идеите в действие
Програма/схема:
Първа покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между
България и Турция по инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП)
Цели:

Повишаване капацитета на местните и регионални власти, неправителствените
организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции и др. в
разработката и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион.
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси.
Приоритетните оси се разделят на ключови области на интервенция, както следва:
Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие:
Мярка 1.1: Подобряване на връзките в социалното развитие и социалното
сближаване;
Мярка 1.2: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката;
Мярка 1.3: Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал
на зоната на сътрудничество;
Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота
Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно
наследство;
Мярка 2.2: Изграждане на капацитет за устойчивото използване на природните
ресурси, културното и историческо наследство.

Краен срок:

16:00 часа местно време на 28 декември 2009

Какво се финансира?

По тази покана за предложения ще бъдат финансирани два типа проекти:
неинвестиционни („меки”) проекти, които си поставят за цел да разработват
проучвания, да организират работни и други семинари, обмен на опит и
„инвестиционни” проекти като строителни дейности, доставки и др. Такива
проекти могат да включват и „меки” мерки.
По тази покана за подаване на предложения ще бъдат финансирани и предпроектни
проучвания или други видове подготовка на техническа документация.

Кой може да кандидатства? Изисквания?

Водещият партньор и неговите партньори са длъжни да изпълнят всички общи
критерии за допустимост, както следва:
да представляват регистрирани по закон организации (юридически лица) и
да са регистрирани в допустимия за финансиране трансграничен регион между
България и Турция и
да са организации с нестопанска цел и
да принадлежат към една от следните категории:
местни/ регионални/ национални институции или звена на местни/ регионални/
национални институции, разположени в допустимата за финансиране зона. В случай,
че местна/ регионална/ национална структура не е и не може да функционира в
качеството си на юридическо лице, съответната централа с юридическа регистрация,
ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта
национални и регионални агенции (носещи отговорност на централно, регионално
и общинско ниво)
администрации на природни паркове
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идеите в действие
местни/регионални дирекции по горите
институции в областта на здравеопазването
културни институции
общински културни центрове
регионални агенции по трудовата заетост
неправителствени организации или организации с нестопанска цел (които не
генерират приходи) като организации за подкрепа на бизнеса, местни
предприемачески агенции, агенции за развитие, камари на търговията, агенции за
развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), образователни,
обучителни и научноизследователски и развойни институции, сдружения на
работодателите и производителите, профсъюзи, държавни и публични агенции и
организации
образователни институции като университети, училища, колежи и библиотеки
Евро-региони
Водещият партньор трябва да е регистриран в рамките на допустимия за
финансиране регион между България и Турция най-малко 12 месеца преди крайния
срок за подаване не предложенията за проекти по текущата покана за подаване на
предложения.
Максималният брой на партньорите по един проект не трябва да надхвърля десет
(10), което включва и Водещия партньор.
Следните
области
и
общини
са
допустими за Република България:
Област Бургас: 13 общини – Айтос,
Бургас, Средец, Камено, Карнобат,
Малко
Търново,
Царево,
Несебър,
Поморие, Руен, Созопол, Сунгурларе,
Приморско;
Област Ямбол: 5 общини – Ямбол,
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа;
Област Хасково: 11 общини – Хасково,
Димитровград, Ивайловград, Любимец,
Маджарово,
Минерални
бани,

Свиленград, Симеоновград, Стамболово,
Тополовград, Харманли.
Следните провинции и околии са
допустими за Република Турция:
Провинция Едирне: 9 околии –
Едирне, Енез, Хавса, Ипсала, Кешан,
Лалапаша, Мерич, Сюлоглу, Узункьопрю;
Провинция Къркларели: 8 околии –
Бабаески,
Демиркьой,
Къркларели,
Кофчаз,
Люлебургаз,
Пехливанкьой,
Пинархисар,
Визе;

Ако проектът предвижда изпълнение на дейности в съседна област, следва да се
предоставят достатъчно солидни аргументи за това.

Изисквания към проектите:

Проектите трябва да имат пряко ТГС въздействие, което се изразява в съобразяване
с поне едно от следните условия: съвместна разработка, съвместен екип, съвместно
изпълнение и съвместно финансиране.
Eдно/oтделно предложение за проект трябва да обхваща само една ключова област
на интервенция.
По настоящата покана за подаване на предложение една институция/организация
може да подаде максимум три предложения за проекти като Водещ партньор. Само
най-високо оцененото предложение може да бъде финансирано. В случай, че
отделна институция/организация подаде повече от три предложения за проекти като
Водещ партньор, всички подадени предложения ще бъдат елиминирани.
Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка страна на граничния
регион. Проекти, които не отговарят на това изискване, няма да бъдат допускани.
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Всички предвидени инвестиционни дейности трябва да бъдат придружени с работен
проект (ако е приложимо според съответното законодателство).
Проектите от две фази не са допустими. На кандидатите се разрешава да участват
или във фазата на техническото проектиране или на работната/строителната фаза.
Всички инвестиционни дейности трябва да се реализират на публична общинска или
публична държавна собственост.
Всички инвестиционни предложения трябва да имат положителна оценка за
въздействието върху околната среда (ОВОС), ако за подобни дейности се изисква
ОВОС според националното законодателство.
Приоритетна
ос

Приоритетна
ос 1
Устойчиво
социално и
икономическо
развитие

Приоритетна
ос 2
Повишаване
на качеството
на живота

Област на интервенция

1.1 Подобряване на
връзките в социалното
развитие и социалното
сближаване
1.2 Повишаване на
конкурентоспособността
на икономиката
1.3 Инфраструктурна
подкрепа за повишаване
на икономическия
потенциал на зоната на
сътрудничество
2.1 Опазване на околната
среда, природата,
историческото и културно
наследство
2.2 Изграждане на
капацитет за устойчивото
използване на природните
ресурси, културното и
историческо наследство

Вид мярка

Размер на
безвъзмездната
финансова
помощ (евро)

Продължителност
на проекта
(месеци)

Мека

Минимум - 10 000
Максимум - 100 000

Минимум - 6
Максимум - 12

Мека

Минимум - 10 000
Максимум - 100 000

Минимум - 6
Максимум - 12

Инвестиционна

Минимум - 100 000
Максимум - 600 000

Минимум - 6
Максимум - 24

Мека

Минимум - 10 000
Максимум - 100 000

Минимум - 6
Максимум - 12

Инвестиционна

Минимум - 100 000
Максимум - 600 000

Минимум - 6
Максимум - 24

Мека

Минимум - 10 000
Максимум - 100 000

Минимум - 6
Максимум - 12

Бюджет:

За програмния период 2007 г. – 2009 г. е 11 814 525 €
Финансова помощ по Първа покана за подаване на предложения (вижте таблицата)

Приоритетна ос

Финансиране общо (ЕО+нац.публично съфинансиране)

Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
ОБЩО

2 797 160
3 496 451
6 293 611

Нито една сума от безвъзмездната финансова помощ не може да превишава 85% или
да е по-ниска от 50% от общите допустими разходи на проекта. Остатъкът от сумата
(15%) се финансира от националните бюджети на страните партньори

Безвъзмездно финансиране:

Моля, вижте таблицата в част “Изисквания към проектите:”

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Не се изисква

Източник на информация:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bul/calls/view/1/invitation
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