Програма/схема:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Съвместен Фонд за малки проекти България - Румъния 2006
BG 2006/018-386.01.02/G/CBC/JSPF

Цели:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (само за България)
обявява покана за предложения за подпомагане на малки неинвестиционни проекти
"от хора за хора" и от "мек" тип за развитие на дейности от трансграничен характер.
Крайната цел е да се подпомогнат възможностите на местните и регионални власти
да разработват и изпълняват съвместни проекти в граничния регион

Краен срок:
до 16.00 часа (местно време) на

30 Юли 2008 г.

Какво се финансира?
СФМП ще финансира дребно-мащабни дейности в следните приоритетни области:
1.Икономическо развитие: Подпомагане на малки проекти, които укрепват
икономическата база на граничния район.
2.Околна среда: Проекти, насочени към конкретни проблеми на околната среда в
региона, като напр. разработка на проучвания, оценки на проблеми, обучение в
областта на околната среда, и действия, насочени към засилване на общественото
съзнание по отношение на околната среда, и др.
3.Туризъм: Дейности, които обхващат

“меки” проекти за развитие на туризма -

изследвания, мерки за укрепване на институционалния капацитет, специализирани
обучения за малки и средни предприятия и такива, свързани с ПРЧР( програми за
развитие на човешките ресурси).
4.Културен обмен: Вече съществуващи връзки и новосъздаден

културен обмен

между местни групи от двете страни на граничния регион. Срещи и обмен между
младежи; артистична дейност; фолклорни мероприятия и др. п. действия, които
наблягат върху установяването на традиции и дългосрочно сътрудничество на
общото културно наследство.
5.Местна

демокрация:

Ще

се

подпомагат

схеми,

които

съдействуват

за

създаването и засилването на умения у организационните структури на местната и
регионална обществена администрация и на други структури на демократичното
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общество (търговски палати, търговски асоциации, профсъюзи, НПО, училища и
университети). Ще се осигуряват съответни курсове за обучение и информация,
подпомагане на посещения за обмен, подготовка на проекти и по процедурни
въпроси. Смесените проекти могат също така да включват разработване на
материали за задочно обучение, ще се подпомага обменът на "ноу-хау" и опит в
образованието чрез взаимни посещения.
6.Проучвания в областта на планирането и развитието: Проекти, които
създават база за съвместно планиране в пограничните райони. Могат да се
подпомагат проекти, които създават предпоставки за съвместно планиране в
граничния район, за оформяне на съвмести програми за научни изследвания, за
разработване на общи стратегии за регионално развитие в дадена гранична област,
с цел общо определяне на приоритетите за развитие и т.н. Също така са приемливи
и предпроектни проучвания за изпълнение на по-големи проекти
Предложените

дейности

трябва

да

покажат

ясен

и

устойчив

във

времето

трансграничен ефект.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Кандидатите да са:
-

да бъдат юридически лица и

-

да бъдат регистрирани като юридически лица с нестопанска цел / общини и

-

да бъдат един от следните видове организации : неправителствени организации,

Евро-региони; организации в подкрепа на бизнеса като търговски, промишлени или
селскостопански камари, професионални и браншови асоциации; агенции за
икономическо развитие, бизнес центрове, бизнес инкубатори, търговски асоциации,
образователни институции, като професионални училища, колежи, университети,
центрове за професионално обучение, изследователски институции, международни
(междуправителствени)

организации,

както

са

определени

от

Член

43

на

Правилника за приложение на Финансовия регламент на ЕО (2342/2002, съгласно
измененията в него от Регламент на Комисията 1261/2005)
-

да бъдат регистрирани (съгласно съдебна регистрация) най-малко 12 месеца

преди крайния срок за подаване на предложенията по настоящата Покана
територията на Република България

на

/приемливата българска област/ в граничния

регион между България и Румъния или да имат регистриран клон в поне една от
приемливите области / и
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-

да имат поне един румънски партньор, което да бъде доказано със Декларация

за партньорство и
-

да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта с техните

партньори, а не да действат като посредник.
Държавни служители или други представители на централната и областните
администрации, независимо от тяхното административно положение, не могат да
кандидатстват или да присъстват в проектни предложения на организации, които са
Кандидати и/или Партньори по настоящата Покана за предложения.

Изисквания към проектите:
Безвъзмездната помощ не може да бъде предоставяна за дейности с цел или имащи
като резултат печалба по време на изпълнението на проекта.
Планираната продължителност на дейността не може да бъде по-малка от 6
(шест)месеца, нито може да надвишава 12 (дванадесет) месеца.
Кандидатстващите организации трябва да имат поне един партньор от другата
страна на границата с Румъния,с когото трябва да има подписана “ Декларация за
партньорство. Това е задължително изискване.
Румънският/те/ партньор/и трябва:
-

да бъде организация с нестопанска цел;и

-

да бъде община, местна структура; сдружение на местни власти; евро региони;

търговски

палати;

неправителствени

професионални
организации;

сдружения;

училища,

профсъюзни

колежи,

организации,

университети

и

др.

образователни институции; фондации, граждански обединения и пр.; и
-

да

са

разположени

в

рамките

на

граничния

регион

с

България/

Мехидини,Олт, Долж, Телеорман, Калараш,Гюргево и Констанца/или да
имат регистриран клон в една от гореизброените румънски области и
-

да са регистрирани в Република Румъния

Дейностите трябва да се провеждат в граничната зона между България и Румъния, а
именно:
-

в областите Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе,

Силистра и Добрич от българска страна и
-

в областите Мехидини, Олт, Долж, Телеорман, Калараш, Гюргево и

Констанца от румънска страна.
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Важно: Дейности извън горепосочения граничен регион не са приемливи по
настоящата грантова схема!

Бюджет:
744 000 €

Безвъзмездно финансиране:
Мин. сума:

10 000 €

Макс. сума:

50 000 €

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минималното съ-финансиране от страна на кандидата е 10 % от цялата сума на
проекта. Това се изисква за да се докаже местен ангажимент и не може да бъде в
натура. Финансирането трябва да бъде налично, необходимо за изпълнението на
проекта, ясно определено в бюджета на проекта, действително изразходвано по
време на изпълнението на проекта, да може да се идентифицира и провери в
счетоводните документи на кандидата и/или партньорите. Средства, отпуснати по
друга програма на Европейския съюз, не може да се вземат предвид като съфинансиране.

Плащания:
Бенефициентът

получава

предварително

финансиране

в

размер

на

80%

от

безвъзмездната финансова помощ по проекта
При всички обстоятелства, окончателният остатък се плаща при представяне от
Бенефициента и одобрение от МРРБ на окончателния доклад

Източник на информация:
www.mrrb.government.bg

Интегра Груп ООД
ул. Алабин 56, ет. 5
София

тел:
факс:
моб:
e-mail:
Web:

02 981 60 56
02 981 60 54
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

