ПРОГРАМА МИКРОПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА

Приложение 8

Покана за набиране на проекти
по Програма “Микропроекти за климата“
В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на
Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване
изменението на климата и Решение на МС № 175 от 29.03.2017 г. Националният
доверителен екофонд отправя покана за набиране на проекти за финансиране
чрез Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК).
Попълнените формуляри се подават на хартиен и електронен носител на адреса
на НДЕФ – бул. „Шипченски проход“ 67 Б, град София.
Основните принципи на функциониране на ПМПК са следните:
 Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно
намаляване на емисиите на парникови газове или адаптация към
климатичните промени;
 Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на дейностите по
проектите или на част от тях.
Настоящата покана за набиране на проекти е:
1.

Без срок за кандидатстване.

2.
С определен срок за кандидатсване. Формуляри за кандидатстване се
приемат до 17.30 ч. на 31.05.2022 г.
Проектите се номинират писмено от членовете на УС на НДЕФ.
По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания
за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на
електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.
За допълнителна информация - ecofund@ecofund-bg.org
тел:

02 973 36 37 и 02 973 38 16
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Приложение 9
Указания
за кандидатстване за финансиране на проекти по Програма
“Микропроекти за климата“
Типове проекти:



Малки инфраструктурни проекти;
Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните
промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, ,
образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и
проучвания).

Допустими кандидати:
Бенефициери по проектите могат да бъдат институции, които са представени в
УС на НДЕФ и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския
закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите.

Начини и размер на финансиране:
Безвъзмездната субсидия за проект по настоящата Покана е в размер на до 50 000
лева.
В общия размер на стойността по проектите за изграждане на малка
инфраструктура, се включват и разходи за образователни дейности и / или обучение по
проблемите на изменението на климата и адаптация към климатичните промени - до 20
% от стойността на проекта.

В субсидията влиза финансиране на дейностите по проекта, както и разходи за
администриране, които общо не могат да надхвърлят 3% от стойността на целия проект.
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Изисквания за допустимост на разходите:
За да се считат за допустими по ПМПК, извършените разходи трябва да са
действително извършени в рамките на договора за финансиране и да отговарят
едновременно на следните условия:


да са законосъобразни;



да са необходими за изпълнението на проекта;



да са извършени само за допустими дейности;



да отговарят на принципите за добро финансово управление –
икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;



да са документирани за реално свършена работа, доказуема с
подходящите документи, и отчетени в рамките на срока за изпълнение
на проекта, определен в Договора за финансиране, предвидени в
указанията за кандидатстване и описани в проектното предложение ;



да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициера
и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно
функционираща одитна пътека;



да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова
схема, финансирана от публични средства на националния,
европейския бюджети или от друг международен източник;

Начин на представяне на проектите:
Проектните предложения се представят в приложения формат на Формуляр за
кандидатстване за финансиране на проекти по Програма “Микропроекти за климата“
(Приложение 1 към Оперативното ръководство).
Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на формуляра.
За всеки получен формуляр ще бъде изпратен отговор за потвърждение на
получаването и ще бъде издаден входящ номер само при съответствие на съдържанието
на подадените документи с изискванията.
НДЕФ си запазва правото след преглед на проектно предложение да изиска
допълнителна информация или обосновано да остави за преразглеждане формуляра за
кандидатстване.
Формуляри, получени в НДЕФ след крайния срок, посочен в поканата, няма да
бъдат разглеждани.

