идеите в действие

Програма/схема:
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Краен срок:
Проектните предложения ще се оценяват на тримесечие. Първата оценка на
проектите ще стартира след 31.01.2009 г. Когато бъдат разходени средстават,
тогава ще приключи набирането на проектопредложения

Какво се финансира?
Приоритетна ос 1: Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспорт, информационна и
комуникационна инфраструктура в трансграничната зона.
Ключови зони за намеса

1.1 Подобрения на наземните и
речни трансгранични транспортни
съоръжения (сгради).

Indicative operations
•

Подобряване на речната и наземна инфраструктура
(съоръжения), който имат трансгранично значение

•

Подобряване на обществените речните и наземните
транспортни услуги в зоната.

Подпомагане разбитието на ICT базираните трансгранични
ресурси, коопрериране и мрежови принцип на работа

1.2 Развитие на информационната
и комуникационна мрежа и услуги в
рамките на трансграничната зона

Разшираване на публичния достъп до трансгранична
информация и комуникационни услуги

Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и защита на природните богатства и
околната среда и подпомагане (развиване) на ефективен мениджмънт на риска в
трансграничната зона.

2.1 Развитие на съвместни системи
за управление за защита на
околната среда

2.2 Рзвитие на съвместна
инфраструктура и услуги, целящи
предотвратяването на прирпдни
бедствия и кризи, предизвикани от
човека, вкл. Услуги за действие при
извънредни ситуации.

•

Подобряване на защитата на природата и консервация
(запазване) на околната среда в зоната.

•

Подобряване на обшествената информираност относно
управлението за опазване на околната среда.
Съвместна работа за предотвратяване на природните и
технологични рискове.
Съвместна работа по дейности, свързани с предупреждаването
и вземането на мерки при извънредни ситуации

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално
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взаимодесйтвие с цел съвемста идентификация и подсилване на съотносимите предимства на
зоната.

3.1 Подпомагане на трансгранично
бизнес сътрудничество и
поддържане на регионален имидж и
идентичност.

•

Подпомагане на развитието на трансграничната бизнес
инфраструктура и спомагане за сътрудничесвто

•

Обща мрежа за насърчаване на чуждестранните инвестиции и
поддържане на позитивен регионален имидж и идентичност.

•

Подпомагане на трансгранични мрежи за туристическа дейност
и диверсификация (разнообразяване) на съществуващите
туристически услуги в зоната.

•

Подпомагане на сътрудничеството между университски
изследователски институти и бизнесът в сферата на научноразвойната дейснот и иновациите.

•

Съвместен маркетинг и промотиране (рекламиране) на
продуктите в трансграничната зона.
Подпомагане на оповествяването (споделянето) на
информация за възможности за работа в трансграничната
зона.

3.2 Сътрудничество за развитие на
човешките ресурси – съвместно
развитие на умения и знания

Развитие на услуги за обучение на персонал във връзка с
интегрираните пазарни нужди
Развитие на трансгранични връзки и обмен между
обучителните/образователните центрове.

3.3 хора за хора сътрудничество

•

Подпомагане на развитието на гражданско общество и местни
общности
•
•

Подобряване на местното управление

Увеличаване на образователния, културен, здравен,
младежки и спортен обмен.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ
4.1 Подпомагане на изпълнението и
цялостното управление на
Програмата

Осигуряване на надеждна работа на управляващиите тела на
програмата.
Допълнителни финансови проучвания и външна експретна
оценка

4.2 Подпомагане на комуникациите
и информираността относно
програмата

Подпомагане на публичността и онформираността относно
програмата
Подпомагане на потенциалните кандидати/ бенефициенти на
Програмата
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Кой може да кандидатства? Изисквания?
•

публични органи (органи на местно, регионално и централно ниво)

•

неправителствени организации

•

университети

•

научно- изследователски организации.

Политическите партии не могат да кандидатстват!

Изисквания към проектите:
Трансгранично:
1. съвместно разработване на проекта;
2. съвместно финансиране;
3. съвместен персонал
4. съвместно изпълнение.
От момента на подписване на договора:
•

периодът за изпълнение за проекти ”хора за хора” е 12 месеца

•

“меки” мерки е 18 месеца

•

периодът за изпълнение на инвестиционните проекти е 30 месеца

Максималният брой на партньорите за един проект е 5, включително и водещият
партньор.

Бюджет:
101 млн. евро.

Безвъзмездно финансиране:
- За инвестиционните проекти -500 000 и 8 000 000 евро, в зависимост от
областите на интервенция.
- За другите видове проекти сумите за финансиране са между 250 000 и 1 500
000 евро.
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- За проектите от типа "хора за хора" сумите за финансиране са между 30 000 и
250 000 евро
Приоритетни оси

финансиране

Приоритетна ос 1

40.707.389

Приоритетна ос 2

38.343.099

Приоритетна ос 3

22.413.915

общо

101.464.403

Съфинансиране от страна на бенефициента:
2,18% от исканата помощ

Плащания:
Авансово,

междинно

(за

проекти

с

над

12

месеца

продължителност)

окончателно

Източник на информация:
www.cbcromaniabulgaria.eu
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