ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪ-ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ЗА 2012 ГОДИНА
Наименование
на :

№

Цел и
приоритети на:

Вид процедура за
предоставяне на
БФП1

Максимален размер на БФП за процедурата

лева

приоритетна ос/
операция

схема/процедура

Приоритетна ос/ операция

Допустими бенефициенти

евро

Допустими Максимале Индикативна
разходи
н % на
дата на
съфинанси обявяване
ране
на схемата

Индикативен
краен срок за
подаване на
проектни
предложения

схема/процедура

Представлява ли
схемата/част от нея:
минимална
държавна
помощ по чл. помощ по
смисъла на
87 от
Договора за регламент №
създаване на 1998/
2006г.
ЕО

Минимален и
максимален размер
на БФП за отделните
проекти

Централното координационно звено, КН на НСРР.
По-нататъшно развитие на капацитета на структурите за
координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
сертифициране на разходи и одит и за ефективно оценяване на
използването на СКФ;
Приоритетна ос 1: Мярка на подкрепа 1: Техническа
Укрепване
на
Осигуряване на съгласуван подход към техническата помощ с ОП и
за
Централното
Подпомагане
на помощ
административни
с помощта от ЕЗФРСР, EФР, ЕИБ и други финансови инструменти;
реализирането на координационно звено
я капацитет и
Организиране на ефективното функциониране на Комитета за
дейностите
на
подобряване на
наблюдение на НСРР и на Комитета за наблюдение на ОПТП;
структурите
на 1. "Укрепване на административния
ефективността в
Оптимизиране на управлението, повишаване на мотивацията,
централно
ниво; капацитет
на
Централното
работата
на
ефективността и качеството при изпълнението на задълженията на
мерки
за координационно звено през 2013 г.";
Централното
служителите;
изграждане
на
координационно
Предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на
капацитет
на 2. "Подпомагане на цялостния процес
звено
и
във
текучеството на квалифицирани служители, а също и с цел
институциите,
по разработването на Партньорския
функционирането
привличане на високо компетентни специалисти;
работещи
по договор за развитие и инвестиции на
на Комитета за
Намаляване на риска от корупция или измама със средствата на
Структурните
Република България за периода 2014наблюдение
на
СКФ, за да се защитят финансовите интереси на ЕС;
фондове.
2020 г.".
НСРР
Задоволяване на потребностите от допълнителни познания и
подпомагане на местното ниво на администрацията чрез осигуряване
на конкретни обучения и информация за местните структури;
Развитие на човешките ресурси.

Процедура на директно Общо:
предоставяне
на 1 924 183.24 лв.
безвъзмездна
финансова помощ без 1. 924 183.24 лв.;
определен срок на
кандидатстване
2. 1 000 000.00 лв.

По-нататъшно развитие на капацитета на структурите за
координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
Мярка на подкрепа 2: Техническа сертифициране на разходи и одит и за ефективно оценяване на
помощ за Сертифициращия орган
използването на СКФ;
Приоритетна ос 1:
Осигуряване на съгласуван подход към техническата помощ с ОП и
Подпомагане
на
1. "Изплащане на възнаграждения на с помощта от ЕЗФРСР, EФР, ЕИБ и други финансови инструменти;
Укрепване
на
реализирането на
служителите на
Сертифициращия Организиране на ефективното функциониране на Комитета за
административни
дейностите
на
орган";
наблюдение на НСРР и на Комитета за наблюдение на ОПТП;
я капацитет и
структурите
на
Оптимизиране на управлението, повишаване на мотивацията,
подобряване на
централно
ниво;
2. "Анализ на работния процес и ефективността и качеството при изпълнението на задълженията на
качеството
и
мерки
за
управление на времето";
служителите;
ефикасността
в
изграждане
на
Предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на
работата
на
капацитет
на
3. "Подобряване на комуникацията и текучеството на квалифицирани служители, а също и с цел
Сертифициращия
институциите,
сътрудничеството
между привличане на високо компетентни специалисти;
работещи
по
орган.
Сертифициращия орган и УО/МЗ в Намаляване на риска от корупция или измама със средствата на
Структурните
процесите
на
верификация
и СКФ, за да се защитят финансовите интереси на ЕС;
фондове.
сертификация
на средствата по Задоволяване на потребностите от допълнителни познания и
Структурните и Кохезионния фонд".
подпомагане на местното ниво на администрацията чрез осигуряване
на конкретни обучения и информация за местните структури;
Развитие на човешките ресурси.

Общо:
Процедура на директно 1 850 000.00 лв.
предоставяне
на
безвъзмездна
1. 1 350 000.00 лв.;
финансова помощ без
определен срок на 2. 300 000.00 лв.;
кандидатстване
3. 200 000.00 лв.

1. Конкретен бенефициент по проекта - Централното
координационно звено (Дирекциите „Програмиране
на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на
средствата от Европейския съюз” и „Информация и
системи за управление на средствата от Европейския
съюз” в администрацията на Министерския съвет).
Общо:
983 819.27 евро
1. 472 527.39 евро;
2. 511 291.88 евро.

2. Конкретен бенефициент по проекта - Централното Допустими
координационно звено (Дирекциите „Програмиране разходи по
на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на правилата на
средствата от Европейския съюз” и „Информация и ЕФРР *
системи за управление на средствата от Европейския
съюз” в администрацията на Министерския съвет).

100%

Неприложимо **

1. Четвърто
тримесечие на
2012 г.;

Не

Не

Неприложимо

Не

Не

Неприложимо

Не

Не

Неприложимо

2. Месец
октомври 2011 г.

3. Конкретен бенефициент по проекта - Централното
координационно звено (Дирекциите „Програмиране
на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на
средствата от Европейския съюз” и „Информация и
системи за управление на средствата от Европейския
съюз” в администрацията на Министерския съвет) .

1

Общо:
945 889.98 евро
1. 690 244.04 евро;
2. 153 387.56 евро;

1. Първо
тримесечие на
2012 г.;
Сертифициращият орган

Допустими
разходи по
Конкретен
бенефициент
по
проектите
правилата на
Сертифициращият орган (Дирекция „Национален
ЕФРР *
фонд” в Министерството на финансите).

100%

Неприложимо **

2. Второ
тримесечие на
2012 г.;
3. Първо
тримесечие на
2012 г.

3. 102 258.38 евро.

2
По-нататъшно развитие на капацитета на структурите за
Мярка на подкрепа 3: Техническа координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
сертифициране на разходи и одит и за ефективно оценяване на
помощ за Одитиращия орган
използването на СКФ;
Приоритетна ос 1:
1. "Подпомагане изпълнението на Осигуряване на съгласуван подход към техническата помощ с ОП и
Подпомагане
на
функциите на Одитния орган по с помощта от ЕЗФРСР, EФР, ЕИБ и други финансови инструменти;
Укрепване
на
реализирането на
Структурните фондове и Кохезионния Организиране на ефективното функциониране на Комитета за
административни
дейностите
на
наблюдение на НСРР и на Комитета за наблюдение на ОПТП;
фонд на Европейския съюз";
я капацитет и
структурите
на
Оптимизиране на управлението, повишаване на мотивацията,
подобряване на
централно
ниво;
2. "Укрепване на капацитета на ефективността и качеството при изпълнението на задълженията на
качеството
и
мерки
за
Одитния
орган
за
ефективно служителите;
ефикасността
в
изграждане
на
изпълнение на одитните ангажименти Предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на
работата
на
капацитет
на
по
Структурните
фондове
и текучеството на квалифицирани служители, а също и с цел
Одитиращия
институциите,
привличане на високо компетентни специалисти;
Кохезионния фонд";
орган.
работещи
по
Намаляване на риска от корупция или измама със средствата на
Структурните
3. "Поддържане на административния СКФ, за да се защитят финансовите интереси на ЕС;
фондове.
капацитет на Одитния орган по Задоволяване на потребностите от допълнителни познания и
Структурните фондове и Кохезионния подпомагане на местното ниво на администрацията чрез осигуряване
на конкретни обучения и информация за местните структури;
фонд на Европейския съюз".
Развитие на човешките ресурси.
3

Общо:
6 000 000.00 лв.
Процедура на директно
предоставяне
на 1. 1 500 000.00 лв.;
безвъзмездна
финансова помощ без 2. 2 000 000.00 лв.;
определен срок на
кандидатстване
3. 2 500 000.00 лв.

1. Четвърто
тримесечие на
2011 г.;

Общо:
3 067 751.29 евро
1. 766 937.82 евро;

Одитният орган

Допустими
разходи по
Конкретен бенефициент по проектите - Одитният
2. 1 022 583.76 евро;
правилата на
орган (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
ЕФРР *
Европейския съюз”).
3. 1 278 229.70 евро.

100%

Неприложимо **

2. Първо
тримесечие на
2012 г.;
3. Първо
тримесечие на
2012 г.

Мярка на подкрепа 4: Осигуряване на
подкрепа
за
изпълнението
на
оперативна програма “Техническа
помощ”
По-нататъшно развитие на капацитета на структурите за
1. "Укрепване на административния
координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
капацитет на Управляващия орган на
сертифициране на разходи и одит и за ефективно оценяване на
Оперативна програма "Техническа
използването на СКФ;
Приоритетна ос 1: помощ" посредством финансиране на
Осигуряване на съгласуван подход към техническата помощ с ОП и
Подпомагане
на възнагражденията
на
служители,
с помощта от ЕЗФРСР, EФР, ЕИБ и други финансови инструменти;
реализирането на назначени
по
служебно
Организиране на ефективното функциониране на Комитета за
Общо:
дейностите
на правоотношение.;
наблюдение на НСРР и на Комитета за наблюдение на ОПТП;
Процедура на директно 950 000.00 лв.
структурите
на
Оптимизиране на управлението, повишаване на мотивацията, Осигуряване на предоставяне
на
централно
ниво; 2. "Техническа помощ за обезпечаване
ефективността и качеството при изпълнението на задълженията на ефективност на безвъзмездна
1. 500 000.00 лв.;
мерки
за на
разходите
за
доставка на
служителите;
изпълнението на финансова помощ без
изграждане
на оборудване, което да подпомогне
Предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на ОПТП
определен срок на 2. 150 000.00 лв.;
капацитет
на изпълнението на
функциите на
текучеството на квалифицирани служители, а също и с цел
кандидатстване
институциите,
Управляващия орган на Оперативна
привличане на високо компетентни специалисти;
3. 300 000.00 лв.
работещи
по програма "Техническа помощ";
Намаляване на риска от корупция или измама със средствата на
Структурните
СКФ, за да се защитят финансовите интереси на ЕС;
фондове.
3. "Подпомагане на дейността и
Задоволяване на потребностите от допълнителни познания и
допълнително
засилване
на
подпомагане на местното ниво на администрацията чрез осигуряване
административния
капацитет
на
на конкретни обучения и информация за местните структури;
Управляващия орган на Оперативна
Развитие на човешките ресурси.
програма "Техническа помощ" чрез
финансиране на възнагражденията на
служители в Управляващия орган,
назначени по трудово правоотношение
през 2012 г.".
4

Общо:
485 727.29 евро
1. 255 645.94 евро;
2. 76 693.78 евро;
3. 153 387.56 евро.

По-нататъшно развитие на капацитета на структурите за
координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
сертифициране на разходи и одит и за ефективно оценяване на
използването на СКФ;
Приоритетна ос 1:
Осигуряване на съгласуван подход към техническата помощ с ОП и
Подпомагане
на Мярка на подкрепа 8: „Техническа
с помощта от ЕЗФРСР, EФР, ЕИБ и други финансови инструменти;
реализирането на помощ за Агенция по обществени
Организиране на ефективното функциониране на Комитета за
дейностите
на поръчки”
наблюдение на НСРР и на Комитета за наблюдение на ОПТП;
структурите
на
Оптимизиране на управлението, повишаване на мотивацията,
централно
ниво; 1.
„Осигуряване
на
финансова
ефективността и качеството при изпълнението на задълженията на
мерки
за обезпеченост във връзка с укрепване
служителите;
изграждане
на капацитета
на
институцията
и
Предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на
капацитет
на разработването
на
по-ефективна
текучеството на квалифицирани служители, а също и с цел
институциите,
система за предварителен контрол
привличане на високо компетентни специалисти;
работещи
по върху процедурите за обществени
Намаляване на риска от корупция или измама със средствата на
Структурните
поръчки”.
СКФ, за да се защитят финансовите интереси на ЕС;
фондове.
Задоволяване на потребностите от допълнителни познания и
подпомагане на местното ниво на администрацията чрез осигуряване
на конкретни обучения и информация за местните структури;
Развитие на човешките ресурси.

Процедура на директно
предоставяне
на
безвъзмездна
3 000 000.00 лв.
финансова помощ без
определен срок на
кандидатстване

1 533 875.64 евро

По-нататъшно развитие на капацитета на структурите за
координиране, програмиране, наблюдение, управление, контрол и
сертифициране на разходи и одит и за ефективно оценяване на
използването на СКФ;
Приоритетна ос 1:
Осигуряване на съгласуван подход към техническата помощ с ОП и
Подпомагане
на Мярка на подкрепа 9: „Техническа
с помощта от ЕЗФРСР, EФР, ЕИБ и други финансови инструменти;
реализирането на помощ за Държавна агенция за закрила
Организиране на ефективното функциониране на Комитета за
дейностите
на на детето”
наблюдение на НСРР и на Комитета за наблюдение на ОПТП;
структурите
на
Оптимизиране на управлението, повишаване на мотивацията,
централно
ниво; 1. „Укрепване на капацитета на ДАЗД
ефективността и качеството при изпълнението на задълженията на
мерки
за по
отношение
координирането,
служителите;
изграждане
на разработването,
управлението,
Предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на
капацитет
на изпълнението и мониторинга на
текучеството на квалифицирани служители, а също и с цел
институциите,
проекти, финансирани със средства от
привличане на високо компетентни специалисти;
работещи
по СКФ в изпълнение на Плана за
Намаляване на риска от корупция или измама със средствата на
Структурните
действие”.
СКФ, за да се защитят финансовите интереси на ЕС;
фондове.
Задоволяване на потребностите от допълнителни познания и
подпомагане на местното ниво на администрацията чрез осигуряване
на конкретни обучения и информация за местните структури;
Развитие на човешките ресурси.

Процедура на директно
предоставяне
на
безвъзмездна
2 500 000.00 лв.
финансова помощ без
определен срок на
кандидатстване

1 278 229.70 евро

1. Първо
тримесечие на
2012 г.;

Управляващият орган на „Оперативна програма
„Техническа помощ” , Комитетът за наблюдение на
„Оперативна програма „Техническа помощ”.

Допустими
разходи по
Конкретен
бенефициент
по
проектите
правилата на
Управляващият орган на Оперативна програма
ЕФРР *
"Техническа помощ" (Дирекция „Оперативна
програма „Техническа помощ” в администрацията на
Министерския съвет).

100%

Неприложимо **

Не

Не

Неприложимо

3. Първо
тримесечие на
2012 г.

Агенция по обществени поръчки***

Допустими
разходи по
Конкретен бенефициент по проекта - Агенция по правилата на
ЕФРР *
обществени поръчки***.

2. Първо
тримесечие на
2012 г.;

100%

Неприложимо **

1. Първо
тримесечие на
2012 г.

Не

Не

Неприложимо

100%

Неприложимо **

1. Първо
тримесечие на
2012 г.

Не

Не

Неприложимо

100%

Неприложимо **

Не

Не

Неприложимо
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Държавна агенция за закрила на детето****

Допустими
разходи по
Конкретен бенефициент по проекта - Държавна правилата на
ЕФРР *
агенция за закрила на детето****.

6
Централното координационно звено
Мярка на подкрепа 1: Цялостна
Приоритетна ос 2:
Осигуряване на функционирането на комплексната система ИСУН
подкрепа за стартирането на ИСУН,
Допълнително
според нуждите на ЦКЗ, Сертифициращия орган, Одитиращия
функционирането,
допълнителното
Осигуряване на
разработване
и
орган, Управляващите органи на ОП и Европейската комисия;
разработване и адаптиране на софтуера
подкрепа
и Процедура на директно Общо:
подпомагане
на
Гарантиране на правилното използване на системата на всички нива
предоставяне
на 11 226 016.00 лв.
техническа
функционирането
на администрацията, която отговаря за структурните инструменти;
помощ
за безвъзмездна
1. " Разработване на информационна
на
унифицирана
Осигуряване на поддръжката и въвеждане на подходящи подобрения
прилагането
на финансова помощ без 1. 7 726 016.00 лв.;
система за програмния период 2014информационна
през целия период, включително увеличаване на оборудването;
ИСУН
и определен срок на
2020 г.";
система
за
Осигуряване на разширено обучение за потребители на всички нива
кандидатстване
допълнителни
2. 3 500 000.00 лв.
управление
и
на администрацията;
разработки
2. "Осигуряване работата на ЦКЗ и
наблюдение
Осигуряване на подкрепа по дейностите, изпълнявани по
Комитета за наблюдение на НСРР 2013
(ИСУН).
приоритетна ос 3, като се осигурят подходящи статистики и данни.
-2014 г.".
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1. Конкретен бенефициент по проекта - Централното
координационно звено (Дирекциите „Програмиране
на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на
Общо:
средствата от Европейския съюз” и „Информация и
5 739 770.84 евро
Допустими
системи за управление на средствата от Европейския
разходи по
съюз” в администрацията на Министерския съвет) .
правилата на
1. 3 950 249.25 евро;
ЕФРР *
2. Конкретен бенефициент по проекта - Централното
2. 1 789 521.58 евро.
координационно звено (Дирекциите „Програмиране
на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на
средствата от Европейския съюз” и „Информация и
системи за управление на средствата от Европейския
съюз” в администрацията на Министерския съвет) .

1. Четвърто
тримесечие на
2012 г.
2. М. юни 2012 г.

Централното координационно звено, Централният
информационен офис
Мярка на подкрепа 1: Подпомагане на
Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно
публичните информационни кампании
цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол
за европейската кохезионна политика
на ресурсите по СКФ на ЕС;
Съдействие за по-добро разбиране на целите на националните
1. "Координация на мерките по
Насърчаване на
приоритети за развитие през периода 2007 – 2013 г., на стратегията
и
публичност
на
обществената
Приоритетна ос 3: информация
за развитие, определена в Националната стратегическа референтна
информираност и
Популяризиране на Оперативните програми";
рамка и оперативните програми, както и на напредъка до настоящия
прозрачността на
европейската
момент;
2. "Подпомагане на дейността и
възможностите и
кохезионна
Спомагане за по-доброто разбиране на важността на помощта от
засилване
на
постиженията,
политика и нейните допълнително
Общността за превръщането на България в държава с висок
цели в България и административния капацитет на ЦКЗ
свързани
с
стандарт на живот и широка обществена информираност относно
осигуряване
на чрез назначаването на сътрудници по
финансирането от
съдържанието, прилагането, механизмите на действие и усвояването
обща
и управление на европейски проекти и
СКФ,
и
на
на СКФ чрез представяне на условията и параметрите за
статистическа
програми".
приоритетите и
финансиране на проекти по европейските фондове;
информация.
целите
за
Осигуряване на подходящи стратегически и сравнителни данни през
3. "Превенция и борба с нередностите и
развитие на НСРР
целия период 2007-2013 г., както и документи за планиране на
измамите в областта на европейската
стратегическо ниво (не по сектори) за 2014-2020 г;
кохезионна политика чрез повишаване
Подпомагане на създаването и функционирането на 28
информираността на обществото в
информационни центъра за кохезионната политика в България.
България".

1. Конкретен бенефициент по проекта - Централният
информационен офис (Дирекция „Информация и
системи за управление на средствата от Европейския
съюз” в администрацията на Министерския съвет).
Общо:
Процедура на директно 2 650 000.00 лв.
предоставяне
на
безвъзмездна
1. 450 000.00 лв.;
финансова помощ без
определен срок на 2. 1 100 000.00 лв.
кандидатстване
3. 1 100 000.00 лв.

Общо:
1 354 923.49 евро
1. 230 081.35 евро;
2. 562 421.07 евро;
3. 562 421.07 евро.

2. Конкретен бенефициент по проекта - Централното
координационно звено (Дирекциите „Програмиране
на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на Допустими
средствата от Европейския съюз” и „Информация и разходи по
системи за управление на средствата от Европейския правилата на
ЕФРР *
съюз” в администрацията на Министерския съвет).

1. Четвърто
тримесечие на
2012 г.;
100%

Неприложимо ** 2. Месец ноември
2011 г.*

Не

Не

Неприложимо

Не

Не

Неприложимо

3. Второ полугодие
на 2012 г.

3. Конкретен бенефициент по проекта - Дирекция
"Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
(АФКОС)",
Министерство
на
вътрешните
работи.******
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Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно
цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол
Гарантиране
на ресурсите по СКФ на ЕС;
Съдействие за по-добро разбиране на целите на националните осигуряването на
приоритети за развитие през периода 2007 – 2013 г., на стратегията подходящи
Приоритетна ос 3: Мярка на подкрепа 2: Осигуряване на
за развитие, определена в Националната стратегическа референтна статистически и
Популяризиране на подходяща статистическа информация,
рамка и оперативните програми, както и на напредъка до настоящия сравнителни
европейската
данни и анализи на въздействието през
данни
през
момент;
кохезионна
текущия и през следващия програмен
Спомагане за по-доброто разбиране на важността на помощта от периода 2007 –
политика и нейните период.
Общността за превръщането на България в държава с висок 2013 и данни за
цели в България и
стандарт на живот и широка обществена информираност относно стратегическите
осигуряване
на 1. "Изграждане на специализиран
съдържанието, прилагането, механизмите на действие и усвояването програмни
обща
и архив за централизирано съхранение
(без
на СКФ чрез представяне на условията и параметрите за документи
статистическа
на документацията по проекти,
конкретизация по
финансиране на проекти по европейските фондове;
информация.
финансирани със средства на СКФ".
за
Осигуряване на подходящи стратегически и сравнителни данни през сектори)
целия период 2007-2013 г., както и документи за планиране на периода 2014 –
2020 г.
стратегическо ниво (не по сектори) за 2014-2020 г;
Подпомагане на създаването и функционирането на 28
информационни центъра за кохезионната политика в България.
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Процедура на директно
предоставяне
на
безвъзмездна
6 000 000.00 лв.
финансова помощ без
определен срок на
кандидатстване

3 067 751.29 евро

Централното координационно звено, Централният
информационен
офис;
Държавна
агенция Допустими
"Архиви"*****.
разходи по
правилата на
1. Конкретен бенефициент - Държавна агенция ЕФРР *
"Архиви"*****.

100%

Неприложимо **

1. Първо
тримесечие на
2012 г.

(1) БФП - Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на т. 1 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.

* Съгласно Постановление № 215 на Министерския съвет от 05.09.2007 г. за определяне на детйлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
** Проектни предложения се набират от официалното стартиране на оперативната програма през ноември 2007 година.

*** Към настоящия момент Агенция по обществени поръчки не е бенефициент по приоритетна ос 1, мярка на подкрепа 8. Изготвен е проект на Решение за определяне на допълнителни бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ".
**** Към настоящия момент Държавна агенция за закрила на детето не е бенефициент по приоритетна ос 1, мярка на подкрепа 9. Изготвен е проект на Решение за определяне на допълнителни бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ".
***** Към настоящия момент Държавна агенция "Архиви" не е бенефициент по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 2. Изготвен е проект на Решение за определяне на допълнителни бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ".
****** Към настоящия момент Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)", Министерство на вътрешните работи не е бенефициент по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 1.

