идеите в действие
Програма/схема:
Програма ЕСПОН 2013
Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и
сближаване
Цели:

Подкрепя развитието на политиките във връзка с териториалното сближаване и
хармоничното териториално развитие
Предоставя сравнителна информация, данни, анализи и сценарии за териториалните
структури и динамики
Разкрива
капитала
и
потенциала
на
територията
в
подкрепа
на
конкурентоспособността на регионите и по-големите територии

Краен срок:

11 ноември 2009 г

Какво се финансира?

Приоритет 1:
Приложни изследвания във връзка с териториалното развитие,
конкурентоспобността и сближаването: Данни за териториални тенденции,
перспективи и въздействия на политиките
• кръстосано-тематичен и тематичен анализ (определяне на териториалния
потенциал и предизвикателства), включително изследване на териториалните
тенденции
• Териториално въздействие на политиките на ЕС
• Система за информационна подкрепа (екип от експерти)
Приоритет 2: Целеви анализ въз основа на потребителското търсене: европейска
перспектива за развитието на различни видове територии.
•
•
•

Интегрирани проучвания и тематични анализи
Информационна подкрепа за експериментални и иновативни действия
Съвместни действия, отнасящи се до други програми по Структурните фондове

Приоритет 3: Научна платформа и инструменти: Териториални показатели и данни,
аналитични инструменти и научна подкрепа
•
•
•
•

База данни ESPON и разработка на данни
Териториални индикатори/индекси и Инструменти
Териториална система за мониторинг и отчети
Целеви действия за актуализиране на индикатори и карти

Приоритет 4:
Капитализация, собственост
капацитет, диалог и създаване на мрежи.

и

ангажираност:

Изграждане

на

• Стратегия за капитализация
• Медии и публикации
• Европейски семинари и практически семинари
• Действия за създаването на транснационални мрежи (Звена за контакт на
Програма ЕСПОН)
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идеите в действие

Кой може да кандидатства? Изисквания?

Кандидатите могат да бъдат:
• публични органи
• публични организации в обществена полза
• частни субекти (необходимо потвърждение
държавата членка/партньор)

за

допустимост

от

страна

на

Кандидатите трябва да бъдат от някоя от 27-те страни членки на Европейския съюз
или от партниращите на ЕСПОН държави – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и
Швейцария

Допустими разходи:

Програмата покрива 100% от извършените (допустими) разходи, в това число:
• Разходи за подготовка на проектните предложения (разходи извършени от момента
на публикуване на предварителната обява до момента на подаване на проектното
предложение)
• Разходи за изпълнение на проектите (от момента на решението на КН до края на
проекта)
• Разходи за труд
• Административни разходи
• Разходи за път и настаняване
• Разходи за оборудване
• Разходи за външна помощ и услуги

Бюджет:

Общият наличен бюджет е 14.910.000 € и могат да бъдат избрани до 31
предложения.

Безвъзмездно финансиране:
До 100 %

Съфинансиране от страна на бенефициента:
не

Плащания:

възстановяване на извършени разходи

Източник на информация:
http://www.mrrb.government.bg
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