Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. за 2009 г
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Индикатори

2009-2011

реконструирани минимум 15
университетски библиотеки,
въведени мерки за
енергийна ефективност,
подобрен достъпа на хора с
увреждания

2009-2013

реконструирани/оборудвани
минимум 20 лечебни и
здравни заведения
държавна собственост,
въведени мерки за
енергийна ефективност

Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфраструктура
реконструкция на университетски
библиотеки, мерки за енергийна
ефективност, подобряване на
достъпа на хора с увреждания

1

Подкрепа за
реконструкция/ ремонт на
университети

2

реконструкция/обновявяане/оборудв
ане на лечебни и здравни заведения
Подкрепа за
реконструкция/
държавна собственост, мерки за
обновяване и оборудване
енергийна ефективност,
на медицински и здравни подобряване на достъпа на хора с
заведения
увреждания в 86 градски
агломерационни ареали

3

внедряване на мерки за енергийна
ефективност, внедряване на
Подкрепа за прилагане на
инсталации/съоражения основани на
мерки за енергийна
ефективност в общинска
използването на алтернативни
образователна
възобновяеми енергийни източници,
инфраструктура
извършване на одити за
енергопотребление

4

5

6

30/06/2009

30/09/2009

29/04/2009

31/07/2009
30/11/2009;
30/06/2010

31/08/2009

30/11/2009

Подкрепа за създаване и
организиране на иновативни
промотиране на
01/09/2009
18/12/2009
културни събития
иновативни културни
събития
Подкрепа за
деинституционализация строителство/реконструкция/обновяв
на социални институции
ане/оборудване на социални
30/09/2009
04/01/2010
предлагащи услуги за
институции
деца в риск
Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Подкрепа за интегрирани
планове за градско
възстановяване и
развитие

изработване на интегрирани
планове за градско развитие в 86
общини в агломерационни ареали

30/09/2009

Университети в 86 градски
агломерационни ареали

Министерство на
здравеопазването

19 617 614

75 660 233

38 368 718

147 978 554

85%

85%

100%

100%

200 000 - 2 000 000

НП- 25 000 000

86 общини в агломерационни
ареали

40 000 000

78 233 200

85%

100%

500 000- 5 000 000

2009-2011

внедрени мерки за
енергийна ефективност в
минимум 60 общински
образователни институции,
реализирана икономия на
енергия, облагодетелствани
минимум 10 000 учащи

86 общини в агломерационни
ареали, НПО

10 000 000

19 558 300

85%

100%

50 000- 500 000

2009-2012

организирани минимум 30
културни събития

86 общини в агломерационни
ареали, НПО

20 000 000

39 116 600

85%

100%

2 000 000-5 000 000

2009-2012

деинституционализирани
минимум 10 социални
институции, подобрени
условия за минимим 500
деца в риск

04/01/2010

86 общини в агломерационни
ареали

73 224 892

143 215 441

85%

100%

500 000-5 000 000

2010-2013

разработени интегрирани
планове за градско
развитие

Приоритетна ос 2 : Регионална и местна достъпност
Оперция 2.2: Информационна и комуникационна мрежа

7

Подкрепа за развитие на
критична, защитена,
сигурна и надеждна
обществена ИКТ
инфраструктура

изграждане на държавна ИКТ
инфрастура

30/09/2009

29/01/2010

ДАИТС

16 012 747

31 318 211

85%

100%

НП- 31 318 211

2010-2013

изграденадържавна ИКТ
инфрастура, осигурена
свързаност на 8 области

8

Подкрепа за общински
ИКТ инфраструктурни
проекти

изграждане на общинска ИКТ
инфрастура

30/10/2009

26/02/2010

264 общини

4 003 187

7 829 553

85%

100%

500 000- 1 500 000

2010-2013

изградена общинска ИКТ
инфрастура, осигурена
свързаност на общини в
неравностойно полежение
1
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Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

9

10

Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
148 общини, местни,
регионални и национални
туристически организации,
възстановяване, обновяване на
Подкрепа за развитието
публични власти, управляващи
30/06/2009
31/08/2009
на природни, културни и природни, културни и исторически
атракции в 148 общини
исторически атракции
паметници на културата с
национално и световно
значение

Подкрепа за развитието
на природни, културни и
исторически атракции

възстановяване, обновяване на
природни, културни и исторически
атракции в 148 общини

28/12/2009

30/04/2010

148 общини, местни,
регионални и национални
туристически организации,
публични власти, управляващи
паметници на културата с
национално и световно
значение

42 364 686

82 858 124

85%

100%

600 000- 6 000 000

2009-2011

възстановени, обновени
природни, културни и
исторически атракции

98 850 935

193 335 624

85%

100%

600 000- 6 000 000

2010-2013

възстановени, обновени
природни, културни и
исторически атракции

3 189 619

6 238 353

85%

100%

НП-6 238 353

2009-2011

организирани събития с
регионален и национален
обхват и въздействие

2009-2011

внедрени мерки за
енергийна ефективност в
минимум 30 общински
образователни институции,
реализирана икономия на
енергия, облагодетелствани
минимум 5 000 учащи

Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

11

Подкрепа за организиране
организиране на събития с
на събития с регионален и
регионален и национален обхват и
национален обхват и
въздействие
въздействие

31/07/2009

30/10/2009

Министерство на културата

Приоритетна ос 4 : Местно развитие и сътрудничество
Операция 4.1 : Дребномащабни местни инвестиции

12

внедряване на мерки за енергийна
ефективност, внедряване на
Подкрепа за прилагане на
инсталации/съоражения основани на
мерки за енергийна
ефективност в общинска
използването на алтернативни
образователна
възобновяеми енергийни източници,
инфраструктура
извършване на одити за
енергопотребление

31/08/2009

30/11/2009

178 общини, съгласно
Приложение 4 на ОПРР

13 940 418

27 265 088

85%

100%

200 000- 1 000 000

2

