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Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – ERDF) – подкрепа за 

научни изследвания и технологично развитие, иновации и предприемачество; 

помощи за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП); информационно 

общество; околна среда; туризъм; културни инвестиции; инвестиции в 

транспорта; енергия; инвестиции в образованието; инвестиции в здравната и 

социалната инфраструктура;  

Европейски социален фонд (ЕСФ – ESF) – мерки за повишаване на 

адаптивността на работниците и фирмите; подобряване на достъпа до заетост и 

устойчиво включване на пазара на труда; предотвратяване на безработицата, 

особено на дългосрочната и младежката; насърчаване на активността на 

остаряващите лица; увеличаване на участието на пазара на труда; повишаване на 

качеството и производителността на труда; засилване на социалното участие на 

хората в неравностойно положение; борба срещу дискриминацията на пазара на 

труда; засилване и увеличаване на човешкия капитал; засилване на 

институционалния капацитет и ефективността за добро управление. 

Кохезионен фонд (КФ) – финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти, 

свързани с опазването на околната среда; 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 

инвестира в мерки за подобряване конкурентоспособността на селското и 

горското стопанство; подобряване на околната среда и подпомагане на 

управлението на ландшафта; подобряване на качеството на живот в селските  



райони; 

Европейски фонд за морско дело и рибарство – финансиране на риболовната 

индустрия и крайбрежните общности. 
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Споразумението за партньорство: 

•определя приоритетите за развитието на България през следващия програмен 

период,  

•размера на средствата, които ще получи страната,  

•механизмите за управление и координация на програмите.  

•обвързано с целите на Стратегията „Европа 2020“ и с Националната програма 

за реформи. 

•Чрез него трябва да се създаде „интегрирана стратегия за териториално 

развитие, подкрепяна от всички фондове по Общата стратегическа рамка“  
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за сравнение, най-много европейски средства България инвестира за транспорт – 

34,9% и за опазване на околната среда – 27,9%;  

за туризъм са предвидени отделно 1,7%. 
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ОСР: “Ресурсите от СФ могат да се използват за възможно най-голям принос на 

културата като инструмент за местно и регионално развитие, обновяване на 

градската среда, развитие на селските райони и пригодността за заетост. 

Примерите за потенциални инвестиции в културата включват инвестиции в 

научни изследвания, иновации, конкурентоспособност на МСП и 

предприемачество в секторите на културата и творчеството по съответните 

тематични цели”.  
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