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Програма/схема:
ОП ”Регионално развитие”
„Подкрепа за развитието на
туристически атракции”

BG161PO001/3.1-02/2009
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Цели:

− Да се развият конкурентноспособни природни и културно-исторически атракции
и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;
− Да се подкрепят по-слабо развитите туристически локализации във
вътрешността на страната, притежаващи значителен туристически потенциал.
− разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на
специализираните видове туризъм;
− икономическа диверсификация на съответната територия/ регион и намаляване
на териториалната концентрация на туризма;
− насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и
увеличаване на заетостта на легловата база в съответната територия/ регион;
− опазването на природното и културното наследство в контекста на устойчивото
развитие.

Краен срок:

Краен срок за представяне на формуляра за предварителен подбор e 4 Септември
2009 година

Какво се финансира?

1. Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация,
консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация и др.;
2. Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене,
езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски
информационни центрове);
3. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в
района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за
достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел,
паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на
отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и
посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на
цялостен туристически продукт);
4. Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
5. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко
отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на
атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Кой може да кандидатства? Изисквания?

148 общини
Те трябва:
- да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта и да не са
посредници;
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- да имат опит и да могат да демонстрират своя капацитет за управление на
дейности, съответстващи на дейностите, за които се кандидатства;
- да притежават стабилен и достатъчен финансов ресурс, за да се гарантира
изпълнението на дейностите по проекта.
Допустими партньори по настоящата схема са:
- горепосочените общини
- сдружения на общини
- други публични органи, управляващи недвижими културни ценности с
национално значение и защитени територии по Закона за защитените територии;
- туристически сдружения, регистрирани в Националния туристически регистър и
техни клонове. (но при условие, че са регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел съгласно чл.11, ал.1 от Закона за туризма, също така са
регистрирани в Националния туристически регистър, поддържан от Държавната
агенция по туризъм и са учредени съгласно съдебната им регистрация поне 12
месеца преди датата на публикуване на настоящата покана за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.)

Изисквания към проектите:

− Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 24 месеца.
Всички проектни предложения следва задължително да включват дейности по
подобряване състоянието/ социализация на атракцията – реставрация,
консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация и др. В допълнение проектните предложения следва да
включват и комбинация от поне три вида, включително и задължителната, от
гореизброените дейности, които са допълващи се и логично групирани с цел
развитие на комплексни туристически продукти.
− Подкрепяните инфраструктурни обекти (туристическа и дребномащабна
техническа
инфраструктура)
трябва
да
допринасят
за
подобряване
функционирането на атракцията (природна и/или културно-историческа),
повишаване на нейната привлекателност и конкурентноспособност. В допълнение
разходите за туристическа и дребномащабна техническа инфраструктура не трябва
да надвишават 40 % от стойността на общо допустимите разходи по проектното
предложение.
− Отделни инфраструктурни обекти, които не са пряко свързани със самата
атракция няма да бъдат подкрепяни.
− Проектните предложения следва да са основани на проучване на пазара и
пазарния потенциал и да могат да докажат, че са в състояние да привлекат
значителен брой туристи
− Проектните предложения следва да демонстрират значителен принос за
повишаване на конкурентоспособността на района и нарастването на ползите от
туризма.
− Всички проектни предложения трябва да доказват приноса си за опазване и
подобряване на околната среда. Където е приложимо, ще се насърчава
внедряването на мерки за енергийна ефективност.
ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА -КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И/ИЛИ
ПРИРОДНИ АТРАКЦИИ, ТРЯБВА ДА СА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
В случай, че обектът на интервенция не е собственост на кандидата, то кандидатът
следва да представи 1) документ за собственост, от който са видни правата за
управление върху обекта на интервенция и 2) приложим документ, съгласно
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българското законодателство, с който на кандидата се предоставят права във
връзка с кандидатстването по настоящата схема и управлението на културноисторическата и/или природна атракция за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.

Бюджет:

82 858 124 лева (42 364 686 евро)

Безвъзмездно финансиране:

− минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв.
− максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 6 000 000 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА
НАДВИШАВА 85 % ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

Съфинансиране от страна на бенефициента:

Минимум 15 % от общата сума на безвъзмездната помощ трябва да се осигури от
кандидата

Плащания:

Плащанията от Договарящия орган към бенефициента ще се извършват във
формата на авансово, междинно/ междинни и окончателно плащания.
Авансовото плащане е до 20 % от стойността на общите допустими разходи при
договори за инфраструктурни проекти над 1 милион лева.

Източник на информация:
www.bgregio.eu
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