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ГДИ Годишен доклад за изпълнението 

bn  Милиард 

СО Сертифициращ орган  
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CONV Конвергенция  

ОМС Общинско и местно самоуправление 

ПС Политика на сближаване 

CUP  Codice Unico di Progetto, единен код на проект 

ГД Генерална дирекция 

ЕК Европейска комисия 

ЕПИВ Европейски план за икономическо възстановяване 

ЕФР Европейски фонд за рибарство 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ИИ Изразяване на интерес 

ЕП Европейски парламент 

ИЕП Изпълнител по европейска програма 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕТС Европейско териториално сътрудничество 

ЕС Европейски съюз 

ИСДК Институция за следдипломна квалификация 

ИВО Институция за висше образование 

МО Междинни органи 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

JASMINE Съвместни действия в подкрепа на институциите за 
микрофинансиране в Европа 

JASPERS Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони 

JEREMIE Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и 
средни предприятия 
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МСП Малки и средни предприятия  

МВОМУ Министър по въпросите на общините и местното управление 

ТП Техническа помощ 

TC Териториално сътрудничество 

ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз 

ДЕС Договор за Европейския съюз 
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ОБОБЩЕНИЕ  

1. Контекст 

Прилагането на политиката на сближаване чрез структурните фондове е един от 
основните стълбове на действията на Европейския съюз. 35,7 % от бюджета на ЕС 
(около 347 милиарда евро) са отделени за настоящия програмен период 2007—2013 г. 
Предвид това, че Европейският съюз преминава през най-тежката икономическа 
рецесия от 30-те години на 20-ти век досега, тези фондове дават значителни 
възможности за създаване на работни места и инвестиции както за подпомагане на 
развитието на съществуващите предприятия, така и за насърчаване на потенциални 
предприемачи да открият нови предприятия. През последните три години около 27 % 
от наличното финансиране, или 93 милиарда евро, са инвестирани в създаването на 
работни места и растеж в Европа. 

ЕС разработва своите инструменти по политиката на сближаване повече от четири 
десетилетия. През този период той обръща специално внимание на анализа на 
използването на фондовете и на установяването, приемането и прилагането на 
необходимите изменения. Най-показателният резултат от последния анализ е ниският 
процент на усвояване на структурните фондове през програмния период 2007—2013 г. 
В тази връзка са посочени няколко аспекта, сред които недостатъчен административен 
капацитет или липса на съфинансиране. Въпросът, който до този момент не е 
анализиран, е достъпността на структурните фондове за кандидатите. Направени са 
сравнително малко проучвания на един от най-важните въпроси — този за 
стимулирането и привличането на потенциални кандидати за финансиране.  

В тази връзка докладът Barca от 2009 г.1 насочи вниманието към липсата на 
последователна картина на реалните резултати от прилагането на политиката на 
сближаване в Европейския съюз. Съществува значителен брой проучвания и доклади 
относно изградената физическа инфраструктура, подпомогнатите предприятия и дори 
за създадените работни места. Но повечето от тези проучвания и доклади са 
съсредоточени върху оценката на количествените показатели на производителността и 
степента на усвояване. Дебатът във връзка с направените констатации обикновено се 
ограничава до лицата, които участват пряко в разработването и управлението на 
програмата. Той обаче рядко взема предвид гледната точка на целевите групи и 
бенефициерите.  

Според цифрите степента на усвояване на финансирането в някои държави членки е 
по-ниска от тази в други. Това донякъде може да обясни защо много европейски 
граждани остават неинформирани и в последствие изразяват скептицизъм по 
отношение на работата на Европейския съюз. Според някои цифри около една трета от 
гражданите са информирани относно проектите, подкрепяни от Европейския съюз, но 
едва 10 % считат, че са имали пряка полза от тях. 

Слабостите в административното обслужване на местно, регионално и национално 
равнище са лесно установими и без съмнение допринасят за слабата степен на 
усвояване в някои райони. В най-добрия случай тези въпроси представляват едва 
половината от много по-сложната обща картина. Другата част от тази картина е 
                                                 
1  Barca F. (2009), Програма за реформирана политика на сближаване. Ориентиран към местните условия 

подход за посрещане на предизвикателствата и очакванията към Европейския съюз, Независим доклад, 
изготвен по искане на Danuta Hübner, член на Комисията, отговарящ за регионалната политика, Eurada, 
април 2009 г. 
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свързана с въпроса, защо в някои части на Европейския съюз предприятия, местни 
агенции, образователни институции, НПО и други органи проявяват по-голямо 
нежелание да кандидатстват за европейско финансиране?  

В този контекст настоящото проучване предлага поглед върху предполагаемите и 
реалните пречки, пред които са изправени кандидатите за финансиране по ЕФРР. 
Констатациите от това проучване следва да се тълкуват, като се вземе предвид едно 
важно обстоятелство.  

А именно, че не съществуват валидни статистики или констатации относно лицата, 
които са се отказали да кандидатстват или които никога не са се свързвали с местна 
служба, нито са попълвали заявление, поради каквато и да е причина. 

2. Обхват на проучването 

Настоящото проучване има за цел да определи основните фактори, които биха могли 
да насърчат или обезкуражат потенциалните кандидати, когато обмислят възможността 
да кандидатстват за финансиране по структурните фондове. Един от факторите е че 
процедурите за кандидатстване са твърде тежки или твърде сложни. Проучването 
разглежда този аргумент, като обръща внимание на проблемите на административните 
процедури в различните системи. Този анализ ще помогне да се определи източникът 
на тези проблеми (на европейско, национално или регионално равнище) и по този 
начин да бъдат предложени целеви решения.  

Проучването разглежда и различни профили на кандидатите, за да установи кои са 
типовете организации и органи, които обикновено кандидатстват, какво ги мотивира 
да го правят и оттам – как могат да се привлекат и други кандидати. То съдържа и 
предварителен преглед на резултатите от процедурите по опростяване, въведени през 
2009 г. в отговор на настоящата рецесия. 

По време на целия процес на проучване и изготвяне вниманието беше насочено върху 
установяването на примери за „най-добри практики“ от различни инициативи и 
държави членки. Това, което в определена ситуация функционира добре, би могло да 
бъде приспособено (но не и просто транспонирано), така че да функционира също 
толкова добре и в друга. 

За настоящото проучване са възприети три основни изследователски подхода. Първият 
е преглед на съществуващата литература, вторият е поредица от проучвания на казуси 
от девет различни оперативни програми, а третият е поредица от телефонни и онлайн 
интервюта, последвани от попълване на въпросник. Проучването на казуси включва 
оперативните програми в Австрия-Словакия, Франция, Германия, Гърция, Италия, 
Полша, Словакия, Обединеното кралство и транснационалната програма „Югоизточна 
Европа“. Проведени са над петдесет интервюта и сред заинтересованите страни са 
разпространени голям брой въпросници. Въз основа на източниците, целенасочените 
изследвания и разгледания анализ, проучването завършва с няколко конкретни 
препоръки за действия на местно, регионално, национално и европейско равнище. 

3. Съдържание на проучването 

Глава 1 от проучването представлява въведение в политиката на сближаване и 
структурните фондове. Глава 2 представя възприетата методология, включително 
прегледа на литературата, избраните проучвания на казуси и интервютата. Глава 3 
анализира кой кандидатства за финансиране по структурните фондове и свързаните с 
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това мотиви и опит. Тя описва накратко текущия програмен период 2007—2013 г., 
програмния цикъл на развитие и значението на различните етапи от развитието на 
програмата за кандидатите. Също така са определени седем категории кандидати, 
които биха могли да се възползват от структурните фондове. 

Макар и донякъде изненадващо, ролята на кандидатите в подготовката и планирането 
на структурните фондове все още предстои да бъде анализирана на европейско 
равнище. Тъй като Европейският съюз и държавите членки носят споделена 
отговорност за управлението и отпускането на средства по структурните фондове, тази 
липса на анализ представлява основен проблем. Един от основните елементи за успеха 
на всяка програма е определянето на нейната потенциална целева група и подходът 
към нея.  

Затова проучването анализира мястото на кандидатите в процеса на изпълнение на 
структурните фондове и дава схематична представа, като проследява различните фази 
на процеса на кандидатстване, обръщайки особено внимание на ролята и 
възможностите на потенциалните кандидати: 

 Информационните дейности представляват първата фаза, при която 
потенциалните кандидати получават информация за програмите, по които могат 
да кандидатстват за финансиране. В някои случаи целевата група за тези 
информационни дейности е сравнително ясна; това обаче не винаги е така. В 
тази връзка впечатленията и мненията играят важна роля, тъй като някои 
категории кандидати считат програмите на ЕС за твърде бюрократични и 
недостъпни за тях. Изследванията в тази сфера са твърде оскъдни поради 
възможния конфликт със законодателството и практиките за защита на данните. 
Пред подобни ограничения бяха изправени и някои от изследователските 
дейности по настоящото проучване.  

 Във втората фаза потенциалните кандидати решават да подготвят 
заявление. Основна роля в процеса играят предлаганите услуги за 
осигуряване на информация и подкрепа, както и капацитетът на кандидата да 
подготви заявлението си. Публичните органи, университетите и по-големите 
предприятия са по-добре подготвени да подготвят и подадат заявлението, 
отколкото малките и дори едноличните предприятия. Не съществува много 
информация за капацитета на кандидатите за подготовка на заявленията.  

 Третата фаза включва процеса на подбор, а в четвъртата се 
осъществява реалното отпускане на финансирането.  

Последните две фази са изключително в компетентността на изпълнителните 
органи (напр. управляващите органи, междинните звена2). Техните дейности 
влияят не само на отпускането на финансирането, но и на начина, по който 
потенциалните кандидати възприемат процеса като цяло. Ако процесът на 
подбор е бил ефикасен и прозрачен в разумна степен и ако отпускането на 
финансирането е извършено в подходящи срокове, в следващата покана за 
подаване на заявления биха могли да се включат повече кандидати. Обратното 
също е възможно. 

Глава 4 обхваща широк набор от въпроси, свързани с достъпа на кандидатите до 
структурните фондове. Тъй като няма общоевропейско систематично аналитично 
изследване по въпроса за пречките пред кандидатите, е невъзможно да се представят 
точни цифри за оценката на кандидатите за програмните периоди 2000—2006 или 

                                                 
2  Междинен орган е всеки орган, който действа под ръководството на управляващия орган и изпълнява от 

негово име задължения, свързани с управлението на оперативната програма. 
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2007—2013 г. Съществуващите изследвания са съсредоточени върху специфични 
тематични области, конкретни оперативни програми или части от жизнения цикъл на 
програмите, както и върху опита на определена държава членка. 

Настоящото проучване подрежда различните пречки пред кандидатите в четири групи: 
Фактори на европейско равнище, на национално равнище, на равнище 
управление на програма и на оперативно равнище. 

Европейското равнище определя рамката, разпоредбите и ориентацията на 
структурните фондове в диалог между европейските институции и държавите членки. 
В държавите членки, където местните и регионалните равнища участват активно и 
помагат за оформянето на Националната стратегическа референтна рамка, проблемите 
на крайните потребители могат да бъдат по-лесно определени. Изискванията във 
връзка с комуникационните дейности също могат да бъдат установени ефективно. В 
текущия програмен период (2007—2013) например управляващите органи са длъжни 
да съставят комуникационни стратегии за оперативните програми, които да включват 
редовното провеждане на публични събития и публикуването на списък с крайните 
бенефициери, включително сумите, които са им отпуснати. 

На европейско равнище постепенно се прилагат мерки за опростяване на процедурите, 
а тяхното въвеждане е ускорено в отговор на настъпилата рецесия. Тези мерки 
включват въвеждането на фиксирани ставки и еднократни плащания, по-голяма 
гъвкавост на съфинансирането, което дава възможност на държавите членки да 
използват повторно средствата, които са възстановили, и облекчаването на правилата 
n+2 по отношение на срока за извършване на разходи след получаване на одобрение. 

Националното равнище осигурява националното съфинансиране и 
административната система, към която са прикрепени структурните фондове. 
Административните системи са важен фактор за изпълнението на програмите и се 
различават значително в различните държави членки. Всяка държава членка има свои 
собствени политически и административни структури и традиции. Няма извършен 
сравнителен анализ на въздействието на различните системи върху ефективността на 
структурните фондове по отношение на набелязването и привличането на кандидати. 

Все още се работи за постигане на засилена регионализация, за да се намали 
дистанцията между органите и кандидатите. Според някои мнения на настоящия етап 
успехът е противоречив. В някои държави членки процесът на регионализация е 
прибавил допълнителен административен пласт, тъй като вместо да ги заменят, новите 
регионални или местни органи съществуват едновременно с националните органи, 
които преди това са администрирали и управлявали структурните фондове. В някои 
държави членки възлагането на допълнителни отговорности на местните или 
регионалните органи е довело до проблеми с капацитета, най-вече по отношение на 
квалифицираните служители. 

Равнището на управление на програмите включва разпределянето на ресурсите и 
капацитета за управление на програмата. Тук отново се наблюдават разлики в 
зависимост от характера на съответната програма. Обикновено тематичните програми 
са базирани на национално равнище; регионалните програми са по-силно обвързани с 
регионалното или местното равнище. Многонационалните програми, които включват 
региони (съседни или транснационални) от различни държави членки съдържат свои 
собствени специфични изисквания. 

Оперативното равнище обозначава връзката между програмното и проектното 
равнище и включва дейности, свързани с изготвянето, одобряването и изпълнението 
на проекта. В това отношение размерът на националното финансиране и степента, в 
която то е координирано или интегрирано към финансирането на Европейския съюз, 
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може да бъде съществен фактор за определяне на типа на връзката. Появата на 
елементите за финансов инженеринг на JEREMIE3 и JESSICA4 модернизира в известна 
степен (а в определени случаи усложнява) въпроса с оперативното финансиране. 

Глава 5 е посветена на факторите, свързани с кандидатите на оперативно равнище. 
Тя е базирана основно, но не само, на информацията, събрана от проучванията на 
казуси и от въпросниците. Важно е отново да се отбележи, че те, разбира се, включват 
организации и предприятия, които успешно са кандидатствали за финансиране. 

Проучваните казуси са взети от следните оперативни програми, всички 
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие:  

 Оперативна програма Languedoc-Roussillon (Франция; Регионална 
конкурентоспособност и заетост (Регионална конкурентоспособност и 
заетост)), 

 Оперативна програма „Цифрова конвергенция“ (Гърция: Конвергенция 
(Програма за конвергенция)),  

 Оперативна програма „Северозападна Англия“ (Обединено кралство; 
Регионална конкурентоспособност и заетост),  

 Оперативна програма „Австрия-Словакия“; Европейско териториално 
сътрудничество,  

 Оперативна програма „Югоизточна Европа“; Европейско териториално 
сътрудничество,  

 Оперативна програма „Северен Рейн-Вестфалия (СРВ)“ (Германия, 
Регионална конкурентоспособност и заетост);  

 Оперативна програма Великополша (Полша, Програма за конвергенция);  

 Оперативна програма Пиемонт (Италия, Регионална конкурентоспособност и 
заетост);  

 Оперативна програма „Околна среда“ (Словакия, Програма за конвергенция, 
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд). 

На оперативно равнище изборът на подходящи или поне сходни процеси на 
кандидатстване е желателен и дори е от съществена важност. Услугите по 
информиране и подкрепа са от особено голямо значение за потенциалните кандидати, 
които понякога признават, че разнообразието от възможности, които им се предлагат, 
ги обърква. Опитът показва, че установяването на обслужване „на едно гише“ от 
управлението на програмата, където кандидатите могат да се запознаят с различните 
възможности, отворени за тях, има положителни резултати. 

Използването на външни консултанти може да е необходимо, особено за лица, 
кандидатстващи за пръв път и за микропредприятия, където или липсват вътрешни 
експерти, или те са заети с ежедневното управление на дейността. Външни услуги 
могат да се предлагат от агенции или публични органи като търговски палати или 
частни консултанти. В последния случай стои въпросът за достъпа до техническа 
помощ и предпроектна подкрепа. 

Видът на използваните системи за покана за участие, включително предварителното 
класиране на заявленията за изразяване на интерес, оказва очевидно въздействие 

                                                 
3  Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и средни предприятия. 
4  Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони. 
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върху потенциалните кандидати. Първата фаза на привличане и подпомагане на 
заявления е последвана от фазата, в която тези заявления се оценяват. Понякога този 
процес на оценяване може да представлява предизвикателство за онези управляващи 
органи и междинни звена, които не са натрупали необходимия опит. Възможно е по-
големите проекти да изискват оценяване от различни експерти, което би могло да 
намали прозрачността на изпълнението. 

Обикновено едно от притесненията на кандидатите е свързано с високия процент 
отхвърлени предложения. Това би могло да откаже дадена организация да подава 
заявления в бъдеще, което от своя страна може да откаже и други потенциални 
кандидати, които научат за отхвърлените предложения, макар техният процент да е 
трудно измерим. 

Потенциалните бенефициери нямат твърде големи притеснения за източника на 
финансиране на техните заявления. Това проучване установи висока степен на 
информираност относно различните възможности за подкрепа, което отчасти се дължи 
на информационните и комуникационни дейности на управляващите органи и 
междинните звена и отчасти на факта, че някои от участниците в проучването на 
казуси са част от използваните комуникационни канали. 

Участниците в проучването посочват седем препятствия пред кандидатстващите.  

Те включват: 

 определянето на най-подходящия източник на подкрепа,  

 следенето на датите на различните покани (за проектни идеи или 
предложения),  

 запознаването с големи обеми от документация, част от която не е особено 
конкретна, по време на процедурата за кандидатстване,  

 задължението за представяне на голям обем от документация,  

 необходимостта понякога да се отговори на покана в сравнително кратък срок,  

 намиране на необходимите средства за съфинансиране, и  

 следене на правилата, които понякога се променят в хода на тръжната 
процедура, а понякога кандидатите се сблъскват с непоследователни 
консултации относно изискванията и правилата. 

Освен това има три финансови аспекта, които дават повод за притеснение. Единият 
е намирането на средства за съфинансиране. Вторият е свързан с трудностите с 
предварителното финансиране, а третият аспект се отнася до скоростта на 
обработване на плащанията, което е повод за притеснение за много от кандидатите. 
Тази тревога нараства с намаляването от страна на много държави членки на 
националните програми за финансиране като част от мерките за ограничаване на 
публичните разходи. 

Успешните кандидати срещат затруднения поради сравнително големите забавяния, 
които често се наблюдават между отпускането на финансирането и първата вноска. 
Според повечето кандидати различните изисквания и процедури по мониторинг и одит 
са сложни, отнемат твърде много време и създават затруднения.  

Програмите за териториално сътрудничество са изправени пред особено големи 
предизвикателства поради различните култури, езици и административни изисквания в 
различните държави членки, където се осъществяват тези програми. Най-полезната 
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форма на разпространение на информацията и подпомагане изглежда са 
персонализираните консултации и прякото обсъждане. 

4. Основни констатации и препоръки 

Въз основа на изследванията, проучването на казуси, провеждането на интервюта и 
други дейности, това проучване определя редица препоръки за подобряване на 
достъпа до структурните фондове за кандидати и за потенциални кандидати. В глава 6 
от проучването са посочени конкретни препоръки на европейско, национално и 
оперативно равнище, които са разпределени в шест основни категории:  

1.  Организация на прилагането на структурните фондове на национално равнище,  

2.  Национално съфинансиране,  

3.  Административни процедури,  

4.  Оперативно равнище - информация, разпространение, процедура по създаване и 
кандидатстване за проект,  

5.  Специфични профили и фактори, свързани с бенефициерите, и  

6.  Случаи на опростяване. 

Препоръките варират от необходимостта от информационни и комуникационни мерки, 
които да вземат предвид нуждите на получателите, до нуждата от инструменти за 
финансов инженеринг като алтернатива на ограничените ресурси на безвъзмездната 
помощ и от осигуряване на безплатна персонализирана подкрепа за изготвяне на 
заявленията за проекти. 

Препоръките са свързани до голяма степен с националното равнище и институциите и 
органите, отговарящи за прилагането на конкретните мерки. Нуждата от увеличаване 
на прозрачността и гъвкавостта на системите на изпълнение, процедурите по 
кандидатстване и начинът, по който кандидатите се набелязват, информират и 
насочват по време на процеса на кандидатстване, са от изключително значение.  

Европейското равнище може да допринесе за това чрез по-ясен акцент върху 
необходимостта, структурните фондове да се отворят за по-широка група от 
кандидати. Включване на съответните партньори в стратегическото определяне на 
обхвата на програмите, насочване към съответните заявления чрез подходящи 
комуникационни стратегии, изграждане на капацитет чрез обмен между програмите за 
подобряване на каналите за изпълнение (по начина, по който INTERACT5 развива 
такива действия за европейските програми за териториално сътрудничество) и 
осигуряване на достатъчно и навременно съфинансиране (включително увеличаване 
на процента на съфинансиране и облекчаване на принципа на реалните разходи). 

Органите на национално и програмно равнище са изправени пред 
предизвикателството да опростят прилагането на програмата за следващия програмен 
период. Липсата на яснота в разпределянето на задачите между националните и 
регионалните органи, последващата нужда от повторен (или многократен) мониторинг 

                                                 
5  На 4 декември 2007 г. Европейската комисия одобри програмата INTERACT 2007-13, европейска програма 

за териториално сътрудничество, която обхваща целия Европейски съюз заедно с Норвегия и Швейцария. 
Програмата цели да насърчи доброто управление на програмите, финансирани от Общността, които 
попадат в обхвата на рамката на Целта за европейско териториално сътрудничество, и е с общ бюджет 
около 40 милиона евро. Инвестициите на Общността чрез Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) възлизат на около 34 милиона евро (Регионална политика – Inforegio, уебсайт). 
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и контрол на решенията и тромавите процедури за вземане на решения често са в 
основата на сложните и тежки процедури, с които се сблъскват кандидатите. Този 
проблем изисква не толкова промяна в европейските разпоредби, колкото подробен 
анализ на бюрократичната култура, установила се в управлението на структурните 
фондове, и премахването на правилата, които ограничават достъпа до финансиране до 
избрана група кандидати с опит в разработването на проекти за кандидатстване по 
структурните фондове. Необходимо е в рамката на структурните фондове на 
национално равнище (приемник на Националната стратегическа референтна рамка) и 
в оперативните програми да се включи определяне на стандарти за качество, които да 
са насочени към кандидатите чрез информация и комуникация и да гарантират 
подходящи и прозрачни процедури по кандидатстване с достатъчна подкрепа за 
кандидатите с ограничен капацитет. Необходими са отделни средства за изграждане на 
капацитет и подобряване на знанията и компетентността на служителите, които 
работят по оперативните програми и мерките, особено в държавите членки, които все 
още са изправени пред значителни забавяния в административните системи (някои от 
ЕС-12).  

На оперативно равнище е силно препоръчително да бъдат установени целенасочени 
информационни канали; да бъдат избрани подходящи системи за създаване на 
проекти; процедурите за кандидатстване да бъдат изчистени от объркващите и 
затрудняващи изисквания за документация (които се различават значително за 
отделните схеми за финансиране); и процедурите след отпускането на финансирането 
да са съгласувани с тези преди това. Препоръчва се и предоставянето на достатъчно 
време за изготвянето на заявленията, издаване на бързи решения за заявленията за 
проекти, съгласуваност на правилата, които се прилагат по време на изпълнението на 
проекта. Друго основно затруднение възниква поради липсата на предварително 
финансиране (тъй като принципът на реалните разходи се премества от програмно 
равнище на равнище бенефициери). В тази връзка нуждите на кандидати с ограничени 
ресурси (НПО, МСП) следва да бъдат взети предвид в по-голяма степен чрез 
предвиждането на съфинансиране.  

Допълнителните препоръки на това равнище включват:  

 Препоръка за инструменти за финансов инженеринг, прилагани като 
алтернатива на ограничените ресурси на безвъзмездната помощ,  

 Разглеждане на възможността за финансиране за подкрепа по време на 
фазата на кандидатстване, най-вече за МСП и НПО, 

 Разпространяване на основните констатации от посещенията за мониторинг 
и одит сред всички партньори по програмите, за да дадат възможност за по-
широки познания, 

 Препоръка за предоставяне на безплатна персонализирана подкрепа за 
изготвянето на заявлението за кандидатстване, където все още не се 
предлага такава. 

Препоръките обхващат широк спектър от действия, които биха могли да са полезни за 
улесняване на достъпа на потенциални кандидати до подкрепа от структурните 
фондове. Те определят и областите и въпросите, които се нуждаят от допълнителни 
изследвания и анализ. Сред тях е искането за премахване на различните, понякога 
противоречиви критерии за квалифициране и отчитане на каналите за национално 
финансиране и финансиране от ЕС.  


