи данъчни години. Общият размер на минималната помощ,
предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен
транспорт”, не може да надхвърля 100 000 евро (или левовата равностойност - 195
583 лева) за период от три данъчни години.

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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