ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
2014-2020

17 януари 2017 г.
арх. Белин Моллов

ПЕТ ВОДЕЩИ ЦЕЛИ
ЕВРОПА
2020

1. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ:
– заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.;
2. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ:
– 3 % от БВП на ЕС;
3. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЕНЕРГИЯ:
– 20% намаляване на вредните емисии;
– 20% възобновяеми източници на енергия;
– 20% по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност)
4. ОБРАЗОВАНИЕ:
– намаляване на процента на преждевременно напусналите
училище до под 10%;
– поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше
образование.
5. БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ:
– поне 20 милиона по-малко бедни.

КОМИСИЯТА СЧИТА, ЧЕ КОГАТО ТЕЗИ ЦЕЛИ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ, РЕЗУЛТАТЪТ МОЖЕ ДА СЕ
ИЗРАЗИ В ДОПЪЛНИТЕЛНИ 4 % КЪМ БВП НА ЕС И В 5,6 МИЛИОНА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ДО
2020 г.
17.1.2017 г.
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ПРИОРИТЕТИ И ВОДИЩИ ИНИЦИАТИВИ
НА “ЕВРОПА 2020”.
ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ

1.

ИНОВАЦИИ

УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ

4.

КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И
МОБИЛНОСТ

ПРИОБЩАВАЩ
РАСТЕЖ

6.

ЗАЕТОСТ И УМЕНИЯ

Водеща инициатива
„Съюз за иновации“

Водеща инициатива
„Европа за ефективно
използване на ресурсите“

Водеща инициатива
„Програма за нови умения и
работни места“

2.

5.

7.

ОБРАЗОВАНИЕ

Водеща инициатива
„Младеж в движение“
3.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Водеща инициатива
„Индустриална политика в
ерата на глобализацията“

БОРБА С БЕДНОСТТА

Водеща инициатива
„Европейска платформа срещу
бедността“

ЦИФРОВО ОБЩЕСТВО

Водеща инициатива
„Програма в областта на
цифровите технологии“
17.1.2017 г.
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МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА
2014 – 2020 (908,4 млрд евро)
Глобален партньор:
Гражданскво
Свободи
Сигурност
Правосъдие

1%

6%

Администрация и др.

6%

46%
Природни ресурси:

41%

Конкурентоспособност и
сближаване

Селско стопанство
Развитие на селските райони
Околна среда
Рибарство
17.1.2017 г.
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БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
2015
6%

45%

43%
17.1.2017 г.

ИНТЕРРЕГ
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ПЛАНОВ ПРОЦЕС
„ЕВРОПА 2020“
ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
2014 - 2020

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ
УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ
ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ

5 ЦЕЛИ

„БЪЛГАРИЯ 2020“

ЛАЙПЦИГСКА
ХАРТА

ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО
2014 - 2020

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ТОЛЕДО

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОУПО
ОУП

СЕКТОРНИ
СЕКТОРНИ
СЕКТОРНИ
СТРАТЕГИИ
СТРАТЕГИИ
СТРАТЕГИИ

7 ИНИЦИАТИВИ

НКПР

ИПГВР

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН
НОВА КОХЕЗИОННА
ПОЛИТИКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2014 – 2020:
• НОВИ РЕГЛАМЕНТИ
• НОВ БЮДЖЕТ

17.1.2017 г.

Оперативни
програми
ПРОЕКТИ

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ
Програма за
управление

ОБЩИНСКИ ПЛАН
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СИСТЕМА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ
И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ

17.1.2017 г.
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INTERREG : EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЕТС), по-известно като INTERREG осигурява
рамка за съвместни действия и обмен на политики между националните, регионалните и
местните участници от различни държави-членки. Първостепенната цел на (ЕТС) е да
насърчава хармоничното икономическо, социално и териториално развитие на ЕС.
ИНТЕРРЕГ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.
INTERREG Е ИЗГРАДЕН ОКОЛО ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
 трансгранично (INTERREG A);
 транснационално (INTERREG B);
 междурегионално (INTERREG C).
ПЕТ ПРОГРАМНИ ПЕРИОДИ НА INTERREG :
 INTERREG I (1990-1993)
 INTERREG II (1994-1999)
 INTERREG III (2000-2006)
 INTERREG IV (2007-2013)
 INTERREG V (2014-2020)

17.1.2017 г.
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2014-2020 – INTERREG V
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/





В съответствие с европейската кохезионна политика за периода 2014-2020 и на
целите на «Европа 2020», INTERREG е значително променен, за да се постигне поголямо въздействие и още по-ефективно използване на инвестициите. Ключови
елементи на реформата 2014-2020 са:
КОНЦЕНТРАЦИЯ;
ОПРОСТЯВАНЕ;
ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ
Петият период на INTERREG се основава на 11 ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ В ПОДКРЕПА НА
РАСТЕЖА, които следва да допринесат за успеха на стратегията “ЕВРОПА 2020”:

17.1.2017 г.
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11 ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ В ПОДКРЕПА
НА РАСТЕЖА.
Какви са приоритетите?
За периода 2014–2020 г. политиката на сближаване си поставя 11 тематични цели в подкрепа на растежа.
• Всичките 11 цели ще бъдат подкрепени от ЕФРР, но цели 1–4 са основните приоритети за инвестиции.
• Основните приоритети за ЕСФ са цели 8–11, въпреки че фондът предоставя подкрепа и за цели 1–4.
• Кохезионният фонд подпомага цели 5, 6 и 7.

1. Засилване на научноизследователската дейност,
технологичното развитие и иновациите;
2. Подобряване на достъпа до информационни и
комуникационни технологии и на тяхното използване и качество;
3. Повишаване на конкурентоспособността на МСП;
4. Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на
въглеродните емисии;
5. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и
превенцията и управлението на рисковете;
17.1.2017 г.
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11 ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ В ПОДКРЕПА
НА РАСТЕЖА.
6. Опазване и защита на околната среда и насърчаване на
ефективното използване на ресурсите;
7. Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на
мрежовите инфраструктури;
8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за
мобилността на работната сила;
9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и
дискриминацията
10. Инвестиции в образованието, обучението и ученето през
целия живот.
11. Подобряване на ефективността на държавната
администрация.
17.1.2017 г.
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2014-2020 – INTERREG V

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/etc_book_lr.pdf
Петият програмен период на INTERREG разполага с бюджет от 10,1 милиарда евро, инвестирани в
107 програми за сътрудничество. Този бюджет включва и средствата от ЕФРР за държавите-членки
да участват в програми на ЕС за външно гранично сътрудничество, подкрепяни от ИПП и ЕИС
(Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за съседство).
60 Трансгранично - INTERREG V-A, заедно
38 вътрешни граници на ЕС. принос от
ЕФРР: 6,6 милиарда евро.
12 трансгранично сътрудничество по ИПП:
Инструмент за предприсъединителна
помощ и Европейския инструмент за
съседство
16 ENI Трансгранично: Международно
сътрудничество и развитие
15 Транснационално - INTERREG V-B, която
обхваща по-големи области на
сътрудничество като Балтийско море,
алпийските и средиземноморските
региони. принос от ЕФРР: 2,1 млрд евро.
Програмата за междурегионално
сътрудничество, INTERREG Европа, и 3
програми в мрежа (URBACT III, ИНТЕРАКТ III
и ESPON) обхващат всички 28 държавичленки на ЕС. Те осигуряват рамка за
обмен на опит между регионалните и
местните органи в различни страни.
принос от ЕФРР: 500 милиона евро.

17.1.2017 г.
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ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ДУНАВ“ 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«ИНТЕРАКТ III» 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«УРБАКТ III» 2014-2020

17.1.2017 г.

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«EСПОН 2020»
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ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ» 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ» 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ» 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ» 2014-2020
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
«БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ» 2014-2020
17.1.2017 г.

ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
“URBAN INNOVATIVE ACTIONS” (UIA)

14

ЗАЩО СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ ТЕЗИ ПРОГРАМИ?

1.
2.
3.

Съюзът на ландшафтните архитекти е
избираем бенефициент по тези
програми;
СЛА може да бъде изпълнител при
разработване и реализация на
проекти по тези програми;
СЛА може да участва като консултант
или изпълните на проекти на други
бенефициенти по тези програми.

Важна предпоставка: Съставяне на списък от подходящи партньори и
установяване на делови контакти с тях, като необходимо условие за
кандидатстване по програмите в случай на отворени покани за проектни
предложения. www. ec.europa.eu/regional_policy/opendays/
17.1.2017 г.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАЦИИ
1.
2.

3.

Операциите, финансирани в рамките на програмите за ТГС следва да включват
партньори от съответните участващи държави;
Бенефициентите следва да си сътрудничат задължително при разработването и
изпълнението на операциите. В допълнение те ще трябва по избор да си сътрудничат по
отношение на осигуряването с персонал или на финансирането на операциите, или по
отношение на двете (т.е. минимум в три от посочените сфери на сътрудничество).
Операциите, финансирани в рамките на програмите за ТНС и МРС следва да включват
партньори от минимум три участващи държави

ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
•
местни/регионални/национални власти;
•
национални и регионални агенции;
•
администрации на природни паркове;
•
културни институции и центрове, в т.ч. читалища;
•
неправителствени организации в обществена полза;
•
образователни и научни институции;
•
асоциации и сдружения на работодатели и бизнеса;
•
търговско-промишлени палати;
•
регионални агенции по заетостта
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е приемник на програмата
INTERREG IV C 2007 - 2013
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: 28 членки на ЕС, Швейцария и Норвегия;
БЕНЕФИЦИЕНТИ: Публични власти на национално, регионално и
местно ниво; публично правните организации и НПО;
ЧЕТИРИ ТЕМИ:
Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност,
технологично развитие и иновации”;
Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и
средните предприятия (МСП)”;
Приоритетна ос 3: „Ниско въглеродна икономика”;
Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.
Допълнителна информация може да бъде намерена на
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://mrrb.government.bg/

Бюджет: 359 млн. евро

Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики
и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните
стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
17
17.1.2017 г.

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020










1.
2.
3.

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит между
публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за
растеж и работни места“.
Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с
нестопанска цел, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за
изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните
стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020.
Управляващ орган: Регионален съвет на Регион Нор-Па дьо Кале Франция;
Съвместен секретариат: разположен в гр. Лил Франция.
Онлайн системата за кандидатстване www.iolf.eu e отворена за проектни предложения.
Съвместният секретариат по програмата ще отговаря на запитвания във връзка със специфични въпроси,
свързани с процеса на онлайн кандидатстване.
Информация и документация: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
TЪРСЕНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/hello/
База данни за потенциални партньори и проекти: http://www.interreg4c.eu/nc/project/search

•

https://www.facebook.com/interregeurope

17.1.2017 г.

INTERREG IVC projects database
INTERREG IVC good practices database
INTERREG IVC thematic capitalisation library
18

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

МИСИЯ НА ПРОГРАМАТА:
Програмата ще допринесе за интелигентния, устойчив и
приобщаващ растеж в Европа като подпомага обмена на знания и
преноса на добри практики между участниците с регионално значение с цел усъвършенстване
на Политиката на сближаване.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, основно
програмите по цел Инвестиции за растеж и работни места и, когато е уместно, програмите по
цел ЕТС, чрез насърчаване на обмена на опит и усвояването на политики между участници с
регионално значение.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
1. Улесняване на непрекъснатото усвояване на политиките и капитализиране на добрите
практики между участниците с регионално значение в цяла Европа;
2. Подпомагане на обмена на опит и споделянето на практики между участниците с регионално
значение с цел интегриране на наученото от сътрудничеството в регионалните политики.
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
ПРИОРИТЕТНА ОС 1:
„НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ:
Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за
реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на
компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа. Насърчаване на инвестициите на предприятията в
научноизследователска и иновационна дейност и развиване на връзки и синергии между предприятията, центровете за НИРД и
висшето образование, по конкретно на разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии, на социалната
иновация и приложенията за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на изграждането на мрежи, на клъстерите и на
отворените иновации посредством интелигентна специализация и подкрепа за технологични и приложни научни изследвания,
пилотни линии, действия за ранно валидиране на продукти, усъвършенствани производствени възможности и др.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2:
„КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ:
Подкрепа за капацитета на МСП за участие в растежа на регионални, национални и
международни пазари, както и в процеса на иновациите.

17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
ПРИОРИТЕТНА ОС 3:
„НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА”

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ:
Насърчаване на стратегии за ниски въглеродни емисии за всички видове територии, поспециално за градските райони, включително насърчаване на устойчива мерки за
мултимодална градска мобилност и съответни мерки за намаляване на риска.
ПРИОРИТЕТНА ОС 4:
„ОКОЛНА СРЕДА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ”
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ:
Подкрепа за индустриалния преход към икономика, използваща ресурсите по-ефективно,
насърчаване на зеления растеж, екологичните иновации и управлението на екологичните
показатели в публичния и частния сектор.

17.1.2017 г.

21

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
Първа покана за проектни предложения: Срокът за подаване на проектните предложения приключи на
31.07.2015 г. Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук.
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/20/first-call-figures/
Втора покана за проектни предложения: Срокът за подаване на проектните предложения приключи на
13.05.2016 г. Информация във връзка с втората покана за проектни предложения може да намерите тук.
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/55/second-call-figures/
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
Резюме на програмата
Приложения
Насоки за българските кандидати в първа покана за проектни предложения по
Програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020
„Насоки за отчитане на разходите по програма за междурегионално
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” за програмния период 2014–2020 година“ –
файл „ИЕ насоки за отчитане“
Списък на управляващите органи в България и на институциите, отговорни за
изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата
теми за сътрудничество и за издаване на писма за подкрепа
Документи за Договор за национално съфинансиране по Програма за
междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“ (актуализирано
на 02.06.2016 г.)
Приложение - документи за ПНК
Информация за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол
Контролни листове IV.6.1-20 ( контрольори ПНК)
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020




ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ на Програмата включва
държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия,
Германия (Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия,
Унгария, Румъния, Словения и Словакия и
държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина,
Сърбия, Молдова, Черна гора и 3 области от
Украйна: Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса.
Програмата „Дунав“ ще функционира чрез пет
приоритетни оси:








Иновативен и социално ангажиран регион;
Околна среда и културно ангажиран регион;
Подобрена свързаност на Дунавския регион;
Добре управляван Дунавски регион и
Техническа помощ.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: национални, регионални и местни
власти и неправителствени организации.

http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index
http://mrrb.government.bg/

Бюджет: 245 млн. евро

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за
предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Управляващ орган –
Секретариатът за национално икономическо планиране (Office for National Economic Planning) към
Министерството на националната икономика на Унгария.
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ПО ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ИНОВАТИВЕН И СОЦИАЛНО АНГАЖИРАН ДУНАВСКИ РЕГИОН 30%
 Специфична цел 1.1. Подобряване на средата за балансиран достъп до знание;
 Специфична цел 1.2. Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации;
ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОКОЛНА СРЕДА И КУЛТУРНО АНГАЖИРАН ДУНАВСКИ РЕГИОН 30%
 Специфична цел 2.1. Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси:
 Специфична цел 2.2. Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори:
 Специфична цел 2.3. Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и
превенция на риска:
 Специфична цел 2.4. Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации:
ПРИОРИТЕТНА ОС 3: ПОДОБРЕНА СВЪРЗАНОСТ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 20%
 Специфична цел 3.1. Екологосъобразни и сигурни транспортни системи:
 Специфична цел 3.2: Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност:
ПРИОРИТЕТНА ОС 4: ДОБРЕ УПРАВЛЯВАН ДУНАВСКИ РЕГИОН 14%
 Специфична цел 4.1. Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните
обществени предизвикателства:
 Специфична цел 4.2. Подобряване на системите за управление и капацитета на публични
институции, ангажирани с изпълнението на Дунавската стратегия:
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На 8 декември 2016 г. Комитетът за наблюдение по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“
2014-2020 одобри 54 проекта в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения.
Поканата беше отворена за проектни предложения по следните тематични приоритети:
1. „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на иновациите, трансфер на знания
и предприемачество;
2. „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: опазване и управление на природното и
културното наследство и ресурсите в Дунавския регион;
3. „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: разработване на устойчиви и
безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност;
4. „Добре управляван Дунавски регион“: подобряване на институционалния капацитет за справяне с
основните предизвикателства пред обществото
В одобрените за финансиране проекти участват 60 бенефициенти от България. Пълният списък с одобрени
проектни предложения, както и допълнителна информация за тях, може да намерите на сайта на
програмата: http://www.interreg-danube.eu/newsand-events/project-news/186

LENA - Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region;
Environment and culture responsible Danube region; Foster sustainable use of
natural and cultural heritage and resources; WWF Danube-Carpathian
Programme Bulgaria
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
Резюме на програмата
Приложения
Доклад за екологична оценка
Справка от консултациите за екологична оценка
Европейската комисия одобри програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020“
Процедура за наемане на външни оценители за извършване на техническа експертиза на
подадените проектни предложения по Програма „Дунав" 2014-2020“
Предстои провеждане на Годишна конференция за 2016 г по програма за транснационално
сътрудничество "Дунав" 2014-2020
Приложение - документи за ПНК
Контролни листове IV.6.1-20 ( контрольори ПНК)
Информация за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол
Информация във връзка с одобрени проекти по Първа покана по програма за транснационално
сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020
The Danube Transnational Programme (DTP) organises in Budapest on 9th February 2017 a Lead
Applicants Seminar for the 2nd call for proposals, which is planned to be officially launched in
Spring 2017. The event is addressed to all potential...
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2014-2020




ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ включва три държавичленки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две
държави кандидат-членки на ЕС: Албания и
Македония.
Програма съдържа три приоритетни оси:







http://www.interreg.gr/en/; http://mrrb.government.bg/

Предприемачество и иновации;
Околна среда.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Публичните власти и организации
с нестопанска цел могат да осъществяват дейности
за подобряване на сътрудничеството, обмяна на
опит и добри практики, в съответствие с
приоритетите на Европа 2020 за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж.
Програмата ще се финансира със средства от ЕФРР
в размер на 28 330 108,00 евро и с 5 126 138,00 евро
от Инструмента за предприсъединителна помощ.

Бюджет: 40 млн. евро

Европейската комисия одобри програмата за транснационално сътрудничество
"Балкани-Средиземно море" 2014-2020г. на 27 септември 2015 г. Управляващ орган на
програмата е Министерството на икономиката, инфраструктурата, морски въпроси и
туризма на Република Гърция. Структурите по управление на програмата ще бъдат
подпомагани от Съвместен секретариат, разположен в гр. Солун.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2014-2020

 Първо заседание на Комитета за наблюдение, официалното
откриване на програмата и обявяване на Първата покана за
набиране на проектни предложения се състоя през втората
половина на м. ноември 2015 г. В Солун
 В допълнение, с цел предоставяне на своевременна
информация за подготовка на проектни предложения от страна
на кандидатите преди стартирането на Поканата,
Управляващият орган публикува на интернет страницата на
програмата работен вариант на документите, свързани с нея
(http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperationprogrammes/balkan-mediterranean/798-balkanmed-get-ready-forthe-1st-call-for-project-proposals.html ).
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ПРОГРАМАТА
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Предприемачество и иновации“ е посветена на дейности за изграждане
на регионалния предприемачески потенциал, подобряване на конкурентоспособността,
насърчаване и подпомагане създаването на нови малки и средни предприятия (МСП).





Насърчаване на предприемачеството на основата на нови идеи, иновации и нови бизнес модели.
Насърчаване на иновациите в бизнес моделите и даване на възможност на максимален брой МСП за
въвеждане на иновации и адаптиране на своите бизнес модели към променящите се социалноикономически и политически / регулаторни условия.
Предприемаческото обучение и трансфер на знания за по-конкурентоспособни МСП.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Околна среда“ цели да се засилят интегрираните съвместни подходи за
опазване и управление на богатото природно и културно наследство в региона като
предпоставка и основа за устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Ще се търси баланс
между туризма, околната среда, ефективността на ресурсите и икономическото развитие.





Поддържане на биологичното разнообразие и природните екосистеми чрез укрепване на работата в
мрежи и управление на защитени територии, включително Натура 2000.
Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за
ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси.
Създаване на умения за по-добро управление на околната среда.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „Техническа помощ“
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2014-2020

ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
На 02.11.2016 г. Управляващият орган на Програмата за транснационално
сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. публикува на
официалния сайт на програмата резултатите от административната оценка и
оценката за допустимост на проектните предложения подадени по първата
покана за набиране на проектни предложения, в съответствие с решението на
Комитета за наблюдение на програмата от 25.10.2016 г. Управляващият орган на
програмата писмено ще уведоми Водещите партньори за резултатите от
извършената административна оценка и от оценката за допустимост на
съответните проектни предложения.
Резултатите, както и допълнителна информация за проектите преминаващи на
трети етап „Оценка на качеството“, може да намерите на сайта на програмата.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани –
Средиземно море“ 2014-2020
Резюме на програмата
Приложения
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРАКТ III
2014-2020




http://www.interact-eu.net/
http://mrrb.government.bg/

Oсновната цел на Програма за междурегионално
сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 е да
насърчава обмен на опит и разпространението на
добри практики и иновативни подходи, свързани
с управлението и изпълнението на програмите за
териториално сътрудничество.
За програмния период 2014-2020 ИНТЕРАКТ III ще
функционира чрез две приоритетни оси:
 Приоритетна ос 1: Повишаване на
институционалния капацитет на органите,
включени в изпълнението на програми за
европейско териториално сътрудничество,
както и повишаване на ефективността и
ефикасността на публичната
администрация в дейностите по
сътрудничеството и
 Приоритетна ос 2: Техническа помощ.

Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество,
включително по програми, които се изпълняват по външните граници на Европейски съюз, национални и регионални
заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия Европейски съюз. Основни бенефициенти са
четирите децентрализирани звена - във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания) като
всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.
Общият бюджет на програмата е в размер на 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за
регионално развитие са 39 392 587 евро. .
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРАКТ III
2014-2020
ТРИ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:






СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Подобряване на капацитета за управление и контрол на програмите
за Европейско териториално сътрудничество /ЕТС/. По тази цел ще се съдейства за
ефикасно и ефективно изпълнение на програмите за ЕТС, като същевременно се
осъществява преминаване към по-опростено и стандартизирано управление на
програмите. Предвидените дейности в програмата, свързани с управлението обхващат
всички аспекти на жизнения цикъл на програмите за ЕТС: от етапа на програмиране до
приключването им, включително финансиране, контрол и комуникация.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. Подобряване на капацитета на ЕТС за идентифициране и
разпространяване на резултатите от програмите. Специфичната цел е насочена към
постигне на плавно изпълнение на програмите за ЕТС по отношение на тематичната
концентрация и фокусирането върху резултатите; по-ясно определяне на въздействието на
ЕТС върху Кохезионната политика; засилване на мрежовите връзки и др.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3 Подобряване на капацитета на ЕТС за прилагане на иновативни
подходи. Посредством изпълнението на тази цел ще се подобри капацитета за управление
на програмите за сътрудничеството, чрез използване на иновативни подходи (Европейски
обединения за териториално сътрудничество, съгласуваност с други програми/фондове
чрез тематична работа с макрорегионални стратегии и други междурегионални програми).
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ ІІІ




Програмата УРБАКТ ІІІ обхваща всичките 28 държави
– членки на Европейския съюз, както и двете страни
партньори: Норвегия и Швейцария. Програмата се
фокусира върху специфичен инвестиционен
приоритет в рамките на тематична цел 11:
„Повишаване на институционалния капацитет и
ефективна публична администрация“ чрез
единствена Приоритетна ос – „Подкрепа за
интегрирано устойчиво градско развитие“.
Дефинирани са четири специфични цели на ОП
УРБАКТ III, които ще бъдат реализирани от
партньорите в проекти чрез участието им в три вида
мрежи: Мрежи за планиране на действия, Мрежи за
изпълнение и Мрежи за трансфер на опит.

http://urbact.eu/
http://mrrb.government.bg/

Допустими партньори по програмата са градове (общини), сдружения и местни агенции. Съгласно
решението на Министерския съвет българските партньори в проекти ще получават подкрепа в
размер на 15% национално съфинансиране. ОП УРБАКТ ІІІ ще допринесе за постигане на целите на
„Европа 2020“, предоставяйки механизъм, с който участващите заинтересовани страни да
разработват и осъществяват по-добри политики и действия за интелигентна, приобщаваща и
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устойчива урбанистична политика в градовете..

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ ІІІ
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Резюме на програмата
Приложения
Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ
Информация относно процедура за извършване на Първо Ниво на Контрол
Контролни листове IV.6.1-20 (само за контрольори ПНК)
Приложение - документи за ПНК Програма УРБАКТ-III в.Сеп.2016
Документи сключване на договор за национално съфинансиране
URBACT Good Practice Call to be presented in Brussels on 30 January 2017!
INTERACTIVE CITIES
Digital, social media and user-generated content
improving urban governance
Lead Partner: Genoa Italy
Partners: Palermo Italy Varna Bulgaria Alba
IuliaRomania EDC Debrecen Hungary Tartu Estonia
Ghent Belgium SemaEst Paris France CLLD Network Lisbon Portugal Murcia Spain
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ ІІІ

Варна – 3 проекта
Бургас – 3 проекта
Смолян – 1 проект
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕСПОН 2020







Oсновната цел на Програмата за сътрудничество ЕСПОН
2020 е да продължи консолидацията на европейската
мрежа за наблюдение на територията чрез
предоставянето и използването на сравними,
систематични и надеждни данни за територията.
През новия програмен период програмата ще
функционира чрез две приоритетни оси:
Териториални доказателства, трансфер, наблюдение,
инструменти (изпълняван от единствен бенефициент –
Европейското обединение за териториално
сътрудничество /ESPON EGTC/ и
Техническа помощ /изпълнявана от УО на програмата/,
основаващи се на Тематична цел 11 „Повишаване на
институционалния капацитет и ефективна публична
администрация“.

http://www.espon.eu/
http://mrrb.government.bg/

Предвижда Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 косвено да подкрепи всички
единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕСПОН 2020
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Резюме на програмата
Приложения
Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020
Набиране на база данни за български потенциални кандидати за участие в проекти,
финансирани по Програма ЕСПОН 2020
Информация за нови отворени покани за набиране на оферти за осигуряване на
специфични услуги и експертиза за ЕСПОН „целеви анализи“

17.1.2017 г.

През януари 2017 са приключили 2 покани за проекти
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A
РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020



ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ :.
Програма съдържа шест приоритетни оси:









Добре свързан регион;
Зелен регион;
Безопасен регион;
Квалифициран и приобщаващ регион;
Ефикасен регион и
Техническа помощ.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Национални, регионални и местни
власти, публични организации, което е предпоставка
за повишаване на знанията и усвояването на добри
практики от българските организации, с цел
усъвършенстване на провежданите от тях регионални
и местни политики за развитие. .

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ http://mrrb.government.bg/
Бюджет от 258.4 милиона евро (215.7 от Европейския фонд за регионално развитие), вече е на разположение на 7 окръга в
Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). Граничният регион ще бъде подобрена чрез съвместни проекти с трансгранично
въздействие. Управляващият орган от Румъния (Министерство на регионалното развитие и публична администрация),
Националеният партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместеният
секретариат в Кълъраш (в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата
Румъния-България) подготвят стартирането на бъдещите покани за проектни предложения.
17.1.2017 г.

Бюджет: 258 млн. евро
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A
РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020
ТРЕТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Насоки на кандидата за публична консултация рограмата Interreg V-A Румъния – България лансира за
публична консултация Пакета с документи на кандидата за третата покана за набиране на проектни
предложения.
 Можете да изпращате Вашите коментари/предложения до 12-ти Февруари 2017 по електронна поща на
адреси robg@mdrap.ro, js@calarasicbc.ro, na-ro-bg@mrrb.government.bg. Финалната версия може да е
различна от настоящата, тъй като е обект на решение на Управляващите структури на Програмата.
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Резюме на програмата
Приложения
Съобщение за отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
“Информация за бенефициентите по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег V-A Румъния България 2014 – 2020 г.“ във връзка с изисквания съгласно становище по екологична оценка № 6-5/2014 г. на
министъра на околната среда и водите“
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020
Формуляри за подписване на договори за съфинансиране
Формуляри за искане за плащане – версия 3 - юни 2016
Насоки за осъществяване на първо ниво на контрол по Програмата за ТГС Интеррег V-A Румъния – България
2014-2020 – Версия 1

17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020




ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ на програмата включва
регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на
границата между двете партниращи държави:
областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград
за територията на Република България и префектурите
от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма,
Кавала, Солун и Серес за Гърция.
Програмата има пет приоритетни оси:






Конкурентен и иновативен трансграничен регион;
Устойчив и приспособим към климата
трансграничен регион;
Трансграничен регион с подобрена
взаимосвързаност;
Трансграничен регион с висока степен на социално
приобщаване и
Техническа помощ.

http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-bulgaria/
http://mrrb.government.bg/

Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти,
както и неправителствени организации. Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от
които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро.
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България
2014-2020 на 10 септември 2015. Очаква се първата покана да бъде отворена през ноември 2015 г.
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Приложения
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020
Резюме на програмата
Комуникационна стратегия ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България
Формуляри за искане за плащане - версия 3 юни 2016
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperationprogrammes/greece-bulgaria/735-greece-bulgaria-3rd-phase-of-the-public-consultation-for-thepreparation-of-the-etc-programme-greece-bulgaria-2014-2020.html

17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ“
2014-2020




ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ : Допустимите области от
Република България включват Видин, Монтана, Враца,
София, Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня..
Програма съдържа три приоритетни оси:






Приоритетна ос 1 – Устойчив туризъм,
Приоритетна ос 2 – Младежи и
Приоритетна ос 3 – Околна среда)..

БЕНЕФИЦИЕНТИ: (местни/регионални/национални
институции или техните подразделения; национални и
регионални агенции; администрации на защитени зони;
местни/регионални администрации по управление на
горите; културни институции; читалища; НПО;
образователни организации – университети, училища,
колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или
повече от изброените по-горе институции/организации).
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg ; http://mrrb.government.bg/

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява
функциите на Управляващ орган по Програмата, а Службата за европейска интеграция на Република Сърбия е определена
да изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата. Основният офис на Съвместния секретариат
ще продължи да функционира в гр. София, Република България, а клонът – в гр. Ниш, Република Сърбия.

Бюджет: 34 млн. евро
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ“
2014-2020
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Приложения
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020
Резюме на програмата
Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на програмата (2014-2015)
- англ.език
ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Насоки за кандидатстване
Коригендум № 1, считано от 17.11.2015
Разяснения относно технически проблеми с Формуляра за кандидатстване 22.12.2015
Въпроси и отговори, считано от 08.01.2016
Формуляр за кандидатстване - Актуализиран на 24.11.2015
Анекси - Актуализирани на 17.11.2015 с нова Декларация за държавни помощи
Анекс C: Договор за субсидия (проект)
Стратегически документи - за информация
17.1.2017 г.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020






Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2014-2020 ще функционира
чрез четири приоритетни оси:

Околна среда;

Туризъм;

Конкурентоспособност и

Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са
национални, регионални и местни власти до публични
организации, което е предпоставка за повишаване на
знанията и усвояването на добри практики от
българските партньори, с цел усъвършенстване на
провежданите от тях регионални и местни политики.
Общият бюджет на Програмата е 19 461 687 евро, от
които средствата от Европейския съюз са в размер на
16 542 434 евро.

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/page.php?c=69&d=667
http://mrrb.government.bg/

02.07.15 - Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Избор на експерти за
извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в
рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество
2014-2020 между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска
Република Македония и Република България и Република Турция“, съфинансирани от Инструмента за
предприсъединителна помощ“.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ
БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ
Приложения
Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020
Резюме на програмата
Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на програма (англ.език)
Първа покана за набиране на проектни предложения - 7.240.469,00 евро.
Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
•
Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в
трансграничния район;
•
Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от
човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
•
Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за подобро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
•
Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на
региона;
•
Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
•
Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

www.ipa-cbc-007.eu ; www.mls.gov.mk ;
www.mrrb.government.bg ; www.eufunds.bg
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ИЗМЕРЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТТА

екологично

икономическо

културно
17.1.2017 г.

УСТОЙЧИВОСТ

социално

управленско
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ОТ ЕКОЛОГИЧНА
ГЛЕДНА
ТОЧКА
…
ОТ ЕКОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА…
…„зелено, природосъобразно” възстановяване на градовете …
ТРАНСПОРТ: чисти превозни средства, достъпен и ефективен
обществен транспорт, „пешеходни”, „велосипедни” градове…
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: на сградния фонд, подобряване
на топлоизолацията, саниране на сградите …
ГРАДСКИ МЕТАБОЛИЗЪМ: управление на енергийните и
материалните ресурси, воден сектор, отпадъци …
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ: - въвеждане на
тези източници и на тяхното използване в градовете …
РЕГЕНЕРАЦИЯ: възстановяване на градската среда,
преустройство на изоставени или запустели зони и сгради …
ЗЕЛЕНО ПЛАНИРАНЕ: опазване на ландшафтните, горските и
водните ресурси, земеделските зони, „повторно озеленяване”
17.1.2017 г.
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ОТ СОЦИАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА...
ОТ СОЦИАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА …
… в градовете най-силно се усещат предизвикателствата, свързани с
демографията, социалното сближаване, интеграцията на нуждаещите
се, безработицата, образованието, бедността …
УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ: помощ за социално
участие, подкрепа на доходите, достъп до качествени услуги
ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА: равни възможности в
образованието, квалификация, включване, достъп до услуги
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗАСТРОЕНАТА СРЕДА: интегрирани
планове и програми за градско възстановяване и развитие
СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И СБЛИЖАВАНЕ: борба с
пространствената сегрегация и социалната маргинализация
ЖИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ: балансираните жилищни политики
позволяват до се намали социалната поляризация
17.1.2017 г.
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ОТ ИКОНОМИЧЕСКА
ГЛЕДНА
ТОЧКА...
ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА …
… в градовете е концентриран голяма част от човешкия, социалния,
културния и икономическия капитал, така че оптимизирането и
преоценката на този капитал е ключ към стратегия за глобална
конкурентноспособност,
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИКОНОМИКА: - знание,
творчество, отлично качество и иновация, разнообразяване
на местните производствени системи
МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА: - средство за
повишаване на привлекателността на един град и създаване
на нови работни места.
«ЗЕЛЕНА, ПРИРОДОСЪОБРАЗНА РЕГЕНЕРАЦИЯ» - енергийна
ефективност при сградите и инсталациите, устойчивата
мобилност, възобновяеми енергийни източници
ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО ИЗМЕРЕНИЕ: икономическо и
социално подпомагане, насочено към най-нуждаещите се.
17.1.2017 г.
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ОТ ГЛЕДНА
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА
НА ТОЧКА НА
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО,
АРХИТЕКТУРАТА
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА И
И КУЛТУРАТА…
КУЛТУРАТА...
…опазването на историческото и културното наследство на града, поспециално на неговото архитектурно наследство (културата на
висококачествено застроената среда) е начин да се поддържа жива
колективната памет, характерна за европейския градски модел…
ОПАЗВАНЕТО НА НАСЛЕДСТВОТО: необходимо да се
гарантира неговата обитаемост и привлекателност, за да
бъде запазено то наистина живо.
СЪЩЕСТВУВАЩ СГРАДЕН ФОНД: преодоляване на
проблемите с достъпността и строителните недостатъци
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА: подобряване на градския
пейзаж, ландшафт и качеството на урбанистичните структури
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСТВОТО: ценностите на
демокрацията, съвместното съществуване, гражданския
напредък, многообразието …
17.1.2017 г.
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ГРАДСКИ ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
“Градски иновативни дейности» (ГИД) е
инициатива на Европейската комисия, която
осигурява ресурси за градовете в Европа за нови,
неприлагани до сега решения за справяне с
предизвикателства;

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Чл.8 ЕФРР: “…Да се формулират и тестват нови решения насочени към конкретни
действия за устойчиво градско развитие приложими на общоевропейско ниво.”:
 Да предостави на местните власти ресурси за да тестват как нови решения могат да бъдат
приложени в практиката, и как тяхното прилагане се отразява на комплексните проблеми на
ежедневния живот на хората;
 Да извлекат поуки от практическото прилагане на новите инициативи и да споделят наученото
с други местни власти в Европа.
КЛЮЧОВИ ДАННИ:
UIA Бюджет:
372 млн. евро
Съ-финансиране за проект:
max. EUR 5 млн.
Съ-финансиране (%):
max. 80%
Продължителност на един проект:
max. 3 години
17.1.2017 г.
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12 ТЕМИ ЗА ПО-ДОБРА ГРАДСКА СРЕДА
http://urbanagenda.nl/pactofamsterdam/twelve-themes/

17.1.2017 г.
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ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 378 ПОЛУЧЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Май / 18/2016

17.1.2017 г.
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УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 2011-2014
ПРЕГЛЕД НА ОДИТНИТЕ ДОКЛАДИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
(Ново изследване на Института за пазарна икономика – 16 май 2016)

обхванати са 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв.


25%

5%

70% от разходите са класифицирани като провал:
програми, които не изпълняват заложените цели; необоснованите
харчове; неикономичното използване на средства; лошото управление на
имуществото; нарушения при обществени поръчки и др.;

70%




5% – като успех:
25% – като „некласифицирани”.

Пълна база данни на изследването е достъпна на
http://www.ime.bg/success-failure/reports/obshtini/

Основните проблеми се срещат при управлението на бюджета, възлагането на обществени поръчки и разпореждане с
имуществото на общините. Понякога невъзможността на администрацията да изпълнява ефективно дадена дейност
произтича от липса на капацитет и финанси, недостатъчни стимули или недобро планиране. В други случаи, обаче, има
съмнения за корупция и преследване на лични облаги. Съществува остра нужда от повече контрол и прозрачност при
разходването на публични средства. По-нататъшната децентрализация на местните финанси и приватизация на общинска
собственост също биха спомогнали за ограничаване на неефективното харчене на парите на данъкоплатците.
17.1.2017 г.
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РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ
1

2

3

РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Еднаква помощ за
всички

СПРАВЕДЛИВОСТ
Помощ съобразена с
нуждите и
възможностите

БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО
Облекчаване на
процедурите и свобода
на инициативата

17.1.2017 г.
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Благодаря за вниманието!

17.1.2017 г.

Арх. Белин Моллов
belinmollov@abv.bg
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