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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Процедура за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-2.2.03 „На път”
Период за прием
документи:

до 8 февруари 2013 г.

Цел на финансирането:

Основна цел на процедурата е да разшири комплекса от мерки,  насочени към
насърчаване на географската мобилност на работната сила в България.
Специфичните цели са насочени към стимулиране на широк кръг лица да
запазят своята заетост и доходи от труд и да се даде възможност на
работодателите да осигурят адекватни на потребностите на персонала им
социални придобивки под формата на съобразен с работно време и
местоживеенето на лицата транспорт.

Заложени са следните индикативни резултати:
· 15 000 лица, ползвали преференции за транспорт до работното място;
· Увеличаване на дела на лицата, запазили работното място след

приключване на насърчителните мерки с до 80%.

Минимален и максимален
размер на безвъзмездното
финансиране

Стойността на безвъзмездното финансиране:
§ минимум 20 хил.лв., максимум 390 хил.лв.

Забележка: Приложим е режимът на минимална помощ в съответствие с режим „de
minimis” (минимална помощ) - т.е. предоставяната на всяко едно предприятие
минимална помощ, не може да надхвърля 391 166 лв. за период от три данъчни години.
Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете
предшестващи данъчни години.

Максимален процент на
съфинансиране:

· Процентът на съфинансиране от общата стойност на един проект е:
§ 100% безвъзмездна помощ

Изисквания към
кандидатстващите
организации:

· да са микро, малки, средни или големи предприятия;
Забележки:

§ Не могат да кандидатстват държавна /централна и/или териториална/
и/или общинска администрация.

§ Проектите могат да се изпълняват самостоятелно или в партньорство с
друга организация.

Видове плащания: авансово, междинни и окончателно

Общ бюджет на
процедурата (за всички
кандидати):

· 20.485.201,00 лева

За какво може да се
кандидатства:

· Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от
работодателя за заетите в съответното предприятие лица за период до 12
месеца.

Забележки:
§ Трябва да се предостави информация за вида (брой места) и броя на

използваните транспортни средства по маршрута за денонощие,
поотделно, както и колко пъти на денонощие ще се пътува по
съответния маршрут;

§ Трябва да се представи детайлно разписана транспортна схема, която
включва маршрута на извършвания превоз на пътници от и до работното
място, както и дали превозът ще се извършва на няколко пъти (в случай,
че работниците осъществяват дейността си на смени). Детайлната
транспортна схема описва подробно маршрута в километри от началната
точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от
които се качват/слизат служителите до работното място и обратно;

Целева група по проекта:

Допустимата целева група са заети лица, които работят в населени места,
различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие че:
· работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното

място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес;
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· лицата не са командировани;
· трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
· не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и

горското стопанство, рибарството и аквакултурите;
· не са включени в схема „По-близо до работа” по ОП РЧР;
· не са заети на служебно, трудово или приравнено на него

правоотношение в държавната администрация, органите за местно
самоуправление, народната просвета, МВР и МО, и в предприятия
ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона
за насърчаване на заетостта.

Допустими разходи, които
могат да бъдат
финансирани по проекта:

· Разходи за превоз на пътници с автобуси или леки автомобили в реален
размер, но не повече от 0,65 лева/км. за едно превозно средство,
независимо от броя на пътниците в него;

· Разходи за гориво – в случай, че кандидатът или партньорът/ите извършват
превоза на пътници от и до работното място, следва да използват собствен
транспорт (разходите за наем на транспортни средства са недопустими). В
този случай е необходимо за използваното/ите пътни превозни средства да се
извърши определяне на разхода на гориво в експлоатационни условия. За
целта е необходимо кандидатът и партньорът/ите, в случай че има такива, да
се предостави удостоверение/сертификат издаден от компетентен орган,
съгласно чл. 4, ал. 3 на Наредба №3 за нормиране разхода на горива и
смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, доказващ разходната
норма на пътното превозно средство. За разходване на средства по този тип
разход следва да се прилага нормативната уредба – ПМС55 / ЗОП.

· Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски от страна на
работодателя за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до
работното място. Тези разходи са допустими само за времето, в което лицата
са пряко ангажирани с превоза на пътници и свързаните с него дейности
(транспортиране на превозното средство от и до гараж) и се изчисляват
съгласно Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР на
база часова ставка с максимални допустими размери: 3,50 лв./час, 4,20
лв./час и 5,50 лв./час, в зависимост от образователна степен и опит.

· Разходи за осигуряване на публичност, не повече от 5% от общата стойност
на проекта;

· Разходи за одит на изпълнението на проекта: когато размерът на
безвъзмездната финансова помощ по сключените договори е на стойност над
200 хил. лв. , не повече от 1% от общата стойност на проекта;

Забележки:
§ По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за

извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,65 лв./км
за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.

§ НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ разходи за закупуване на винетни стикери, ГТП,
данъчни плащания.

Максимален срок за
изпълнение на проект:

12 месеца, като в срок до 31 октомври 2014 г. бенефициентите следва да
приключат проектните дейности.

Официална информация: http://www.az.government.bg/ophr/

Структура, предоставяща
финансирането:

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика
Договарящ орган и Междинно звено: Агенция по заетостта, Главна дирекция
"Европейски фондове и международни проекти"
Сертифициращ орган: Министерство на финансите


