идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма Регионално развитие, Приоритетна ос 4: "Местно развитие и
сътрудничество"
Oперация 4.2: "Междурегионално сътрудничество"
"Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики"
BG161PO001/4.2-01/2008

Цели:
•

Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество с цел

разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-добри практики;
•

Да се създадат нови и/или иновационни подходи и решения в конкретни области,

в които процесът на регионално развитие изисква ново и с разширен обхват ноу-хау
и най-добри практики.

Краен срок:
30.10.2008

Какво се финансира?
•

Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието;

•

Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи, в

контекста на определените в рамките на ОП «Регионално развитие»2007-2013 теми
на сътрудничество;
•

Анализи на най-добри практики и критерии (benchmarking analyses) при

предоставянето на услуги;
•

Разработване

на

бъдещи

стратегически

проекти,

стратегии

и

планове

за

действия;
•

Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики,

интернет-базирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на найдобрите практики и тенденции в регионалното развитие;
•

Обучения,

семинари,

конференции,

учебни

посещения,

туининг

проекти,

съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори (университети,
НПО, бизнес сдружения, сдружения на служителите и работниците и т.н.);
•

Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска;
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•

Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността

на населението;
•

Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми;

•

Въвеждане на иновационни подходи (пилотни проекти);

•

Предоставяне на консултации и услуги, свързани с конкретен обмен;

•

Разпространение на резултатите вследствие обмен на ноу-хау и най-добри

практики

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•

общини,

•

областни администрации,

•

юридически лица с нестопанска цел - неправителствени организации, сдружения

/асоциации на местни/регионални власти и други;
•

в случай, че кандидатите са неправителствени организации, те трябва да са

учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско законодателство
(съгласно съдебната регистрация) поне 12 месеца преди преди крайния срок за
подаване на предложения по настоящата Покана;
•

в случай, че кандидатите са неправителствени организации, то седалището и

основното им място на дейност трябва да се намират на територията на България.

Изисквания към проектите:
Да бъдат определени на базата на доказани и съществуващи местни и
регионални нужди;
Да демонстрират ясно обоснован междурегионален ефект;
Да включват съгласувани и логически свързани дейности;
Да включат задължително чуждестранни партньори от поне една от странитечленки на Европейския съюз с посочени ясни ангажименти;
Да съответстват на темите на сътрудничество и обхвата на проблемите, които се
разрешават чрез ОП „Регионално развитие” и които се нуждаят от прилагането на
нови знания и обмяна на опит;
Да създават нови практики на сътрудничество или да водят до тяхното
приспособяване и прилагане.
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Безвъзмездната финансова помощ не може да бъде предоставяна за дейности с цел
или генериращи нетна печалба в резултат на изпълнението на проекта.

Бюджет:
12 527 285 лева

Безвъзмездно финансиране:
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 300 000 лв.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се
изисква съфинансиране от кандидата.

Плащания:
Плащанията от Договарящия орган към бенефициента ще се извършват във формата
на авансово, междинно/ междинни и окончателно плащания.
Авансовото плащане е в размер до 20% от стойността на общите допустими разходи
по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.
Междинно/междинни

и

окончателно

плащания

се

извършват

на

базата

на

действително извършени разходи и след представяне на междинен/междинни и
окончателен финансов отчет.

Източник на информация:
http://bgregio.eu

Интегра Груп ООД
ул. Димитър Хаджикоцев 17, ет. 1
София 1421

тел:
факс:
моб:
e-mail:
Web:

02 866 47 95
02 865 61 89
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

