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Мярка 8: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи
Описание на целите:
Целта на мярката е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите
бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията,
технологичните промени, застаряването на населението.
Мярката съответства на Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1 от ОПРЧР 20142020 г. и е насочена към постигане на Специфичните цели СЦ1 и СЦ2.
Обхват на мярката:
Удовлетворяването на конкретните нужди на заетите лица над 54 г., както и на тези със
средно или по-ниско образование от обучения, съобразени с изискванията на икономиката и
търсенето на пазара на труда ще е от определящо значение за дейностите, които ще бъдат
осъществявани в рамките на тази мярка. Ще бъде оказана подкрепа за предоставяне на
обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В
резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на
бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за
устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Целева група: заети лица над 54 г. и заети лица със средно или по-ниско образование
По мярката могат да бъдат финансирани само следните обучения в областта на земеделието
и горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство: (1)
професионални обучения в тези области за безработни лица; (2) друг вид професионални
обучения, както и обучения за придобиване на ключови компетентности на лица, заети в
посочените сектори. Обучения в областта на хранително-вкусовата промишленост са
допустими по настоящата мярка, с изключение на обучения в тази област за лица,
ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство.
Допустими кандидати/партньори:
Работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица;
обучителни организации; неправителствени организации.
В рамките на мярката партньорствата са възможни, но не са задължителни.
Допустимите типове бенефициенти са избрани въз основа на проведения анализ на
територията, след консултации със заинтересованите страни и местната общност по време
на проведените информационни срещи, кампании, семинари, конференции, обществени
обсъждания и в съответствие с Указанията от УО на ОПРЧР за прилагането на подхода
ВОМР с ресурси от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
Допустими дейности:
• Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за
придобиване на нова;
•

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
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•

Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална
реализация и повишена професионална подготовка на кадрите;

•

Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

•

Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите
обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;

•

Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към
реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на
нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии;

•

Въвеждане на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване
знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда;

•

Подкрепа за реализация на стратегии за учене през целия живот за работната сила, в
сътрудничество със социалните партньори, включително обучения и развиване на
умения, надграждане на преносими компетенции, като чужди езици, дигитални
компетенции, предприемачество и др.

Допустими разходи:
Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите
подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент №
1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за
финансовата рамка 2014 – 2020 г.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се
извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект
категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския
съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл.
25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май
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2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
Недопустими разходи:
- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга
донорска програма;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови
транзакции;
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на
документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности,
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени
от него.
Финансови параметри за проектите:
Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект - 10 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 150 000 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166
лева.
Размер на финансовата помощ:
Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите
разходи.
Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест:
Основни критерии – За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат
използвани критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.
Специфични критерии:
• Проекти на бенефициенти, развиващи своята дейности в сферата на туризма/
преработващата промишленост – 10 т.
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•
•

Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобни дейности– 10 т.
Проекти с дейности в населени места извън общинския център– 10 т.

Минимална помощ/държавни помощи:
Ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.
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