идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани
възстановяване и развитие”

планове

за

градско

Цел:
Изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и
трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и
социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали.

Краен срок:
04 януари 2011 г. в 16.00 ч.
Какви проекти/дейности се финансират?
Предложените проекти трябва да:
• Допринасят за устойчивото и интегрирано развитие на градовете –
центрове на агломерационни ареали;
• Допринасят за подобряване на качеството на живот, на жизнената и на
работната среда;
• Повишават привлекателността на региона за посетителите и инвеститори;
• Допринасят за развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции
или намаляване на социалните различия или за запазване на културната
идентичност в градовете;
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви
хоризонт до 2020 г., чрез:
1.1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално
икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с
действащи устройствени планове/схеми, съгласно т. 1.4.2.2 от Методическите насоки
за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие;
1.2. Визия за развитието на града до 2020 г.; Визията следва да представлява
кратко описание на представата на общината за развитие на ключовите
икономически и социални сектори в града, както и за неговото пространствено
развитие към 2020 г., чиято реализация ще бъде подпомогната от Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие. Визията не следва да включва
конкретни приоритети, цели и мерки, а да обоснове избора на зони за въздействие
на база анализа на настоящата ситуация.
1.3. Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни
проучвания);
1.4. Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР;
1.5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
1.6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни
партньорства на територията на обособената/ ите зона/и;
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1.7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални
инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на
ИПГВР;
1.8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и
извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е
преценено като необходимо от компетентния орган.
1.9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес
план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и
съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в
страната.
1.10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
1.11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
1.12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект за изменение
(актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР;
1.13. Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите
нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда
и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено
като необходимо от компетентния орган.
1.14. Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР

Кой може да кандидатства? Изисквания?
По Компонент 1 Общини на 7-те големи града, центрове на агломерационни
ареали, съответно София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.
По Компонент 2: 29 общини на средно-големите градове, центрове на
агломерационни ареали:
Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Смолян, Велико Търново, Добрич,
Ловеч, Петрич, Търговище, Велинград, Дупница, Лом, Разград, Хасково, Видин,
Казанлък, Монтана, Свищов, Шумен, Враца, Карлово, Пазарджик, Силистра, Ямбол,
Габрово, Кърджали, Панагюрище, Сливен.

Изисквания към проектите:
Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие трябва да включват
задължително всички дейности от т. 1.1 до т. 1.11;
За зоните, за които няма действащ актуален подробен устройствен план,
задължително трябва да се предвиди изработване на такъв или проект за изменение
(актуализация) на действащ ПУП;
Проектите, които предвиждат дейности за изработване на ПУП или проект за
изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в
ИПГВР, задължително трябва да предвидят и Преценка за необходимостта от оценка
на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС),
съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка
на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните
устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
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Всички дейности трябва да съответстват на Методическите насоки за
разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Партньорство:
По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се
допуска участието на партньори.

Продължителност на проектите:
до 24 месеца

Бюджет:
21 500 000,00 лева

Безвъзмездно финансиране:
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема,
важат следните размери на безвъзмездната финансова помощ:
Компонент 1:
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 950 000,00 лв.
Компонент 2:
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 475 000,00 лв.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема,
важат следните размери за общата стойност на проекта:
Компонент 1:
максимална сума на проекта : 1 000 000,00 лв.
Компонент 2:
максимална сума на проекта: 500 000,00 лв.

Интензитет на помощта
Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 95 %
от общата стойност на проектното предложение, т.е. кандидатите следва да осигурят
5 % собствен принос.

Плащания:
Плащанията от Договарящия орган към бенефициента ще се извършват във формата
на авансово, междинно/ междинни и окончателно плащания.
Авансовото плащане е до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Източник на информация:
http://www.bgregio.eu/
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