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1. Въведение 
 
Хората започват да се занимават със спорт и физическа активност по най-

различни причини, в това число и просто заради удоволствието, което те носят, за 
да подобрят физическото си състояние и здравето си и за да изпитат чувство на 

удовлетворение. Насърчаването на спорта, за да се помогне на хората да 
постигнат тези цели, е важно само по себе си, но има и други причини да се 

насърчават спортът и физическата активност, надхвърлящи непосредствените 
лични ползи. 

 

В съвременната икономика спортът има пряк принос за икономическата 
активност, може да се използва като средство за генериране на още по-широк 

набор от икономически и социални дейности и има огромни предимства като 
средство за мотивиране на широк кръг от физически лица и групи. Накратко, 

спортът и физическата активност могат да имат много важни икономически и 
социални въздействия, особено на местно или регионално равнище. 

 
Има редица източници на информация относно помощта, която е налична на 

европейско равнище за развитието на свързани със спорта интервенции. Тези 

публикации, които съдържат също и много полезни съвети, обикновено обхващат 
всички налични средства за подпомагане. Това са: 

 
„Funding for Sports in the European Union“ [„Финансиране за спорта в 

Европейския съюз“], публикувано от Бюрото на Европейските олимпийски 
комитети към ЕС; 

 
„The Guide to EU Funding for the Tourism Sector“ [„Ръководство за 

финансирането от ЕС в туристическия сектор“], налично на английски и 

френски език, което явно се отнася до туризма, но също така съдържа много 
информация, която е от значение за спорта. 

 
Могат да бъдат немерени полезни съвети и на национално равнище. Например 

френското Министерство по въпросите на градовете, младежта и спорта наскоро 
публикува ръководство за източниците на финансиране за спорта, което обхваща 

както европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете), така 
и „Еразъм+“. Заглавието му е: 

 

„Guide des financements européens pour le sport“. 
 

Германският олимпийски комитет (DOSB) също публикува информация относно 
подпомагането за спорта посредством структурните фондове през предходния 

период, която все още представлява интерес: 
 

„Sportstättenförderung durch die EU“. 
 

Освен това съществуват и общи насоки, предоставени от Комисията: „Насоки за 

бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове и 
свързаните с тях инструменти на ЕС“. 

 
Настоящото Практическо ръководство обаче е насочено към получаването 

на подпомагане за проекти, основани на спорта и физическата активност, 
които имат за цел да генерират икономически и социални въздействия 

чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=bg
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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Поради това то се съсредоточава върху проекти в областта на спорта, 

подпомагани чрез: 
 

 Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

 Европейския социален фонд (ЕСФ), 

 Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

 Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

 

1.1 Кой може да използва настоящото ръководство 

 

Ръководството е предназначено за физически лица или по-често за организации, 
които имат интерес в развиването на спортни дейности, за които считат, че може 

да имат благоприятно въздействие върху тяхната общност, град или регион, или 
дори върху държавата им като цяло. Това може да включва спортни организации 

или федерации, или спортни дружества и клубове, както и публични органи на 

национално, регионално или местно равнище, но може също така да е от значение 
за доброволчески организации, организации за обучение или организации с 

професионален интерес в областта на икономическото развитие. 
 

Първоначално ръководството ще се отнася до проекти за настоящия програмен 
период — 2014—2020 г. По-дългосрочни съображения са включени в последната 

глава. 

1.2 Как да използвате настоящото ръководство 

 

Всеки, който желае да разработи проект по европейските структурни и 
инвестиционни фондове, трябва да очаква, че процесът ще бъде в известна 

степен сложен, особено за да бъде проектът толкова успешен, колкото всеки се 

надява.  
 

За да не се изгубят ползвателите на ръководството в подробности, в първата част 
на документа ще бъде представен общ преглед на основните елементи на процеса 

на разработване на проект, като някои необходими подробности ще бъдат 
оставени за по-късно. Следователно някои неща ще бъдат повторени преди да се 

изгради една сравнително пълна представа. При първото споменаване ще бъдат 
очертани 10-те основни стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се 

изготви успешен проект през текущия период. Второто споменаване ще се отнася 

предимно до по-подробните съображения, които трябва да бъдат взети под 
внимание, и до източниците на информация относно подробностите, които трябва 

да бъдат усвоени. 
 

В последната глава ще се разгледа как да се отговори на въпроса за придаване на 
по-голямо значение на основаните на спорта дейности в дългосрочен план — в 

бъдещи програмни периоди. 
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2. Десет стъпки за разработването на успешен 

проект 

2.1 Стъпка 1: Бъдете убедени, че спорът може да доведе до 

промяна 

 
Първата стъпка е постигането на убеденост, че спортът може да доведе до реална 

промяна и че има специални характеристики, които го правят полезен инструмент 
за постигането на действително икономическо и социално развитие. 

 

В основния доклад от настоящото проучване се посочват много доказателства за 
това как спортът може да доведе до промяна, но в общи линии е добре да се 

запомни следното: 
 

 Спортът генерира пряко стопанска дейност, варираща от огромни футболни 
дружества до местни спортни клубове и спортни зали. 

 Спортната дейност изисква човешки принос и следователно има сравнително 
добър ефект за създаването на работни места на местно равнище, не само във 

връзка със самата дейност, но също така и във връзка с изграждането и 

поддръжката на съоръженията. Накратко, спортът има голямо мултиплициращо 
въздействие върху заетостта. 

 Като основен елемент в икономиката на преживяванията спортът е добро 
средство за привличане на таланти и насърчаване на нови и иновативни 

форми на преживявания — от нови видове спорт до нови начини за измерване 
на резултатите и мониторинг на дейността. 

 Спортът има важен принос на съдържание за развитието на информационните 
и комуникационните технологии (ИКТ) и, по-специално чрез системите за 

мониторинг на резултатите, има все по-голямо значение за приложенията в 

областта на ИКТ. 

 Спортните събития и дейности могат да имат силно пряко въздействие върху 

местните икономики, но също така са идеални поводи за маркетинг и 
реклама — от конкретни продукти до входящи инвестиции. 

 Спортът има много връзки с други икономически дейности, по-специално с 
туризма, и може да бъде важен елемент от една по-широка стратегия за 

развитие. 

 Спортът и физическата активност могат да подобрят умствената пъргавина, 

както и физическото състояние, като и двете може да имат пряко въздействие 

върху производителността и заетостта и по този начин да допринесат за 
активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. 

 Спортът е добро средство за мотивиране на хората и насърчаване на 
благоденствието и социалното сближаване. 

 Спортът е особено добро средство за подпомагане на ангажираността със 
социално изключени групи, развиването на основни, но преносими умения, и 

повишаването на пригодността за заетост. 

 Повишената физическа активност може да доведе до намаляване на 

използването на транспортни средства, отделящи емисии на въглероден 

диоксид, и до други благоприятни последици за околната среда. 

 

Особено спортните организации, но също и спортните дружества може да станат 
застъпници за по-голямата икономическа и социална роля на спорта, дори и ако 

те не възнамеряват да разработят конкретни проекти по ЕСИ фондовете. 
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2.1.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Кои аспекти на вашата организация оказват икономически и социални 

въздействия? 

 Кои от посочените по-горе характеристики, свързани със спорта, се отнасят за 

вашата организация? 

 

2.2 Стъпка 2: Направете преглед на силните страни и потенциала 

на вашата организация 

 
Това означава да проследите първоначалното разглеждане на потенциалния 

принос на вашата организация чрез спорта и физическата активност с по-
подробно проучване на евентуалните възможности. 

 
Не забравяйте, че има много равнища на участие. 

 

 Някои оперативни програми предлагат безвъзмездни средства за предприятия 

и други организации за предприемане на научни изследвания или за 

подобряване на тяхното използване на ИКТ или на екологичните им 
характеристики. Те включват сравнително прости процедури и спортните 

дружества и клубове могат да се възползват от тях. 

 По същия начин, спортни или доброволчески организации често могат да 

кандидатстват за сравнително малки по размер безвъзмездни средства за 
разработване на проекти по оперативните програми на ЕСФ. 

 Друго подпомагане може да бъде непряко, например чрез предоставянето на 
консултантски услуги за малки и средни предприятия (МСП). 

 При все това може да съществуват възможности за участие в съответни 

клъстери или други по-широкомащабни проекти, за които се търси принос от 
предприятия и организации по места. 

 
През текущия период обаче съществува тенденция за намаляване на наличието на 

безвъзмездни средства, предоставяни на отделни лица, и за насочване на 
подпомагането към проекти с по-голямо въздействие. Следователно помислете 

дали вашата организация би могла да допринесе за по-амбициозен проект. 
 

По-специално, помислете дали работата с други организации, като например с 

местни органи или доброволчески организации, ще ви помогне да постигнете 
такова по-голямо въздействие. На този вид сътрудничество се гледа 

благосклонно. 

2.2.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Какво равнище на участие в проекти по ЕСИ фондовете би било подходящо за 

вашата организация? 

 Как разработването на проект по ЕСИ фондовете би се вписало в 

стратегическите цели на вашата организация? 

 Разполага ли вашата организация с ресурсите и ангажираността да разработи 
проект? 

 Ще може ли вашата организация да разработи и представи предложение за 
проект и впоследствие да управлява проекта? Имате ли нужда от външна 

помощ за това? 
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 Подготвена ли е вашата организация да работи с партньори на местно 

равнище или може би с партньори от цяла Европа при разработването на 
проекта? 

 

2.3 Стъпка 3: Формулирайте идея за проект 

 

Като се вземат предвид общата ориентация на ЕСИ фондовете, относителните 
силни страни на вашата организация и посоката, в която тя цели да постигне 

напредък, е полезно да се развият някои първоначални идеи, които биха могли да 
формират основата на даден проект. 

 
Тези идеи вероятно следва да вземат под внимание общите цели на основаните 

на спорта инициативи и категоризацията на свързаните със спорта 
интервенции, разработени в настоящото проучване (за повече подробности вж. 

глава 3). В категоризацията по-специално се посочват видовете въздействия, които 

проектите в областта на спорта и физическата активност могат да генерират. Това 
може не само да спомогне за формулирането на основната цел на потенциалния 

проект, но също и да даде идеи за допълнителни измерения, при които 
интервенциите могат да генерират едновременно няколко благоприятни последици. 

 
Случаите на добри практики, установени при основното проучване, и по-

широкият набор от проекти биха могли да бъдат източник на вдъхновение. 
 

След като е формулирана общата концепция за даден проект, вече е полезно да 

започнете да го формулирате от гледна точка на по-конкретни цели, да обмислите как 
тези цели могат да бъдат постигнати, как ще се управлява проектът и кой ще трябва 

да бъде включен в него, за какъв период от време и как ще се извършва мониторингът 
на проекта. И накрая, важно е да сте наясно с очакваните крайни продукти и с 

естеството на резултатите и въздействията, които трябва да бъдат постигнати. 

2.3.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Предвид силните страни на вашата организация, стартирането на какъв проект 

би било най-осъществимо? 

 Тези цели в съответствие ли са с общата ориентация на ЕСИ фондовете през 
текущия период? 

 Прегледайте категоризацията на свързаните със спорта интервенции, за да си 
изясните идеите или да добавите допълнителни измерения. 

 Обмислете дали целите на проекта могат да бъдат постигнати по-ефективно 
чрез партньорство с други организации. 

 Задайте си въпроса какво по-конкретно означават вашите идеи — какви са 
целите ви, как ще бъде изпълнен проектът и в какъв срок, кой ще трябва да 

бъде включен в него, какво очаквате да постигнете? 
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2.4 Стъпка 4: Установете каква е ситуацията там, където се 

намирате 

 
Идеите за проекти трябва да бъдат проверени спрямо целите на съответните 

източници на финансиране и вероятно да бъдат променени. Не забравяйте, че 
точната форма на голяма част от ЕСИ фондовете се определя на национално или 

регионално равнище. 
 

Първо, трябва да се разгледа кръгът от възможности. Какъв вид проект имате 

предвид? Проект за регионално развитие ли е или се отнася до въпроси, свързани 
със заетостта, или до социални въпроси? ЕЗФРСР или ЕФМДР ли ще бъде по-

подходящ, ако се намирате в селски или крайбрежни райони? 
 

Не забравяйте, че има някои припокривания между източниците на финансиране, 
така че има известна гъвкавост в системата. 

 
След това вероятно ще трябва да разгледате приложимите оперативни 

програми (ОП). 

 
Кои ОП са приложими ще зависи от това в коя държава се намирате и дали ще 

осъществявате дейност на национално или на регионално равнище. 
 

В следващата глава се предоставя информация за това как да установите кои 
оперативни програми са приложими. 

 
След като сте установили кои оперативни програми са приложими, много добра 

идея е да прочетете съответните документи. Те ще ви предоставят информация за 

целите, които органите се опитват да постигнат във вашия район, за приоритетите 
на ЕС, които заемат най-видно място, за начина на изпълнение на програмата, 

както и ще съдържат много информация относно местния контекст. 
 

Прочитането на оперативната програма ще ви покаже дали вашата идея може да 
представлява интерес, в каква степен ще трябва да я адаптирате или ще трябва 

да започнете отначало. 
 

Като алтернативен вариант програмите за Европейско териториално 

сътрудничество, като INTERREG, които се координират от Комисията, но често са 
насочени и към действия в определени райони, може да са подходящи. Отново ще 

е необходимо да сте наясно с подробностите. 

2.4.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Дали вашите идеи за проекти се отнасят повече за регионалното развитие или 

социалния фонд, или се намирате в селски или може би крайбрежен район? 

 Или дали са подходящи рамките на програмите за Европейско териториално 

сътрудничество, координирани пряко от Комисията? 

 На този етап е добре да се разгледат редица възможности. 

 Определете кои документи са от значение за вашата ситуация (вж. следващата 

глава). 
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2.5 Стъпка 5: Установете на кой етап от програмния цикъл се 

намирате 

 
Не забравяйте, че съществува програмен цикъл и че основните възможности се 

появяват на различни етапи от този цикъл. 
 

Текущият програмен период е от 2014 г. до 2020 г. На този етап през 2016 г. 
основните рамки на национално и регионално равнище по принцип са договорени 

и някои управляващи органи вече са започнали да публикуват покани за 

представяне на предложения. 
 

Някои покани остават отворени и често ще бъдат публикувани по-нататъшни 
покани за представяне на предложения с крайни срокове по-късно в цикъла. 

 
Важно е обаче да се установи кога е възможно представянето на предложения. 

2.5.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Каква е степента на развитие на приложимите за вас програми? 

 Кои са най-важните дати за публикуване на покани за представяне на 
предложения и техните срокове за отговор? 

 Какви възможности ще се появят по-късно в цикъла? 

 

2.6 Стъпка 6: Говорете с лица, които могат да ви консултират 

относно разработването на проекта 

 

Налични са многобройни консултации на различни равнища (посочени в 
следващата глава) и се надяваме, че ще имате на разположение активна Мрежа 

за действия в областта на спорта, която да подпомага разработването на 

предложения, основани на спорта. 
 

Важно е обаче при възможност да говорите с органите, управляващи 
оперативната програма или друга програма, по която искате да представите 

предложение. Те ще могат да ви кажат дали идеите, които имате, са нещо, за 
което може да бъде предоставено подпомагане, или ще могат да ви предложат 

алтернативни подходи или елементи, които трябва да вземете под внимание. 
 

Много управляващи органи с удоволствие ще обсъдят идеи или предоставят 

консултации на ранните етапи от разработването на дадено предложение, 
въпреки че несъмнено съществуват ограничения, след като поканата за 

представяне на предложения бъде публикувана. 
 

Също така не забравяйте обаче, че управлението на оперативните програми често 
се делегира на други организации. В съответния документ относно оперативната 

програма ще ви бъде дадена информация за начина на управление на програмата 
и за участващите организации. Може да се наложи да говорите с тези други 

организации, а не направо с управляващия орган. 

 
Освен това често е полезно да се говори с други организации на местно и 

национално равнище, които може да са ангажирани в областта, която обмисляте. 
Органите за регионално развитие, градските органи или организациите за 

подпомагане на бизнеса, като например търговските камари, често може да ви 
бъдат полезни в тази връзка. Те могат да бъдат и потенциални партньори, особено 

като се има предвид контекстът, установен със стратегиите за интелигентна 
специализация и градско развитие, и с други важни стратегии. 
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2.6.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Установете кои организации са най-подходящи за обсъждане на вашите идеи 

за проект. 

 В рамките на тези организации установете кои са съответните длъжностни 

лица и си уговорете среща, за да (се видите и) говорите с тях. 

 Помислете с кои други организации може да е необходимо или полезно да 

работите заедно и да обсъдите идеите си с тях. 

 

2.7 Стъпка 7: Започнете разработването на предложение 

 
След като вече имате представа за възможностите, свързани с проекта, който 

имате предвид, и виждате осъществим начин да продължите напред, започнете да 
обмисляте как да съставите предложение. За предпочитане, не чакайте до 

публикуването на поканата за представяне на предложения. 

 
В раздели 3.7 и 3.8 по-долу са предложени някои въпроси, на които може да 

искате да обърнете внимание, и някои източници на информация във връзка с 
тях. 

 
Сформирайте екип, който да отговаря за изготвянето на предложението в рамките 

на вашата организация. 
Осъществете контакт с потенциални партньори с ясно предложение за това как 

предлагате да работите заедно. 

 
Опитайте се да получите копия от други предишни предложения и покани за 

представяне на предложения, за да видите какво включват те. 
 

Потърсете съвет и помощ от други лица с опит в изготвянето на предложения, 
например от местен университет. 

2.7.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Кой ще отговаря за изготвянето на предложение? 

 Кои са партньорите, с които предлагате да работите заедно? 

 Постигнете разбиране за това какво включва изготвянето на предложение — 

какво трябва да бъде посочено, как трябва да бъде структурирано и т.н. — по 
възможност като разгледате предишни предложения и покани за представяне 

на предложения. 

 Колко помощ ще ви е необходима и откъде ще я получите? 
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2.8 Стъпка 8: Изгответе и представете предложение 

 
След като поканата за представяне на предложения бъде публикувана, прочетете 

я внимателно, като си водите подробни бележки за изискваното в нея. 
 

Уверете се, че сте включили всички ключови изисквания на поканата. По-

специално, отбележете какво поканата цели да постигне и се уверете, че 
предложеният от вас проект ще допринесе за реализирането на тези цели. 

 
Оставете достатъчно време за написване на предложението, както предвидите 

известно време и за преглеждане и изглаждане на подробностите. 
 

Планирайте предаването на предложението, така че да бъдат спазени условията 
относно формата и крайния срок. Например уверете се, че всички законни 

представители на организацията имат възможността да подпишат необходимите 

документи. 

2.8.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Изготвянето на предложение трябва да бъде планиран и дисциплиниран 

процес с вътрешни крайни срокове и с достатъчно време, за да бъде 
предложението официално представено преди крайния срок, посочен в 

поканата за представяне на предложения. 

 Предложението отговаря ли възможно най-пряко на изискванията, посочени в 

поканата за представяне на предложения? 

 

2.9 Стъпка 9: Изпълнете проекта 

 

Ако вашето предложение е успешно, то вероятно ще има някои важни последици 
за вашата организация. На тях следва да обърнете внимание веднага след като 

научите, че вашето предложение е било успешно. 
 

В зависимост от предложеното от вас проектът ще бъде повече или по-малко 
сложен, но във всички случаи ще е важно да държите под око най-основните цели 

и да следите напредъка. 
 

Има някои правила, които трябва да се прилагат в хода на изпълнение на даден 

проект, по-специално относно допустимите разходи и изискванията за 
докладване. Тези правила е важно да бъдат спазвани. 

 
С напредването на проекта вие вероятно ще установите, че се откриват нови 

перспективи за приноса на спорта към икономическото и социалното развитие. 

2.9.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 В случай че сте имали успех с вашето предложение, въвеждането на 

необходимите промени в отговорностите на екипа на вашата организация 

често изисква известно обмисляне и планиране. 

 Уверете се, че сте запознати с официалните правила, уреждащи изпълнението 

на договора. 

 Следете основните цели на проекта, но и бъдете отворени за нови идеи и 

подходи. 
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2.10 Стъпка 10: Изгответе оценка и доклад относно проекта 

 
С напредъка на проекта е важно да помислите за резултата от него. 

 
От една страна, това е свързано с гарантирането, че постигнатият напредък е 

оценен справедливо и, където е възможно, е измерен спрямо подходящи 

показатели. Официалните оценки могат да помогнат в този процес. 
 

От друга страна, огромно предимство е да осигурите приемственост на 
интервенциите на проекта и да предоставите повече информация за постигнатото 

на лицата, които имат интерес към спорта и регионалното развитие. 
 

Отчасти това е въпрос, свързан с навлизане в същността на процесите на 
докладване. Той също така се отнася и до повишаване на популярността на 

проектите и техните постижения по други не толкова официални начини и 

допринасяне за натрупването на знания и опит както за спортната общност, така 
и за регионалните общности за развитие. 

 
Следователно трябва да привлечете вниманието към направеното от вас. 

2.10.1 Въпроси, които да обмислите: 

 

 Как да постигнете по-добра осведоменост за направеното от вас както в 
собствената си национална или регионална общност, така и в спортната общност? 

 Можете ли да предоставите новите си знания и опит на разположение на другите? 
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3. Усвояване на подробностите 
 
Надяваме се, че 10-те стъпки, посочени в предходната глава, ще са помогнали на 

лицата, заинтересовани от разработването на проекти по ЕСИ фондовете, 
основани на спорта и физическата активност, при добиването на обща представа 

за процесите и постигането на разбиране за това какво трябва да се направи. 
 

В предходната глава обаче нарочно бяха пропуснати някои подробности. 
Настоящата глава има за цел да коригира този пропуск, като предостави насоки 

за това как да получите достъп до подробната информация, която ви е 

необходима за разработването на успешни проекти. Главата е разделена на 
няколко раздела, за да може бързо да добиете обща представа за нещата, които 

трябва да проверите, и да бъдете насочени към основните източници на 
информация. 

 
Следва обаче да се отбележи, че не е необходимо да намерите цялата посочена 

информация. Голяма част от нея може да се разглежда като съпътстваща 
информация, която може да е полезна за постигането на по-добро разбиране на 

различните аспекти на финансирането от ЕС, след като вече сте усвоили 

основните неща. 
 

Разделите, които вероятно ще ви бъдат незабавно от полза, са 3.1, 3.4, 3.5 и 3.9. 

3.1 Полезни ръководства 

 

Заслужава си отново да се посочат следните ръководства: 
 

„Funding for Sports in the European Union“ [„Финансиране за спорта в 
Европейския съюз“], публикувано от Бюрото на Европейските олимпийски 

комитети към ЕС; 
 

„The Guide to EU Funding for the Tourism Sector“ [„Ръководство за 
финансирането от ЕС в туристическия сектор“], налично на английски и 

френски език, което явно се отнася до туризма, но също така съдържа много 

информация, която е от значение за спорта. 
 

Могат да бъдат намерени полезни съвети и на национално равнище. Например 
френското Министерство по въпросите на градовете, младежта и спорта наскоро 

публикува ръководство за източниците на финансиране за спорта, което обхваща 
както европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете), така 

и „Еразъм+“. Заглавието му е: 
 

„Guide des financements européens pour le sport“. 

 
Германският олимпийски комитет (DOSB) също публикува информация относно 

подпомагането за спорта посредством структурните фондове през предходния 
период, която все още представлява интерес: 

 
„Sportstättenförderung durch die EU“. 

 
Съществуват и общи насоки, публикувани от Комисията: „Насоки за 

бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове и 

свързаните с тях инструменти на ЕС“. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=bg
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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3.2 Контекст на политиката на ЕС 

 
3.2.1 Политика в областта на спорта 

 
Преглед на скорошните процеси на развитие в политиката на ЕС в областта на 

спорта и позоваване на работата на някои от експертните групи, създадени с 

Работния план на Европейския съюз за спорта (2014—2017 г.), могат да бъдат 
намерени в основния доклад от проучването на Приноса на спорта за 

регионалното развитие посредством структурните фондове. 
 

Уебсайтът на Европейската комисия относно спорта, на който се предоставя 
информация за процесите на развитие в политиката и предприетите наскоро 

действия, се намира на следния адрес: 
 

http://ec.europa.eu/sport/ 

 
и http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm 

 
Представа относно обсъжданията на последните процеси на развитие може да се 

добие от уебсайта, на който се представят резултатите от Европейския спортен 
форум 2016 г.: 

 
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm 

 

Ръководство за политиката на ЕС в областта на спорта на английски, френски и 
немски език можете да намерите и на уебсайта на Бюрото на Европейските 

олимпийски комитети към ЕС: 
 

http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy 

3.2.2 Европейските структурни и инвестиционни фонове 

 
Скорошните процеси на развитие в европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИ фондовете) са споменати в основния доклад от проучването на 

Приноса на спорта за регионалното развитие посредством структурните фондове. 
 

Преглед на начина на разработване на съставните части на ЕСИ фондовете, с 
позовавания на преговорите с държавите членки, законодателните актове за 

създаване на различните фондове за текущия период, и много позовавания на друга 
полезна информация по въпроса могат да бъдат намерени на следния адрес: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_bg.htm 

3.3 Основни източници на финансиране 

 
Основната информация за наличните фондове и как те се разпределят може да 

бъде намерена на следния адрес: 

 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

 
Основен ресурс, обхващащ много аспекти на ЕСИ фондовете, и по-

специално на регионалните фондове, е уебсайтът, който може да бъде 
намерен на следния адрес: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/investment-policy/ 

 

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_bg.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/investment-policy/
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Този уебсайт е може би най-полезният сайт в тази област и различните му 

подраздели ще бъдат цитирани по-долу. 
Еквивалентният уебсайт за Европейския социален фонд (ЕСФ) е: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=bg 

 
Тези два уебсайта са налични на всички основни езици на ЕС. 

 
Първоначалната информация относно общата ориентация на ЕЗФРСР през 

текущия период може да бъде намерена на следния адрес: 

 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_bg.htm 

 
По-подробна информация относно проследяването на идеи за възможни 

предложения обаче може да бъде намерена на Портала за развитие на селските 
райони за периода 2014—2020 г. [The Rural Development Gateway 2014—2020]: 

 
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-

2014-2020 

 
За морските зони информация за начина на управление на финансирането по ЕФМДР 

и договорите с държавите членки може да бъде намерена на следния адрес:  
 

http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_bg.htm 
 

Информация за програмата INTERREG, която насърчава Европейското 
териториално сътрудничество и улеснява съвместните действия и обмена на 

политики между национални, регионални и местни участници от различни 

държави членки, може да бъде намерена на следния адрес: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/cooperation/european-territorial/ 
 

И отново, този уебсайт предоставя достъп до разнообразна и много полезна 
информация, като част от нея ще бъде цитирана по-долу. 

 
„Контролен списък на фондовете на ЕС“ е онлайн инструмент, предназначен да 

помогне да се стеснят източниците на финансиране от ЕС за конкретни цели 

(свързани с общите тематични цели): 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/checklist/ 

3.4 Спортът и неговите икономически и социални въздействия 

 

При проучването на Приноса на спорта за регионалното развитие посредством 
структурните фондове бяха открити много примери, при които спортът и 

физическата активност са имали значително въздействие върху икономическото и 
социалното развитие на регионално равнище. При проучването бяха посочени и 

начините, по които спортът е особено ефективен, най-вече заради способността 
му да ангажира широк кръг от социални групи и неговата роля в развиващата се 

икономика на преживяванията. Проучването обаче е продължило с анализирането 
на различните видове въздействия, генерирани от спорта и свързаните с него 

дейности, както и с предоставянето на примери за добри практики, отнасящи се 

до тези различни видове въздействия. В глава 3 този анализ е по-специално 
изложен и са посочени 33 случая на добри практики, които са представени 

отделно в приложение. Разгледани заедно, тези доказателства показват, че 
спортът е в състояние да допринесе за постигането на всички тематични цели, 

които представляват основата за проектирането на ЕСИ фондовете. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=bg
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_bg.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/checklist/
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Освен това, когато се разглежда как спортът може да изиграе своята роля за решаване 
на въпросите от основно значение за ЕСИ фондовете през текущия програмен период, 

глава 4 от проучването показва как спортът вече е включен в редица стратегии за 
интелигентна специализация и има голям потенциал за принос към процесите на 

градско развитие, като в същото време е отворен за интегрирани действия в няколко 
свързани помежду си сектора, и по-специално в секторите, свързани с туризма. 

 
В основата на този анализ е впечатляващ обем от работа, възложена от 

ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия или 

изпълнявана от експертните групи, създадени съгласно работните планове за спорта 
в течение на няколко години. Този анализ може да бъде намерен на следния адрес: 

 
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm 

 
Работата с Евростат за разработването на статистическата база данни за спорта в 

икономиката е особено значима. Резултатите от тази работа могат да бъдат 
намерени на следния адрес: 

 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm 
 

Общо взето анализът на икономическите и социалните въздействия на основаните 
на спорта инициативи води до извода за решително подпомагане на лицата, които 

искат да реализират нови проекти и инициативи в рамките на този сектор. 

3.5 Установяване на приложимите програми за вашия район 

 

Необходимо е да установите кои програми са приложими за вас. Това най-вече ще 
бъде въпрос на определяне кои оперативни програми (ОП) са приложими за 

района, в който живеете. Не забравяйте, че някои оперативни програми могат да 
бъдат национални, докато други са предназначени за специфични региони. 

 
Преглед на предложените от отделните държави членки начини на изпълнение на 

програмите по ЕСИ фондовете в началото на програмния период е предоставен в 

следния документ: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf 
 

Информация относно конкретните оперативни програми по ЕФРР за 
вашата държави може да бъде намерена на следния адрес: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/atlas/programmes/?search=1&keywords=&country

Code=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3 

 
Този подраздел на посочения по-горе уебсайт съдържа списък на всички 

оперативни програми за всяка държава и след това обобщени описания на всяка 
оперативна програма, включително и на тематичните приоритети и бюджета. Не е 

предоставен обаче достъп до текста на оперативните програми. Те често могат да 
бъдат намерени онлайн чрез общо търсене. 

 
Оперативните програми по Европейския социален фонд могат да бъдат открити 

чрез раздела „Във вашата страна“ на уебсайта на ЕСФ: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=bg 

 
Представен е преглед на изпълнението на ЕСФ във всяка държава, както и достъп 

до списък на оперативните програми и националните лица за контакт, а в 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=bg
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конкретния случай има и достъп до текста на съответните документи, свързани с 

оперативните програми. 
 

Подобна информация относно програмите за Европейско териториално 
сътрудничество е на разположение на следния адрес: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/atlas/programmes?search=1&keywor

ds=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL 

3.6 Откриване на информация относно приложимите програми за 

вашия район 

 

След като сте установили кои оперативни програми или програми INTERREG са 
приложими, е необходимо да се осведомите за начина на изпълнение на 

програмите. 
 

Посочените в предишния раздел уебсайтове предоставят информация относно 
управляващите органи за програмите във вашата държава и в тази връзка може 

да намерите за полезен следния уебсайт: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/atlas/managing-authorities/ 

 
Отговорността за подробното изпълнение може да бъде прехвърлена на други 

агенции. В пълния документ, в който е изложена съответната оперативна 
програма, ситуацията е обяснена за всеки отделен случай. Можете да се обърнете 

към органите, отговарящи за изпълнението на конкретните оперативни програми, 
за да обсъдите идеите си за проекти, а и тези органи често разполагат с 

консултантски услуги. 

 
Уебсайтовете също дават достъп до информация относно бенефициерите на 

финансиране от ЕС, която може да ви даде представа за вида проекти, 
подпомагани на местно равнище. 

 
Важното е, че тези уебсайтове съдържат и хипервръзки към национални 

уебсайтове, които се различават по своето съдържание, но често могат да 
предоставят много полезна информация, не на последно място относно 

допълнителни източници на съвети и помощ и информация относно покани за 

представяне на предложения и техните крайни срокове. В допълнение 
националните уебсайтове предоставят информация също и за национални и 

регионални организации, осъществяващи активна дейност в областта на 
икономическото и социалното развитие, и по този начин указват потенциални 

партньори. 
 

Необходимо е да се установи какви възможности възникват в рамките на целева 
оперативна програма. Управляващите органи или техните агенции публикуват 

покани за представяне на предложения и обикновено предоставят информация за 

очаквани покани. Подобна информация е налична и за програмите INTERREG. 
Тази информация очевидно е важна за ефективното планиране. 

 
Някои източници на консултация и помощ по всички тези въпроси са посочени в 

раздел 3.9 по-долу. 
 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/atlas/managing-authorities/
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В допълнение, по-специално ако разработваният проект се отнася до иновации в 

спортен контекст или до принос за градското развитие, ще бъде необходимо да се 
вземат предвид решенията на региона във връзка с дадена стратегия за 

интелигентна специализация или неговите мисли относно градското развитие в 
контекста на ЕСИ фондовете. 

 
Платформата за интелигентна специализация предоставя информация за 

стратегиите, разработени от регионите за текущия период, заедно с широк кръг от 
информация, данни и ресурси. Уебсайтът действително е насочен към 

регионалните органи и създателите на политики за икономическо развитие и може 

да бъде леко обезсърчителен за тези, които за първи път се заемат с въпроса.  
 

Независимо от това, избирателното използване на предоставената информация може 
да предостави преглед на приоритетите, определени за вашия регион, и на 

съответните лица за контакт на регионално равнище, ако искате да продължите да 
следвате идеите си в тази връзка. Уебсайтът може да бъде намерен на следния адрес: 

 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 

 

Участието в този проект е доброволно за европейските региони и някои от тях са 
избрали да не участват. Следователно информацията не е с пълен обхват. 

 
По същия начин, на уебсайта на Мрежата за градско развитие може да бъде 

намерена информация относно контекста на градското развитие, осъществявано 
от градските органи по ЕСИ фондовете: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/themes/urban-development/network/ 

 

Уебсайтът на програмата „Мрежа за градско развитие“ URBACT обаче съдържа по-
подробно обяснение на осъществяваните в момента действия в областта на 

градското развитие в цяла Европа. URBACT е програма INTERREG: 
 

http://urbact.eu/urbact-glance 
 

Програмата URBACT също може да изглежда малко сложна на пръв поглед и 
предимно се отнася до включването на спорта в проекти за градско развитие. За 

движещите се в тази посока тя обаче може да е важен показател за наличните 

възможности. 

3.7 Разработване на проект 

 
При разработването на идеи за проект внимание трябва да се обърне на целите и 

приоритетите на програмата(ите), определена(и) като приложима(и) с оглед на 

вашите обстоятелства. Най-важното нещо при всяко предложение е да се посочи 
как вашият проект може да постигне определените цели. 

 
Надяваме се, че докладът от проучването може да ви даде вдъхновение за 

редица по-нататъшни инициативи. В него се посочва, че полезна отправна точка 
са общите цели на основаните на спорта инициативи, а случаите на добри 

практики, посочени в приложението към доклада, предоставят някои 
подробности за това как спортът и физическата активност са били използвани 

преди за постигане на целите на структурните фондове.  

  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Вижда се, че те се отнасят до различни общи цели на политиката и са 

организирани в следните направления: 
 

 Преки въздействия върху заетостта 
 Иновации 

 Спортна инфраструктура и регионална стратегия 
 Спорт и регионална стратегия — общо 

 Спорт и градско обновление и развитие 
 Спорт и развитие на селските райони 

 Интеграция със стратегията за туризма 

 Интеграция с културните и творческите индустрии 
 Обучение на персонал в областта на спорта — пряко развиване на умения 

 Пригодност за заетост и трансверсални умения 
 Принос за подобрения в областта на здравеопазването 

 Принос за околната среда 
 Социално сближаване и помирение 

 
В по-широкия кръг от проекти, посочени в раздела за всяка държава членка, се 

дават някои примери за инициативи, за които е било предоставено подпомагане в 

собствената ви държава. 
 

Анализът на тези примери и установените добри практики доведоха до 
разработването в доклада на категоризация на свързаните със спорта 

интервенции, с която се прави опит да се разграничат различните въздействия, 
които основаните на спорта и физическата активност проекти могат да генерират. 

 
Посочени бяха следните категории интервенции: 

 

Таблица 3.1 Категории свързани със спорта интервенции 
 

1. Пряко подпомагане за МСП в 

областта на спорта 

10. Насърчаване на развитието на 

спортните технологии и други иновации 

2. Подобряване на физическата среда 11. Системно развитие на по-широка 

стратегия, основана на спорта 

3. Насърчаване на устойчивия 
транспорт 

12. Обвързване на спортните дейности с 
развитието на туризма или на 

културните и творческите индустрии 

(„КТИ“) 

4. Други мерки за намаляване на 

въздействието върху околната среда 

13. Подобряване на спортните умения и 

компетентности 

5. Популяризиране и насърчаване на 
входящите инвестиции 

14. Използване на спорта за развиване 
на по-широки умения за заетост 

6. Създаване на заетост в областта на 

спорта и физическата активност 

15. Социална ангажираност 

7. Въздействия върху свързаната със 
спорта заетост 

16. Подобряване на управлението и 
административния капацитет 

8. Непреки въздействия върху 

заетостта 

17. Преодоляване на здравните и 

другите обществени предизвикателства 
и принос за щастието и благоденствието 

9. Стопански растеж и други 

икономически въздействия 

 

Отбележете, че всеки действителен проект може да цели да постигне 
едновременно няколко от тези въздействия.  
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Различните категории обаче могат да служат за подпомагане на по-доброто 

определяне на аналитичните разграничения, направени в рамките на даденото 
предложение, и действително да предложат допълнителни измерения на 

предложението, като по този начин спомогнат за определяне на пълното 
въздействие на предложената интервенция. Категоризацията на свързаните със 

спорта интервенции е посочена и обсъдена в раздел 5.2 от окончателния доклад. 
 

Творческото използване на идеите, представени в проучването, ще помогне да се 
изготви убедително предложение, но, разбира се, точните изисквания няма да 

бъдат известни, докато не бъде публикувана поканата за представяне на 

предложения. Следва да се подчертае, че всички предложения трябва да 
отговарят на спецификациите, посочени в поканата за представяне на 

предложения. Тези спецификации следва да бъдат внимателно разгледани, след 
като поканата за представяне на предложения бъде публикувана, и особено 

внимание следва да се обърне на крайните срокове за представяне на 
предложенията. Въпреки това е възможно да се подготвите за поканите за 

представяне на предложения преди тяхното публикуване. 
 

Подготвителните действия следва да включват прочитане на съответната 

оперативна програма, за да разберете какво се опитват да постигнат органите и с 
кои проблеми се стремят да се справят. 

 
Следва да се обърне внимание и на основните цели, партньорите по проекта и 

друга информация, както и на начина на управление на проекта, системата за 
следене на напредъка и докладване, включително и на естеството на 

показателите, които ще бъдат предложени. Всички тези неща ще трябва да бъдат 
адаптирани в отговор на актуалните спецификации в поканата за представяне на 

предложения, но всички те вероятно ще присъстват по един или друг начин. В 

следващия раздел са дадени някои идеи къде могат да се намерят указания за 
това какво представлява добро предложение. 

3.8 Други предложения и доклади 

 

Може да е възможно да намерите примери за по-ранни предложения. Тези 

предложения или техни обобщения, използвани за целите на оценки, понякога 
могат да бъдат намерени онлайн или да бъдат налични на местно равнище от 

организации, които имат готовност да споделят такъв вид документи. Не 
забравяйте обаче, че в предложенията, свързани с предходния програмен период, 

може да не са взети под внимание елементи, които се отнасят до най-новите 
характеристики на настоящия програмен период. 

 
Има много доклади за оценка, обхващащи предишни, а понякога и текущи 

дейности по структурните фондове. Те понякога се отнасят до конкретни проекти, 

но по-общо обхващат програми или аспекти от тях на регионално, национално и 
европейско равнище. 

 
На европейско равнище редица доклади за оценка на предходния програмен 

период са на разположение на следните уебсайтове: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=701 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation 

 
Има и редица оценки на програмите INTERREG, достъпни на уебсайта за оценка на 

регионалната политика. 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
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Някои от посочените по-горе уебсайтове може да предоставят достъп и до оценки 

на национално равнище пряко или чрез посочване на национални уебсайтове за 
оценки. 

При всички проекти трябва да се докладва за свързаните с тях дейности, като 
някои от тези доклади са на разположение на уебсайтовете на съответните 

проекти. 

3.9 Помощ и подпомагане 

 

В резултат от проекта в процес на създаване е Мрежа за действия в областта на 
спорта, съставена от лица и организации с интерес към насърчаване на 

развитието на проекти, основани на спорта, които се подпомагат посредством ЕСИ 
фондовете. По същество това ще бъде група за взаимопомощ и самопомощ, която 

ще помага на своите членове и спортните организации да разрешават проблеми, 
възникнали при разработването на предложения и проекти. Членовете ще имат 

различен принос, но сред тях ще бъдат членове, които са подготвени да работят 

активно за подпомагане на разработването на дадено предложение, обикновено 
участвайки като партньор в проекта. 

 
Към момента на изготвяне на настоящия документ все още текат обсъждания с 

организации, които проявяват интерес към помещаването на тази мрежа. По-
нататъшни новини относно тези събития ще бъдат публикувани на уебсайта за 

проекти на Центъра за стратегии и оценки (CSES): 
 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/ 

 
В допълнение към тази специална мрежа съществуват и много организации, които 

могат да помогнат в разработването на предложения. 
 

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса „Enterprise Europe Network“ разполага 
с офиси в целия ЕС, които предоставят консултации и помощ на предприятия и 

други субекти, които искат да се възползват ефективно от европейските 
възможности. Тези офиси обикновено се помещават в значими регионални 

организации, така че служителите са добре запознати с регионалното измерение 

на усилията за развитие. 
 

За да намерите вашия местен служител на „Enterprise Europe Network“, отидете на 
следния адрес: 

 
http://een.ec.europa.eu/ 

 
Както вече беше споменато, националните уебсайтове за ЕФРР и ЕСФ често ще ви 

насочват към организации, които могат да предоставят помощ на национално или 

регионално равнище, включително и към консултантските услуги на 
управляващите органи. 

 
Interreg Europe има офиси на национално равнище, които могат да ви окажат 

съдействие с всички програми INTERREG. 
 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/ 
 

Полезно е да се знае, че има редица консултанти, които работят с различни 

организации за разработването на предложения. 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. В дългосрочен план 
 
Понастоящем, до 2020 г., целите, приоритетите и процедурите за изпълнение на 

ЕСИ фондовете в голяма степен се определят както на европейско, така и на 
национално и регионално равнище. Решено е какви са приоритетите за 

инвестиции и, в общи линии, кои видове действия трябва да бъдат с предимство. 
Освен това са публикувани покани за представяне на предложения, проектите са 

одобрени и вече са в ход и значителни части от бюджета вече са разпределени. 
 

В момента също така се приключват оценките на предходния програмен период и 

Комисията вече е започнала процеса на обсъждане на формата на ЕСИ фондовете 
за следващия програмен период. В хода на развитие на този процес ще бъдат 

проведени консултации както на европейско, така и на национално равнище. 
 

Поради това трябва да се помисли за включването на спорта и физическата 
активност в ЕСИ фондовете след 2020 г. и за възможността да се повлияе на 

тяхната форма и съдържание по начин, който за момента не е възможен. 
 

Изглежда доста вероятно признаването на ролята на спорта за икономическото и 

социалното развитие да нарасне от само себе си, тъй като спортът и свързаните с 
него области са започнали по-явно да присъстват в съвременната икономика на 

преживяванията и тъй като се натрупват все повече доказателства за 
ефективността на спорта и физическата активност като инструмент за справяне с 

икономическите и социалните предизвикателства. При все това тепърва трябва да 
се приведат аргументи в полза на спорта на различни равнища. 

 
Проучването на Приноса на спорта за регионалното развитие посредством 

структурните фондове имаше за цел да събере доказателства за по-голямата роля 

на спорта в рамките на ЕСИ фондовете, но посочените в проучването резултати и 
направеният анализ трябва да бъдат разпространени и използвани, за да се 

обяснят аргументите в полза на спорта. Особено случаите на добри практики 
могат да бъдат полезни средства, тъй като те представляват ясни и конкретни 

примери за това какво може да се постигне. 
 

Подобна беше ситуацията по отношение на културните и творческите дейности 
преди няколко години, когато националните министерства на културата имаха 

важна роля да приведат аргументи в полза на техния сектор съвместно с колегите 

си от министерствата на финансите и икономиката на национално равнище. 
Подобно усилие от страна на министерствата, отговарящи за спорта, може да бъде 

важно развитие, особено ако се мобилизират и националните спортни 
организации. 

 
Необходимо е също така да се приведат аргументи на регионално равнище за по-

челното място, което спорът трябва да заема в регионалните оперативни 
програми, но също така и в обсъжданията относно интелигентната специализация 

и развиваните в тази връзка стратегии. Това може да бъде направено във връзка с 

обсъжданията относно възможностите за проекти, основани на спорта. 
 

Мрежата за действия в областта на спорта има за цел да подпомага действия, 
насочени към увеличаване на популярността на спорта на регионално равнище, 

както и да допринася за разработването на конкретни предложения за проекти. 
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В същото време трябва да се признае, че привеждането на аргументи в полза на 

спорта може често да е по-ефективно, ако се прави едновременно и във връзка с 
паралелни области, като туризма и културните и творческите индустрии. Въпреки 

че случаите на добри практики показват, че е напълно възможно да се постигне 
значително регионално развитие въз основа само на спорта, по-често местните 

условия предполагат, че е по-разумно процесите на развитие, свързани със 
спорта, да бъдат включени в рамките на по-широка стратегия за туризма или на 

стратегия, свързана с икономиката на преживяванията. 
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