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Съдържание на модулa
Тази глава ще ви информира за различните системи за финансиране, които са необходими за
осигуряване на финансовата жизнеспособност на вашето предприяие за културен туризъм.
Част 1. Преглед на финансовите инструменти
Част 2. Вътрешно финансиране
Част 3. Схеми за външно финансиране
Част 4. Финансиране чрез европейски фондове
Част 5. Участие в европейски програми
Чaст 6. Национални програми за финансиране на културния туризъм

Цели
Досега научихте, че вашите културни туристически дейности винаги имат предприемаческо
измерение с няколко бизнес аспекта. Един от най-важните въпроси, свързани със създаването
на бизнес начинание, е финансирането на етапите на подготовка и изпълнение на
туристическата дейност. Необходимо е да се проучат нуждите на туристическия пазар,
предприемаческата концепция да се определи, ресурсите да се структурират и първите стъпки
към бизнес операциите да се предприемат. Съществуват няколко различни модела за
развиване на нов бизнес във културния туризъм със съответните източници на финансиране за
различните му фази „Pre-Seed“, „Seed“ и „Startup“ фази. Този модул ще даде представа за
някои от финансовите схеми за финансиране и уникалните характеристики на различни
налични възможности за финансиране.
Преди да планирате, внедрите и работите с концепцията за културен туризъм, трябва да имате
предвид различни варианти за финансиране на бизнес операциите. Всеки отделен вариант за
финансиране трябва да бъде обсъден и следователно - трябва да бъдат разгледани различни
алтернативни действия, които предприемачът може да предприеме. Поради това
предприемачите в сферата на културния туризъм първо се нуждаят от преглед на различните
налични форми на финансиране и да получат по-подробно разбиране за мотивацията
потенциалните доставчици на капитал, както и за перспективите, които предоставят.
Ето защо този модул има няколко цели:
Първо, искаме да представим общ преглед на различните налични схеми за финансиране. Ще
видите, че има много повече възможности от конвенционалните заеми.
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Второ, изготвихме преглед на най-важните механизми за финансиране в страните от
партньорството в EUROPETOUR. Ще ги намерите в различните езикови версии.
Трето, искаме да повишим информираността на читателя за наличието на Европейско
финансиране за развитие на културен туризъм. Ще обобщим в лесно разбираема и достъпна
форма различните източници на финансиране, които са на разположение в Европейския съюз:
ще покажем, че има не само схеми за финансиране, но и различни програми, в които туризмът
може да участва и да получава финансиране. След като проучихме "джунглата“ на европейско
финансиране, избрахме осемте най-важни европейски фонда и програми, които изглеждат
подходящи за финансиране на културния туризъм в селските райони.
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Част 1.
Преглед на
финансовите
инструменти
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Преглед на финансовите инструменти
Укрепването на бизнеса в културния туризъм се нуждае от финансиране - от собствени ресурси
и/или от друго място. Когато дадена организация осигури финансирането от собствени
източници, т.е. от собствените си приходи и печалби, бихме го нарекли този източник вътрешен източник на финансиране. Когато една компания се нуждае от по-голяма сума пари
и само вътрешните източници не са достатъчни, тя търси други възможности - взема заеми от
банки или други финансови институции, кандидаства за финансиране по програми и т.н. Това
финансиране наричаме външно. Таблицата по-долу представя общ преглед на различните
схеми за финансиране като цяло:

Ако направим едно бързо сравнение, ще разберем, че съществуват ключови разлики между
вътрешното финансиране и външното финансиране:
• Вътрешните източници на финансиране са източници предоставени от самата
организация чрез приходите. Външните източници на финансиране, от друга страна, са
източници извън самия бизнес.
• Компаниите търсят вътрешно финансиране, когато изискването за средства е
сравнително ниско. Когато нуждата от парични средства е голяма, компаниите търсят
външно финансиране.
• Когато дадена компания осигури финансирането вътрешно, цената на капитала е доста
ниска. В случай на външни източници на финансиране стойността на капитала е средна
до висока.
• Вътрешните източници на финансиране не изискват никакво обезпечение. Но външните
източници на финансиране изискват обезпечение (или дори прехвърляне на
собственост).
Популярни примери за вътрешни и външни източници на финансиране са илюстрирани подолу.
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И вътрешните, и външните източници на финансиране са важни, но предприемачът трябва да
знае кое къде да използва. Той също така трябва да знае кога и какво да използва, или да
бъдем по-конкретни: предприемачът трябва да е наясно с факта, че не във всеки момент от
жизнения цикъл на предприемаческата концепция всички източници на финансиране и схеми
за финансиране са достъпни и адекватни.
"J-кривата на предприемаческото финансиране" (която в литературата често се описва и като
"крива на хокей-стика" описва различните фази на финансиране на бизнеса от стартирането му
до разтежа и устойчива експлоатация. Всяка една от тези фази изисква специален фокус върхи
различните източници на финансиране и съответно съществуващите предизвикателства.

Както показва графиката по-горе, J-кривата се използва, за да илюстрира тенденцията на
предприемаческата дейност да доведе до отрицателна възвръщаемост в ранните години и
инвестиционни печалби през далечните години. Графиката също така показва, че във всеки
един от тези пътища на растеж съществуват подходящи специфични инструменти за
финансиране. В ранните години редица фактори допринасят за отрицателната възвръщаемост,
включително увеличаване на разходите за маркетинг, заплати, управленски усилия, основни
разходи за оборудване и т.н. С течение на времето дейността ще започне да потенциал за
печалби, последвани от събития, при които се реализират печалби и разширяването на бизнеса
може да се осъществи чрез т.нар. "органичен растеж", което означава главно от собствени
приходи и други схеми за вътрешно финансиране, както е посочено в следващата глава.
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финансиране
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Предварителна бележка
В предходните модули вие научихте как да бъдете по-професионални в своята дейност,
посветена на културния туризъм, за да генерирате доходи. Вие се запознахте с най-важните
инструменти и методи, които ви трябват, за да го направите. Генерирането на собствени
приходи е устойчивия начин да направите вашето културно-туристическо предприятие,
успешно в бъдещето.
В този модул ще научите много за финансовите инструменти и ресурси, които не са лесни за
намиране и които не са непременно устойчиви. Тези инструменти в най-добрия случай са
допълнение към вашия предприемачески ангажимент за насърчаване на развитието. Те не
трябва да бъдат в центъра на вашия бизнес, ако искате да организирате фирмата си устойчиво.
В центъра са вашите собствени приходи. Ако искате да се позиционирате професионално на
пазара на културен туризъм, рано или късно ще прибегнете до някои от останалите финансови
ресурси. На пръв поглед някои от финансовите инструменти, представени по-долу, може да
изглеждат далеч от вашата работна реалност като предприятие за културен туризъм.
Повярвайте ни: не са!
Но не се заблуждавайте от богатството от възможни финансови инструменти: Това са
инструменти, които помагат за развитието на вашето предприятие, а не самоцел. Първата ви
цел като предприемач в сферата на културния туризъм винаги ще бъде да генерирате
директен доход от вашите бизнес дейности, т.е. вътрешното финансиране.

Вътрешно финансиране
За да развиете своя културно-туристически бизнес, е важно да инвестирате в него. Това
означава, че имате нужда от достъп до финансиране. За съжаление външните източници на
финансиране - спонсори, дарители, кредитори или инвеститори - често са скептични, особено в
случая на по-малките предприятия. Това може да ви остави да разчитате на вътрешни
източници на финансиране, за да инвестирате във вашия бизнес.

Какви са вътрешните източници на финансиране?
Неразпределена печалба
Неразпределената печалба е лесен източник на вътрешно финансиране, тъй като тя е ликвиден
актив. Неразпределената печалба е частта от нетния доход, която сте запазили в бизнеса си и
не сте го разпределили още. В малкия бизнес, неразпределената печалба обикновено се
изплаща на собствениците, които често нямат фиксирана бюджетна заплата. Вместо да
изплащате неразпределената печалба на себе си, можете да я реинвестирате обратно
(частично или цялата) в бизнеса си за културен туризъм.
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Текущи активи
Текущите активи се състоят от парични средства или всичко, което лесно може да се превърне
в пари в брой. Например, приходи от вашата дейност или складови наличности и др., които
можете да ги продавате и да използвате дохода като източник на финансиране. Трябва обаче
да внимавате да не намалявате сегашните си активи до нива, по-ниски от текущите си
задължения, тъй като това може да ви попречи да изплатите дълговете си.

Дълготрайни активи
Дълготрайните активи са тези, които не могат лесно да бъдат конвертирани в парични
средства. Обикновено тези активи включват оборудване, имущество и сгради. Тъй като тези
активи отнемат време, за да се превърнат в пари, не може да се разчита на тях за краткосрочен
достъп до финансиране. Ако имате време обаче, бихте могли например да продадете някакво
оборудване или дори собственост, за да инвестирате в бизнеса си.

Лични спестявания
Личните спестявания са гръбнакът на много малки туристически фирми. Ако фирмата ви няма
средства за финансирането на вашия проект, все пак може да имате лични финанси, които
могат да допринесат за вашия бизнес. Това осигурява алтернатива на търсенето на външни
дарители или заеми, и ви позволява да запазите контрола върху бизнеса си.

Безплатни ресурси
Мислили ли сте някога за безплатните ресурси, които са на ваше разположение? Те могат да се
възприемат и като вътрешно финансиране, макар че на пръв поглед не изглеждат като
финансиране. Доброволните вноски на ваши членове или спонсори, мрежите с безплатна
информация за всеки въпрос, който може да бъдат такива ресурси. И още, търговските камари
предлагат множество безплатни мерки за подкрепа, които са ресурси, до които имате
свободен достъп - просто го вземете!

Предимства на вътрешното финансиране
Вътрешно финансиране vs. банково финансиране
Когато използвате фирмени средства, не е нужно да плащате лихва на банката. Също така не е
нужно да преминавате през процеса на кандидатстване, който може да бъде скъп, ако трябва
да заплатите на някого, за да изготви отчети за приходите и разходите, баланси и друга
документация, изисквана от банката.

Вътрешно финансиране vs. продаване на акции
Един от начините да се съберат пари за вашите бизнес проекти е като се продават акции на
инвеститорите. Това им дава частична собственост върху вашия бизнес. Използването на
вътрешно финансиране предлага предимството да се задържи контрола в ръцете на
основателите на компанията.
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Вътрешно финансиране vs. държавни субсидии
Особено в туристическия сектор вашият бизнес може да се класира за държавни субсидии при
определени обстоятелства. Процесът на кандидатстване обаче може да бъде продължителен и
скъп. Разходите идват от подготовката на документацията за тези безвъзмездни средства.
Трябва да спечелите одобрението на агенцията, предоставяща безвъзмездната помощ и това
може да включва много хора и комитети. С вътрешно финансиране можете веднага да
започнете проекта си без да се изисква друго одобрение освен това на ръководството ви.

Вътрешно финансиране с приходи vs. продажба на активи
Някои бизнеси се опитват да финансират нови дейности чрез продажбата на активи. Това
намалява стойността на компанията и може да доведе до разходи за транзакции, както и
данъци. Вътрешното финансиране с реализирани приходи съхранява всички активи в
дружеството и не води до допълнителни разходи освен разходите по самата дейност.
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Част 3.
Схеми за външно
финансиране
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Схеми за външно финансиране
Изправяне срещу нуждата от финансиране
Вашият достъп до финансиране зависи от това колко привлекателен е вашият културнотуристически бизнес за инвеститори и финансови институции. Вашата способност да планирате
и управлявате вашите нужди от финансиране, и да развивате солидно бизнес предложение, е
важен аспект, който включва знание за наличните възможности за външно финансиране.
Стратегическото бизнес планиране е от съществено значение за изграждането на структури, за
да се отговори на финансовите нужди на вашия бизнес и да му се осигури жизнеспособност във
все по-сложната туристическа среда.
Всички бизнеси се нуждаят от достъп до достатъчно финансиране, за да растат. Дори когато не
желаете да инвестирате, разширявате и развивате бизнеса си, вашето предприятие за културен
туризъм ще се нуждае от финансиране, за да поддържате ежедневната си работа и да
поддържате пазарната си позиция.
Трябва да вземем под внимание, че много малки предприятия за културен туризъм, особено в
селските райони, се управляват от хора, които нямат академична степен по бизнес
администрация. Дейността на тези "самоуки предприемачи", често млади хора или хора с
мигрантски произход, или хора, работещи по модел на сътрудничество, е изправена пред поголеми предизвикателства, ако искат да имат достъп до външно финансиране. Техните бизнес
предложения може да не са добре обосновани или търговски стабилни. Банките все повече не
желаят да финансират тези неопитни предприемачи и други новодошли, но и тяхното
разбиране за туристическия бизнес може да бъде ограничено, а знанията и уменията им за
финансово управление може да се нуждаят от подкрепа.
Изискванията за обезпечение на банките за предоставяне на заем също оказват влияние върху
способността на бизнеса с културен туризъм. Това може да се превърне в основна пречка,
особено ако сте доставчик на услуги, който няма или има само няколко фиксирани или
материални активи. Когато оценяват кандидатурата ви за финансиране, банките обикновено
гледат за обезпечение, основано на недвижими имоти, а не на паричните потоци и
възможностите ви за генериране на печалба. Вашият туристически бизнес, базиран на услуги,
обикновено ще срещне трудности при оценката на пазарната стойност на вашите
нематериални активи, които няма да бъдат приети като обезпечение. Това означава, че вашият
бизнес ще бъде значително подценен. Фокусът на банките върху обезпеченията, базирани на
недвижими имоти, също е предизвикателство, ако вашият имот вече е договорен като
обезпечение на друг заем.
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Финансиране на иновациите и нови предприятия за културен туризъм
В ранните етапи на една идея или процес на разработване на продукт вашият бизнес все още
не е икономически жизнеспособен или печеливш. Вие сте в зоната на загуба. Освен собствения
си капитал тази фаза обикновено се финансира със средства от приятели и семейство, които
решават, въз основа на лична информация, дали да инвестират или не в идеята или проектa.
Обществената подкрепа обикновено се състои от различни субсидии за изпълнение,
включително лихвени субсидии, безвъзмездни средства или данъчни стимули. Моля,
направете справка в Раздел 2, в който ще намерите някои от националните или регионалните
субсидии, които можете да използвате. В раздел 3 и 4 ще намерите общ преглед на
европейските фондове и европейските програми за финансиране.

Финансови инструменти, достъпни за стартъпи
в сферата на културния туризъм
Частна подкрепа

Обществена подкрепа

Частни пари (приятели и семейство)
Бизнес ангели
Краудфъндинг (Crowdfunding)

Лихвени субсидии
Грантове
Данъчни стимули

Финансиране на развитието на вече съществуващи организации за културен туризъм
По време на етапите на развитие на вашия културно-туристичеси бизнес, той постепенно ще
стане икономически жизнеспособен. Ще имате достъп до по-голямо разнообразие от
финансови ресурси:
• кредитни заеми,
• възможности краудфъндинг,
• фирми за рисков капитал,
• частен капитал,
които ще ви помогнат да финансирате ежедневните си нужди или дейностите по обновяване и
разширяване.
Ако имате малък бизнес, вероятно ще разчитате до голяма степен на вътрешни и неформални
източници на финансиране като лични заеми, овърдрафт, използване на кредитни карти,
спестявания и оборотни средства, когато трябва да финансирате ежедневно операции.
Неразпределената печалби трудно се натрупват за малките туристически предприятия, тъй
като повечето доходи се реинвестират незабавно.
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Финансови инструменти на разположение на вече съществуващи компании
за културен туризъм
Частна подкрепа

Обществена подкрепа

Стандартни банкови заеми
Финансиране от активи
Частен капитал и рисков капитал
Краудфъндинг (Crowdfunding)
Финансиране тип „Мецанин“

Гаранции за заеми

Краткосрочните банкови заеми са подходящи за финансиране на вашите маркетингови
дейности, нови софтуери и технолигии, или за освежаване на вашите продукти.
Средносрочните и дългосрочните банкови заеми са по-подходящи за по-големи
инвестиционни проекти, включително за обновяване или разработване на нови съоръжения.
Овърдрафтът е важен, но скъп инструмент, използван от сезонните компании за управление на
паричния поток, особено в началото на сезона.
Във всеки случай, ако планирате бизнеса си с културен туризъм и имате готов бизнес план за
външен преглед, то е силно препоръчително да обсъдите възможност за финансиране с
банкови представители. Целта не е непременно да получите банков заем. Освен това банките
предлагат разнообразна подкрепа за компаниите, която може да варира от подкрепа на
управлението и консултиране, през информационен поток за оценка на вашата концепция без
такси, и достъп до местни и регионални мрежи до организиране и участие в панаири.
Ако трябва да разчитате на определени активи за вашите бизнес операции (напр. велосипеди
за екскурзионни обиколки или кухненски мебели, ако сте в сферата на хранителните услуги),
можете да заемате пари на базата на вашите активи. Обосновката е сходна: активът се
използва като обезпечение за заема. Финансирането на базата на активи обаче не е
подходящо за туризъм, който произвежда само базирани на услуги нематериални активи.
Финансирането от тип „Мецанин“ е хибрид от дългово и капиталово финансиране, което дава
на заемодателя правото да преобразува собственост или дялово участие в бизнеса ви в случай
на неизпълнение, след като са върнати заетите суми на дружества за рисков капитал или други
висши кредитори. Финансирането от тип „Мецанин“ обикновено се извършва с по-малко строг
процес на оценка от страна на заемодателя и малко или никакво обезпечение от страна на
заемополучателя, и се третира като дялово участие в баланса на дружеството.

Нови подходи за финансиране с по-голямо участие на частния сектор
Докато банковото финансиране ще продължи да бъде от решаващо значение за по-голямата
част от сектора културен туризъм, през последните години се появи по-разнообразен набор от
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възможности за финансиране, които могат да ви помогнат да укрепите капиталовите си
структури и да намалите зависимостта си от заеми.
Следвачата глава ще насочи Вашето внимание към разработването на инструменти за
небанково финансиране, като например финансиране на базата на активи и алтернативни
дългови системи.

Финансиране базирано на активи
Финансирането на базата на активи включва лизинг, кредитиране на базата на активи,
факторинг и финансиране на поръчки за покупка.
Предоставянето на заеми въз основа на активи е всякакъв вид заем, обезпечен с актив. Това
означава, че ако заемът не бъде възстановен, активът се взема. В този смисъл ипотека е
пример за заем, базиран на активи. По-често обаче фразата се използва за описание на
кредитирането на бизнес и големи корпорации, които използват активи, които обикновено не
се използват при други заеми. Обикновено тези заеми са обвързани с инвентара, вземанията,
машините и оборудването.
Факторингът е финансова сделка, при която една фирма продава своите вземания (по фактури)
на трета страна (наричана фактор) с отстъпка.
Финансирането по поръчка за покупка е опция за финансиране, ако фирмата Ви се нуждае от
пари в брой, за да изпълни поръчките на клиентите. Особено в туризма съществуват проблеми
с периодични парични потоци. Ще има времена, когато просто няма достатъчно пари за
покриване на разходите за опериране на вашия бизнес. В резултат на това може да има
поръчка от клиент, която не сте в състояние да изпълните поради липса на пари в брой.
Необходимостта от отказване на поръчката ще означава не само загуба на приходи, но и загуба
на репутация. Ако се разчуе, че отказвате сделки, защото не можете да си позволите да
завършите работата си, доверието на клиентите ще намалее.

Алтернативно финансиране
Алтернативните механизми на финансиране (краудфъндинг, секюритизирани дългове,
корпоративни или покрити облигации) съдържат известен потенциал за вашия културен
туризъм. Много често обаче тези иновативни и алтернативни методи на финансиране остават
недоразвити поради частично бюрократични и регулаторни ограничения, но и поради липса на
знания и разбиране.
Двата най-интересни механизма са взаимното финансиране (peer-to-peer) и краудфъндинга.
Те са иновативни подходи за финансиране, които могат да осигурят на вашия бизнес прост и
евтин начин за набиране на капитал от публични инвеститори. Тези интернет базирани модели
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осигуряват алтернативен източник на финансиране за вас, особено ако нямате достъп до
финансиране чрез традиционни средства.
Взаимното финансиране (peer-to-peer), известно също и като "crowd-lending", е форма дългово
обществено финансиране. То свързва хора, които искат заеми, с хора, които са потенциално
готови да финансират тези заеми. Съответствието се осъществява чрез специален посредник,
който предоставя тази услуга за групово финансиране и това става обиковено онлайн.
Кредитополучателите изброяват подробностите за искането си (търсената сума и планираната
употреба) на уебсайта на посредника. Кредиторите разглеждат уеб сайта, за да решат в кои
заеми да инвестират.
Краудфъндинг е груповото финансиране с придобиване на дялове и дава възможност на
множество малки инвеститори от "тълпата" да вложат пари в даден проект или фирма в замяна
на акции. Можете също да предложите "възнаграждения" или награди (като безплатни
нощувки или отстъпки) срещу инвестиции. Вие определяте сумата, която искате да привлечете
от инвеститорите. След като се усвои това финансиране, всеки излишък (минус таксите) се
предоставя на вашата фирма за нейното използване. Груповото финансиране обикновено се
организира от специален посредник в интернет, който свързава този, който търси финансиране
с множеството хора, интересуващи се да инвестират в интересни идеи и проекти. Този начин е
най-често използван от нови фирми в ранните етапи от тяхното развитие. Законодателните
промени отварят възможности за нови проекти да набират средства от много инвеститори,
всеки от които допринася с малки суми, като в същото време намаляват разходите за
транзакции, тъй като тези инвестиции се извършват онлайн и чрез банкови преводи. Друго
предимство на тези финансови техники е, че те дават възможност на кредитополучателя да
събере средства в по-кратък срок от банковите заеми.
Въпреки че все още не се използват много в туризма, тези модели предлагат значителен
потенциал като източник на капитал за вашия културен туризъм. Тази новаторска финансова
техника създава мрежа от инвеститори и разпределя финансовия риск. Същевременно тези
подходи служат и за двойната цел за осигуряване на финансиране и подпомагане на местното
развитие: хората инвестират в проекти, за които се грижат и помагат на местните фирми да
създават работни места.
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Част 4.
Финансиране чрез
Европейски фондове
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Финансиране чрез Европейски фондове
Преглед
Целта на този и на следващия раздел е да обобщи в лесно разбираема и достъпна форма
различните източници на финансиране, които са налични в Европейския съюз. След като
проучихме "джунглата на финанцирането“ ние идентифицирахме осем европейски фонда и
програми, които изглеждат "използваеми" от културния туризъм в селските райони: Те са
описани в раздели 4 и 5, както следва:
В раздел 4 са изброени Европейските фондове, които предлагат схеми за финансиране. Те са
достъпни обикновено чрез национални точки за контакт и/или чрез национални банки:
• Европейски фонд за стратегически инвестиции,
• Европейски фонд за регионално развитие,
• Кохезионен фонд,
• Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
В раздел 5 са изброени някои Европейски програми, които предлагат финансиране за
организации чрез участие в дейностите по проекта. Тук трябва да решите дали приоритетът на
програмата съвпада с вашите изисквания за финансиране:
• LIFE,
• COSME,
• Програма „Креативна Европа“,
• Заетост и Социални Иновации.
Различните фондове и програми отразяват разнообразието на нуждите на туристическия
сектор и обхвата на тематичните програми на ЕС, които впоследствие могат да го подкрепят.
Секторът на туризма получава подкрепа от различни програми, но събирането и усвояването
на информация за много програми продължава да бъде предизвикателство за твърдо
притиснатите частни и публични организации. Надяваме се, че този модул ще направи обзора
по-лесен. Той се съсредоточава върху най-важните програми на ЕС за туристическия сектор,
свързани с практически въпроси: видовете дейности, свързани с туризма, отговарящи на
условията за финансиране; кой може да кандидатства; вид и ниво на финансиране; и как да се
прилага и кога.
Периодът на средствата и програмите обхваща периода 2014-2020 г. Следователно
информацията, съдържаща се в този модул, ще бъде точна само за този период. По-точно,
съставянето е направено през 2016/17 г. и предлагаме на читателите да се позовават на
съответните уебсайтове, за да получат най-новата информация.
Създадена като входна точка за специализирани уеб сайтове, този модул съдържа много
интернет връзки. Някои от тези връзки са доста дълги и загадъчни. Поради това повечето от тях
са въведени като хипервръзки.
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За краткост модулът обхваща само това, което е необходимо да се знае за получаване на
подкрепа. Поради това тя не обхваща следните елементи: препратки към различните актове,
залегнали в дадена програма, като се започне с нейното финансово регулиране; нейното общо
управление; неговите действия, насочени към други сектори; общия бюджет; промени в
разпределението на бюджета между програмите; Тази обща информация може да се намери
чрез хипервръзките.

Европейски фонд за стратегически инвестиции
Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI) е инициатива за преодоляване на
сегашната пропаст в ЕС чрез мобилизиране на частно финансиране за стратегически
инвестиции. EFSI може да подкрепи, наред с други неща:
1. Стратегическа инфраструктура, включително цифрова, транспортна и енергийна;
2. Образование, научни изследвания, развитие и иновации;
3. Разширяване на възобновяемите енергийни източници и ефективността на
ресурсит;
4. Подкрепа за малките предприятия.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
Всеки вид полезна транзакция или инвестиция за развитие на легитимни (МСП) дейности.
Навсякъде в ЕС, включително трансгранични проекти (без географски квоти). Такива дейности
могат да се насочат например към:
• Пътни инфраструктури (регионални летища, пристанища, ...);
• Енергийна ефективност на хотели и туристически курорти;
• Ревитализиране на бивши индустриални зони за развлекателни цели.

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Всички юридически лица (всеки публичен орган, фирма, и по-специално МСП, изследователски
организации, университети, неправителствени организации, туристически клъстери и др.) чрез
финансови посредници.

Как да кандидатствате и кога
За заеми или банкови гаранции кандидатствайте за финансовите посредници (например
търговски банки), поддържани от EFSI. Достъп до финансиране:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/ .
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Европейски фонд за регионално развитие
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от петте "Европейски структурни и
инвестиционни фонда". ЕФРР има за цел да засили икономическото и социалното сближаване
в Европейския съюз, като коригира неравновесието между своите региони. Той може да
осигури съществена подкрепа за подобряване на конкурентоспособността и качеството на
туризма на регионално и местно равнище, особено в райони в (индустриален / селски) упадък
или такива, които са подложени на градско обновление.
Подкрепата от ЕФРР има 11 тематични цели и инвестиционни приоритети в съответствие с
политическите приоритети на стратегията "Европа 2020". Най-релевантните за туристическия
сектор са:
• Научни изследвания и иновации;
• Информационни и комуникационни технологии;
• Конкурентоспособност на малките и средни предприятия;
• Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;
• Образование, умения и учене през целия живот.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
Тези програми могат например да подпомагат:
• разработването на ИКТ продукти, свързани с туризма (приложения, извличане на
данни, и др.);
• развитието на иновативни туристически услуги, особено в по-малко облагодетелствани
и периферни региони със слабо развити промишлени структури и силно зависими от
туризма (нови бизнес модели, използване на нови идеи);
• разработване на продукти и услуги с висока добавена стойност в пазарни ниши
(здравен туризъм, туризъм за възрастни, културен и екотуризъм, гастрономически
туризъм, спортен туризъм и др.) Чрез мобилизиране на специфични местни ресурси и
по този начин допринасяне за интелигентната регионална специализация;
• клъстеринг дейности между различните туристически индустрии, както и с творчески
индустрии, с цел диверсификация на регионалните туристически продукти и
удължаване на туристическия сезон;
• опазването, популяризирането и развитието на природни и културни туристически
активи и свързаните с тях услуги;
• малка културна и устойчива туристическа инфраструктура;
• мерки в полза на предприемачеството, самонаемането и създаването на бизнеса, както
и интернационализацията на туристическите МСП и клъстерите;
• професионално обучение, повишаване на квалификацията.
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Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Всички юридически лица (всеки публичен орган, фирма и по-специално МСП, изследователски
организации, университети, неправителствени организации, туристически клъстери и т.н.).

Как да кандидатствате и кога
Започнете, като проверите програмите на ЕФРР във вашия регион и проверете дали вашият
проект отговаря на критериите за подбор и инвестиционните приоритети. Следвайте
процедурите за кандидатстване на съответния управляващ орган. За заеми или банкови
гаранции кандидатствайте при финансовите посредници.
За повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Кохезионен фонд
Кохезионният фонд (КФ) е един от петте "Европейски структурни и инвестиционни фонда". За
да се намалят икономическите и социалните различия и да се насърчи устойчивото развитие,
Кохезионният фонд е предназначен за държави-членки, чийто брутен национален доход (БНД)
на глава от населението е по-малък от 90% от средния за ЕС.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
Зависи от нуждите на всяка държава-членка, както е определено в техните оперативни
програми

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Всички юридически лица (всеки публичен орган, фирма и по-специално МСП, изследователски
организации, университети, неправителствени организации, туристически клъстери и др.).
Повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

Вид и ниво на финансиране
Дарения. Ниво на финансиране, определено в наредбите, подготвени от управляващите органи
във всяка страна. Максимален процент на съфинансиране от 85%.
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) има за цел, наред с
други неща, да насърчава икономическото развитие в селските райони. В зависимост от
потребностите и избора на всяка държава-членка, подкрепа може да бъде предоставена на:
• развитието на неземеделски МСП в селските райони и ангажиране в устойчив и
отговорен туризъм;
• възстановяването / модернизирането на културното и природното наследство на селата
и селския пейзаж.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
Допустимите действия са изброени в националните и регионалните програми за развитие на
селските райони. Те могат да финансират:
• дейности за професионално обучение и придобиване на умения (курсове, семинари,
обучения например за развитието на селския туризъм), демонстрационни дейности и
информационни действия;
• помощ за стартиране на бизнеса, както и инвестиции за неселскостопански дейности в
селските райони (настаняване в селски райони, магазини, ресторанти, обиколки с
екскурзовод и др.);
• изготвяне и актуализиране на планове за развитие на общини и села в селските райони;
• инвестиции за обществено ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
информация и малка туристическа инфраструктура;
• проучвания и инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и
модернизирането на културното и природното наследство на селата;
• сътрудничество, включващо най-малко две структури (създаване на клъстери и мрежи,
сътрудничество между малки оператори за разработване и / или маркетинг на
туристически услуги, свързани със селския туризъм, ...).

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Всяко физическо или юридическо лице, което работи в селските райони (фермер, горско
стопанство, МСП в селските райони). Управляващите органи за този фонд са изброени на
уебсайтовете на Министерството на земеделието във вашата страна.

Вид и ниво на финансиране
ЕЗФРСР предоставя грантове с минимален размер на вноската от 20%. За действията за
сътрудничество подкрепата е ограничена до максимум 7 години.
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Част 5.
Участие в Европейски
Програми
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Участие в Европейски програми
Преглед
Целта на това звено е да се изброят някои европейски програми, които предлагат финансиране
за организации чрез участие в проектните си дейности. Обикновено тези програми не
предлагат финансиране за инвестиции, а по-скоро за обучение на персонала или разработване
на продукти като обучителни концепции и т.н. Например развитието на този маркетингов курс
е финансирано от програмата "Еразмус +", а организациите, които участват в този проектът се
възползват от значително финансиране на разходите за персонал. За да участвате и вие в тези
програми, трябва да решите дали приоритетът на съответната програма съвпада с вашите цели
и изисквания за финансиране.
В този раздел представяме общ преглед на следните програми:
• LIFE;
• COSME;
• Програма "Творческа Европа";
• Заетост и социални иновации.
Продължителността на действие на тези програми обхваща периода от 2014 до 2020 г.
Следователно информацията, съдържаща се в този модул, ще бъде точна само за този период.
Тъй като повечето от тези програми издават годишни приоритети, предлагаме да се
консултирате с последните издания за съответната година, за да се получи най-новата
информация.

LIFE
LIFE е финансов инструмент, който подкрепя проекти за опазване на околната среда и
природата в целия ЕС. Приоритетните области на неговата подпрограма за околната среда са:
•
•
•

Околна среда и ефективност на ресурсите;
Природа и биоразнообразие;
Управление на околната среда и информация.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
Най-важните действия вероятно са тези, предвидени в така наречените "традиционни
проекти", които могат да приемат различни форми:
•

пилотните проекти, които: оценяват ефективността на нов използван метод / подход
или такъв, който е бил използван в различен (географски, екологичен, социалноикономически) контекст; сравняват резултатите си с тези, произведени от най-добрите
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•

•
•

практики, за да определят дали методът трябва да бъде тестван в по-голям мащаб (т.е.
в демонстрационен проект) и да се информират заинтересованите страни;
демонстрационните проекти тестват и оценяват метод / подход, който е нов или е
използван в различен контекст; те информират другите заинтересовани страни за
резултатите и когато е уместно, ги насърчават да прилагат тези методи / подходи;
проектите за най-добри практики прилагат подходящи, икономически ефективни и найсъвременни техники, методи и подходи, отчитащи конкретния контекст на проекта;
проекти за информация, осведоменост и разпространение, свързани с една от
приоритетните области.

Ако LIFE не финансира големи инфраструктурни проекти, тя може да подкрепи инвестициите в
"Зелена инфраструктура" чрез грантове и заеми/банкови гаранции.

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Всички юридически лица (МСП, НПО-та, публични органи).

Вид и ниво на финансиране
Безвъзмездни средства за традиционни проекти от 500 000 до 1,5 млн. Евро, с максимален
процент на съфинансиране от 60%, с изключение на проекти, насочени към приоритетни
местообитания и видове (75%).

Как да кандидатствате и кога
Посетете страницата за финансиране на програмата LIFE. Трябва да използватте формуляра за
кандидатстване, предоставен в пакетите за кандидатстване на програма LIFE (достъпен на
същата страница) и да ги предоставите на "Изпълнителна агенция за малки и средни
предприятия" (EASME). Предложенията за проекти трябва да бъдат създадени и представени
чрез инструмента eProposal. При подготовката на предложението кандидатите могат да се
консултират със съответната национална точка за контакт на LIFE в държавите-членки.
За заеми или банкови гаранции кандидатствайте за финансовите посредници.

Повече информация: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
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COSME
COSME е програма на ЕС за конкурентоспособността на предприятията и малките и средните
предприятия (МСП). Тя подпомага МСП в четири области:
•
•
•

•

Улесняване на достъпа до финансиране за МСП чрез "Инструмента за гарантиране на
заеми" и " Капиталов механизъм за растеж";
Подобряване на достъпа до пазарите (особено благодарение на услугите, предоставяни
от мрежата Enterprise Europe Network);
Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособността и устойчивостта на
предприятията от Съюза, особено благодарение на Плана за действие в областта на
туризма (Tourism Action Plan);
Насърчаване на предприемачеството и предприемаческата култура, особено
благодарение на обменната схема "Еразъм за млади предприемачи".

COSME предлага собствена схема за финансиране, насочена към туризма, която е найинтересна в контекста на културния туризъм в селските райони.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
TOURISM ACTION PLAN
Някои от целите на TOURISM ACTION PLAN се осъществяват чрез покани за предложения и
покани за участие в търг, отворени за туристическия сектор. Те могат да се отнася за:
•

•

•

•

разработването и / или популяризирането на устойчиви транснационални тематични
туристически продукти (свързани например с европейски маршрути, посветени на
специфични аспекти на нашето културно и индустриално наследство, пътеки за
колоездене, екотуризъм, морски и подводни зони, и др. );
разработването и / или популяризирането на нишови продукти, използващи синергиите
между туризма и творческите индустрии на европейско равнище (например
европейски маршрут за продукти от висок клас);
транснационални публични и частни партньорства, които развиват туристически
продукти, насочени към конкретни възрастови групи (например за възрастни или за
младежи), увеличаващи туристическите потоци между европейските страни през
ниските и средните сезони;
схеми за изграждане на капацитет за "достъпен туризъм" (т.е. за всички, независимо от
техните физически ограничения, увреждания или възраст), при които мениджърите на
дестинации и предприемачите могат да се учат от опитни и успешни достъпни
оператори, да създават синергии с други оператори от веригата за доставки, да
изследвате новите пазарни възможности и начина да правите бизнес.

ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Тази схема за обмен позволява на младите предприемачи да прекарват 1 до 6 месеца с опитен
предприемач, базиран в друга европейска държава и готов да действа като наставник.
Младите предприемачи и техните домакини могат да открият нови европейски пазари или
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бизнес партньори, различни начини за правене на бизнес и евентуално да решат да продължат
сътрудничеството си в по-дългосрочен план (например съвместни предприятия, дейности на
подизпълнители, взаимоотношения между изпълнители и доставчици). За младите
предприемачи това също улеснява успешния старт на техния бизнес или укрепва новото им
начинание. Що се отнася до домакинските предприемачи, те се възползват от свежи идеи от
мотивирани нови предприемачи, които може да имат специализирани умения или знания,
които допълват техните.
Тази схема за финансиране може да бъде най-интересна за стартъпите и предприемачи в
сферата на културния туризъм за валидиране на иновативни бизнес идеи с помощта на опитни
колеги.

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Достъп до финансиране: всичи МСП.
Tourism Action Plan: всички юридически лица (МСП, НПО, държавни органи, ...)
Еразъм за млади предприемачи: предприемачи, стартъпи.

Вид и ниво на финансиране
ДОСТЪП ДО ФИНАНСИ (ACCESS TO FINANCE): Интервенции (заеми, гаранции), подкрепени от
механизма за гарантиране на заеми: продължителност от минимум 12 месеца и максимум 10
години; сума, по-малка или равна на 150 000 евро за всеки тип МСП и по-горе при определени
условия.
TOURISM ACTION PLAN: Безвъзмездните средства за проекти, които обикновено са с
продължителност 18 месеца, със среден принос на ЕС от 250 000 евро. Договори за проучвания
и анализи с променлива продължителност и размер.
ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ: Безвъзмездни средства, покриващи част от пътните и
дневните разходи по време на посещението. В зависимост от страната на пребиваване
месечната финансова помощ варира от 560 евро до 1 100 евро

Как да кандидатствате и кога
За безвъзмездните средства: Информация за поканите за представяне на предложения и
съответните процедури за кандидатстване е достъпна на сайта на Изпълнителната агенция за
малки и средни предприятия (EASME), която управлява COSME.
За заеми, кредитни гаранции, капиталови инструменти или рисков капитал: Използвайте
достъпа до финансова търсачка на ЕС, за да намерите финансови посредници, намиращи се
във вашата страна.
За схемата за обмен на "Еразъм за млади предприемачи" заявлението може да бъде
направено онлайн или чрез звено за контакт във вашата страна на пребиваване.

Повече информация: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme .
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Програма "Творческа Европа"
Програмата "Творческа Европа" помага на културните и творческите организации да
функционират транснационално, подпомага разпространението на културни произведения,
както и мобилността на културните играчи. Тя се състои от три части:
•
•
•

подпрограмата "Култура" за секторите култура и творчество;
подпрограма "Медия" за аудио-визуалните индустрии;
междусекторната насока за съвместни проекти между секторите на културата и
творчеството и аудио-визуалните индустрии.

За подробности относно структурата и процедурите вижте уебсайта на Creative Europe.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
ПРОЕКТИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Подпрограмата "Култура" финансира транснационални дейности в и извън ЕС, насочени към
разработване, създаване, производство, разпространение и запазване на стоки и услуги, които
въплъщават културни, художествени или други творчески изрази. Това включва дейности за
развиване на умения, компетенции и ноу-хау, включително как да се адаптират към цифровите
технологии; да тества нови модели на бизнес и управление; да организират международни
културни дейности, като турнета, изложби, обмени и фестивали; както и да стимулира интереса
към европейските културни и творчески произведения и да подобри достъпа до тях.

ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ
Подпрограмата " Култура "подкрепя европейските мрежи (т.е. структурирани групи от
организации), които укрепват капацитета на секторите на културата и творчеството да работят
транснационално и международно, да се адаптират към промяната и да насърчават
иновациите.

МЕЖДУСЕКТОРНО НАПРАВЛЕНИЕ
Междусекторното направление ще улесни заемите за културни и творчески предприятия и
организации. То също така ще подкрепя транснационалните дейности в културния, творческия
и аудио-визуалния сектор, например за обмяна на опит и ноу-хау, свързани с новите модели на
бизнес и управление.

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
ПРОЕКТИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Всички юридически лица, действащи в сектора на културата и творчеството. Те трябва да са
имали юридическа правоспособност най-малко две години към датата на крайния срок за
подаване на заявления.
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ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ
Мрежи, действащи в сектора на културата и творчеството, състоящи се от най-малко 15
организации (юридически лица), установени в най-малко 10 участващи държави; тези
европейски мрежи трябва да са имали юридическа правоспособност в продължение на наймалко две години към датата на крайния срок за подаване на заявления.

Вид и ниво на финансиране
ПРОЕКТИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
За проекти с по-малък мащаб на сътрудничество (максимум 48 месеца и реализирани от
консорциум от най-малко 3 партньори от 3 различни участващи страни), безвъзмездните
средства са до 200 000 EUR, които представляват максимум 60% от допустимия бюджет. За
мащабни проекти за сътрудничество (максимум 48 месеца и изпълнявани от консорциум от
най-малко 6 партньора от 6 различни участващи страни), безвъзмездните средства са до 2
милиона евро, представляващи максимум 50% от допустимия бюджет.

ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ
Безвъзмездни средства за дейности, предоставени съгласно тригодишно рамково
споразумение за партньорство, което не надхвърля 250 000 евро годишно. Максимален
процент на съфинансиране е 80% от общите допустими разходи.

МЕЖДУСЕКТОРНО НАПРАВЛЕНИЕ
През 2016 г. бе създадена финансова гаранция в размер на 750 млн. EUR, за да се даде
възможност на финансовите посредници да заемат повече кредити в тези сектори.

Как да кандидатствате и кога
Информация относно поканите за представяне на предложения и процедурите за
кандидатстване е достъпна на сайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и
култура и чрез бюрата на Creative Europe.

Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
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Еразъм+
Еразъм + има за цел да повиши уменията и заетостта, както и да модернизира образованието и
обучението.
С цел насърчаване на иновациите и заетостта, програмата подкрепя
•
•
•
•

•

Проекти за мобилност на учащи и персонал в областта на професионалното
образование;
Сътрудничество между образователните институции, бизнеса, местните и регионалните
власти и НПО;
Стратегически партньорства за организации от различни икономически сектори да
развиват иновативни практики, водещи до висококачествено обучение и знания;
Алианси на знанието да разработят иновативни и мултидисциплинарни подходи за
преподаване и учене, за да се стимулира предприемачеството и предприемаческите
умения сред преподавателския състав и работниците;
Алианси за секторни умения за разработване и предоставяне на съвместни програми за
професионално обучение и методологии за преподаване / обучение, със специален
акцент върху ученето по време на работния процес, осигуряващо на обучаемите
уменията, изисквани от пазара на труда.

Вид и ниво на финансиране
ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧАЩИ
Стажове на всяко подходящо работно място за чираци и студенти в професионални училища,
от 2 седмици до 12 месеца (без пътуване) във всяка страна по програмата. Помощта на ЕС за
всеки обучаван варира от 18 до 112 евро на ден (в зависимост от жилищните разходи на
страната домакин) и пътните разходи до 1.100 евро.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА
Безвъзмездни средства с максимален размер 300 000 евро за партньорства с продължителност
2 години и 450 000 евро за партньорства с продължителност 3 години.

АЛИАНСИ НА ЗНАНИЯТА
Безвъзмездни средства от 700 000 евро за двугодишен Алианс; 1 млн. Евро за тригодишен
алианс.

АЛИАНСИ НА СЕКТОРНИ УМЕНИЯ
Безвъзмездни средства от 700 000 евро за двугодишен Алианс; 1 млн. Евро за тригодишен
алианс.
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Проектът EUROPETOUR се финансира като стратегическо партньорство по
"Еразъм +". Тя събра десет организации от осем европейски държави и донесе
значителни ползи на всички партньори, докато всичките им дейности бяха
финансирани чрез безвъзмездна помощ.
Най-ценният резултат са значително увеличените маркетингови компетенции и
мрежата, установена между партньорите с потенциал за бъдещо
сътрудничество.

Как да кандидатствате и кога
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) отговаря за
прилагането на централизирани действия (съвместни магистърски степени, стратегически
партньорства, алианси на знанието, алианси за секторни умения и спортни действия). Тя
публикува покани за представяне на предложения на своя сайт. Заявленията се подават
онлайн.
За действия, които не се управляват пряко от EACEA (например проекти за мобилност и
стратегически партньорства), предложенията трябва да се подават до Националната агенция на
страната, в която е създадена организацията по кандидатстване.

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
Проекти за мобилност: Всички юридически лица, които работят на пазара на труда или в
сферата на образованието и обучението (например МСП, търговски камари, синдикати,
фондации, НПО-та и т.н.).
Стратегически партньорства или алианси на знания/секторни умения: Всички юридически лица
(например висши учебни заведения, МСП, търговски камари, синдикати, фондации,
неправителствени организации, културни организации, библиотеки, музеи и т.н.).

Повече информация: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Заетост и социални иновации (EaSI)
Програмата "Заетост и социална иновация" (EaSI) насърчава високото качество и устойчива
заетост, гарантира адекватна и прилична социална защита, борба със социалното изключване и
бедността и подобряването на условията на труд. Тя обединява:
•
•
•

PROGRESS (Програма за заетост и социална солидарност);
EURES (Европейска трудова мобилност) и
Финансов инструмент за гарантиране на EaSI (посветен на микрофинансирането и
социалното предприемачество)

За подробности относно структурата и процедурите вижте:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.

Видове дейности, свързани с туризма, които отговарят на условията за финансиране
PROGRESS подкрепя аналитичната работа, полезна за разработване на политики, социални
иновации и експерименти в областта на социалната политика, т.е. тестване на иновативни
политики в малък мащаб и увеличаване на успеха на най-успешните такива, включително с
подкрепата на Европейския социален фонд.
EURES подпомага мобилността на работниците и помага на фирмите да наемат работа в друга
европейска страна чрез целеви схеми за мобилност (например "Вашата първа работа по
EURES" за търсещи работа между 18 и 30 години). Освен програмите за съчетаване на работа и
за наемане, тези схеми могат да покрият част от разходите на МСП-я за обучение на
новоназначени работници и да им помогнат да се установят. Те също така могат да помогнат на
търсещите работа като платят за пътуване свързано с интервю и / или за преместването в
чужбина и започването на нова работа.
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ EaSI могат да бъдат използвани за подпомагане
на създаването или развитието на малки предприятия / социални предприятия, включително
за нуждите от инвестиции, лизинг и оборотни средства, както и придобиване на лицензи и
други разходи за започване на дейността. Финансирането не може да се използва за покриване
на кредитни линии като овърдрафти или краткосрочни револвиращи съоръжения.

Кой може да кандидатства в сектора на туризма?
PROGRESS
•
•
•
•

Висши учебни заведения и научни институти;
Държавни органи - служби по заетостта;
Социални партньори;
Експерти по оценяване и оценка на въздействието.
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EURES
•
•
•

Държавни органи - служби по заетостта;
Търсещи работа (граждани на ЕС и тези, които законно живеят в страна от ЕС);
Предприятия – МСП-я.

Финансов инструмент за гарантиране на EaSI
•
•
•

Предприятия – микро-предприемачи;
Индивидуални лица;
Предприятия - социални предприятия.

Вид и ниво на финансиране
PROGRESS: За безвъзмездните средства, като всяка покана за представяне на предложения
определя максимално ниво на финансиране. Бюджетът, наличен при поканите за представяне
на оферти, също варира.
EURES: За МСП, безвъзмездна помощ за покриване на част от разходите за обучение на
новоназначени работници и подпомагане на тяхното уреждане в (програма за интеграция). За
търсещите работа е предвидена фиксирана надбавка (или еднократна сума), която да покрие
разходите, съпътстващи интервюта и/или установяването в друга страна след наемането на
работа.
Финансов инструмент за гарантиране на EaSI: Доставчиците на микрокредити, които се
подкрепят от инструмента, могат да предлагат преки или срещу гаранции, различни форми на
заеми (максимум 25 000 евро) и капиталови инвестиции. Що се отнася до социалните
предприятия, финансовите посредници предоставят заеми и други финансови инструменти
(максимум 500 000 евро на социално предприятие, при условие че не са регистрирани на
фондовия пазар и с годишен оборот, който не надвишава 30 милиона евро.

Как да кандидатствате и кога
Кликнете върху линковете за информация относно поканите за представяне на предложения
или поканите за участие в програмата по програма PROGRESS.
За да се възползвате от схемата за мобилност на работници, вижте "Вашето първо ръководство
за работа на EURES".
За микрокредити се свържете с един от доставчиците на микрокредити във вашата страна.
Приложенията се преглеждат непрекъснато.
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Част 6.
Програми за
финансиране на
културен туризъм
в България
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Национални програми за финансиране на културни туристически
проекти в България
В този раздел ние направихме преглед на най-важните механизми за финансиране в страните
от партньорството. Следователно тази българска версия описва ситуацията в България.
Информацията, съдържаща се в този раздел, е предоставена през пролетта на 2018 г ., затова
предлагаме на читателите да се позовават на съответните уебсайтове, за да получат най-новата
информация.
Основните източници за финансиране на проекти в областта на туризма в България са:
• Европейски структурни и инвестиционни фондове за Българи 2014 – 2020 г. – това са
Оперативните програми в страната, Програмата за развитие на селския туризъм и
Програма за морско дело и рибарство;
• Програми за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г. – това са програмите за
транскгранично сътудничество Бълграия – Турция, България – Румъния, България –
Гърция, България – Македония, България – Сърбия, Дунав 2014 – 2020, Балкани –
Средиземно море 2014 – 2020, ИНТЕРРЕГ Европа, Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014 - 2020“;
• Програми на Европейския съюз – COSME 2014 – 2020, Програма Творческа Европа
(Creative Europe) 2014 – 2020 г.;
• Локални общински програми за финансиране, фондации, конкурси (проверете във
вашата община за предоставяните възможности).
Подробна информация ще намерите тук:
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/rakovodstvo_eu_pr
ojects_2014-2020.pdf
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Достъп до финансиране
Доклад за добри
практики

Генерална дирекция "Образование и култура" (Европейската комисия) публикува доклад за
добри практики за улесняване на достъпа до финансиране за секторите на културата и
творчеството. Този доклад разглежда иновационните инструменти, които могат да улеснят
достъпа до финансиране за секторите на културата и творчеството. Той дава поглед върху
финансовата "екосистема", която включва:
• части, които са вътрешни, напр. финансовото състояние на дружествата, активи,
умения, ноу-хау, бизнес план и стоки или услуги;
• и части, които са външни, например доставчиците на финансови средства и
привържениците, търсенето на стоките или услугите на компанията, пазарната
динамика и търсенето, както и регулаторната рамка и тази на политиката.
Този доклад обяснява типологията на моделите на финансиране като предоставя и примери за
най-добри практики, както и за проекти в областта на културния туризъм, така и за различните
видове финансиране.

Link: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f433d9df-deaf-11e5-8fea01aa75ed71a1
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Ръководство за
финансиране на
туристическия сектор от
ЕС

Това ръководство е подготвено, за да отговори на изискванията за разнообразието от нуждите
на туристическия сектор и на редица тематични програми на ЕС, които впоследствие могат да
го подкрепят. Той помага за събирането и извличането на информация за много програми,
което е предизвикателство за трудно притиснатите частни и публични субекти, които
популяризират туристическите дестинации или развиват туристически услуги.
Ръководството обяснява различните програми (повечето от тях са представени в раздели 4 и 5)
и показва примери кои инвестиции и кои проекти са били финансирани.

Линк:
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiasb6y__HVAh
VGMhoKHY_lBswQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F1
8164%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNESc3AMvR7
AbbilO6VbylQRCKI2DA
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