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Програма/схема:
Съвместната оперативна програма (СОП) на Черноморския басейн
2007-2013
Цели:
Засилено

и

устойчиво

икономическо

социално

развитие

на

регионите

на

Черноморския басейн.

Краен срок:
31 юли 2009
Какво се финансира?
СОП Черноморски басейн включва три Приоритета и компонент за техническа
помощ. Всеки един от трите се състои от брой Мерки, както е посочено долу:
Приоритет 1: Поддържане на трансгранични партньорства за икономическо и
социално развитие на база общи ресурси
Мярка 1.1: По- добър достъп и контакт за вътрешно регионална иформация,
комуникация, трансорт и търговски връзки
Мярка 1.2: Създаване на търговски мрежи с цел подпомагане на развитието на
съвместен туризъм и традиционни изделия
Мярка 1.3: Създаване на административен капацитет за подготовка и приложение
на местни политики за развитие
Приоритет 2: Споделяне на ресурси и компетенции за защита на околната среда и
опазването
Мярка 2.1: Засилване на съвместни образователни и информационни инициативи
за справяне с предизвикателствата пред опазването на речана и морската сисетми
Мярка 2.2: Подпомагане на изследванията, иновациите и

осведомеността в

сферата на съхраняването и защитата на защитени природни територии
Мярка 2.3: Подпомагане на съвместните

инициативи, целящи иновации в

технологията и мениджмънта на системите за управление на отпъдъци и отпадни
води
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Приоритет 3: Поддръжка за създаването на културни и образователни мрежи с цел
създаване на обща културна среда в областта на Черноморския басейн
Мярка 3.1: Подкрепа за създаването на културни мрежи и образователен обмен в
областта на Басейна
Техническата помощ включва мерките “Програмно управление и внедряване” и
“Информация, подкрепа и проектни дейности”

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•

Румъния: Югоизточен район

•

България: Североизточен и Югоизточен район

•

Гърция: Централна Македония, Източна Македония и Тракия

•

Русия: Ростовска област, Краснодарски Край и Адигейска Република

•

Турция: Истанбул, Текирдаг, Коджаели, Зонгулдак, Кастамону, Самсун, Трабзон

•

Украйна: Одеска, Миколаивска, Херсонска, Запорожка и Донецка област,

Севастопол и Република Крим
•

Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова: целите територии

Вид

организация:

Национални

власти

(например:

министерства);

местни

и

регионални власти (общини); публичноправни организации; (възлагащи органи,
определени от националното законодателство и съгласно Директива 2004/18/ЕО за
обществените поръчки); асоциации формирани от една или няколко национални,
регионални или местни власти или от един или няколко органа управлявани от
публичното право; държавни предприятия, съгласно Директива 2004/17/ЕО;
Еврорегиони; Европейско Сдружение за Териториално Сътрудничество (ЕСТС).
Правосубектност: Юридически лица и местоположение на организацията
Организациите са регистрирани и се намират в допустимите по програмата райони
или техните седалища са регистрирани и се намират извън програмната област - но
в една от десетте участващи държави - и имат местни/регионални филиали или
клонове на офиси регистрирани в допустимите райони.
Според последния случай са възможни следните алтернативи:
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1.

в случай, че става въпрос за дъщерно дружество на организация или филиал

(имащ статут на юридическо лице), самия филиал следва да е Кандидат, а при
сключване на договор Бенефициент.
2.

в случай, че филиалът няма статут на юридическо лице, Кандидат може да

бъде централата на организацията, а при сключване на договор Бенефициент.

Изисквания към проектите:
Проектите трябва да бъдат съвместни и един от следните видове:
Интегрирани проекти, в които партньорите от всяка страна на границата,
допринасят с различни елементи за изпълнението на проекта;
Симетрични проекти, в които се изпълняват сходни дейности от всяка страна на
границата;
Проекти, реализирани предимно или изключително от едната страна на границата,
но в полза за всички партньори;
интегрираните проекти се оценяват по-високо.
Проектите трябва да имат пряко трансгранично въздействие, което трябва да се
възприема чрез спазване на поне две от следните условия, описани по-долу:
•

съвместно разработване, съвместен персонал, съвместно изпълнение и/или

съвместно финансиране.
•

Съвместно разработване: проектът трябва да бъде разработен съвместно от

партньорите;
•

Съвместно

изпълнение:

дейностите

трябва

да

бъдат

осъществени

и

координирани от всички партньори;
•

Съвместен персонал: трябва да има един съвместен мениджър на проекта, един

съвместен финансов мениджър и т.н.;
•

Съвместно финансиране: всеки партньор съ-финансира проекта, съвместния

бюджет трябва да бъде разделен между партньорите според дейностите, които са
изпълнени;
Проектите ще бъдат представени и изпълнени съвместно от партньорства, които
винаги трябва да включват партньори от една или няколко държави-членки
(България, Гърция, Румъния) и от една или няколко държави- партньори (Армения,
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Азербайджан, Грузия, Р. Молдова, Русия, Украйна) и/или Турция. Участието на
турските партньори е възможно само в тристранните проекти, включващи наймалко един партньор от държава-членка и един партньор от държава-партньор.
Препоръчителният

брой

на

партньорите,

участващи

във

всеки

проект

за

партньорство е между 3 и 10 партньори.

Бюджет:
3 311 369

€

Проектите, които включват и турски партньори- 1 399 401 €

Безвъзмездно финансиране:
До 90% от допустимите разходи по проекта

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минимум 10% от страна на бенефициента

Плащания:
За проекти между 50 000 € и 100 000 € и до 12 месеца продължителност- Авансово
плащане 80% и окончателно възстановяване 20%;
За проекти между 100 000 € и 700,000

€ и до 24 месеца продължителност-

авансово плащане 30%, междинно 50%, окончателно възстановяване 20%.

Източник на информация:
www.blacksea-cbc.net
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