идеите в действие
Програма/схема:
Програма за европейско териториално сътрудничество ГърцияБългария – Първа покана
Цели:

Развитие на мрежите и сътрудничеството

в транграничната зона, посредством

подкрепа за региона в сферите: сигурност по границата, управление, природни
ресурси, бизнес и изследователски мрежи, Цели се хармонично, балансирано и
устойчиво

развитие,

намаляване

на

различията

в

социално

и

кономическо

отношение. Стратегическите цели са:
-

повишаването на интереса към зоната чрез подобряване на стандарта на живот и

подобряване на достъпността
-

засилване на конкурентноспособността чрез развитие на предприемачеството,

създаване на мрежи и инвестиция в човешки ресурси

Краен срок:
30 октомври 2009

Какво се финансира?
По тази покана има 3 Приоритета и 8 Мерки
1.

Качество на живот
• Защита, Управление и Развитие на природните ресурси
• Защита, Управление и Развитие на културните ресурси
• Сътрудничество и изграждане на мрежи в социалната и здравната сфера
2. Достъпност
• Развитие на пътната и железопътната мрежа;
• Подобряване на трансграничните съоръжения;
3. Конкурентноспособност и човешки ресурси
• Подкрепа и оценяване на Човешките ресурси- поддържане на подготвителни
действия, с визия към отворения пазар на труда
• Насърчаване на предприемачеството и действията, свързани с преструктуриране
на икономиката
• Подпомагане на сътрудничеството между изследователските,

Кой може да кандидатства? Изисквания?
-

национални, областни и общински власти,
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- власти, субекти на публичното право, различни от посочените горе, създаден със
специфична цел за обслужване на обществен интерес (и които нямат индустриална и
търговска цел), ако изпълняват долупосочените условия:
1. се финансират изцяло или почти изцяло от - национални, областни и общински
власти,или други субекти на публичното право, или
2. са под надзора на на същите или
3. имат административен, управленски или надзорен борд, чийто състав е съставен
над 50% от членове, назначени от национални, областни и общински власти, или
други субекти на публичното право
- НПО, ако изпълняват долупосочените изисквания
1. нямат стопански или индустриален характер, или сходни действия
2. не разпределят печалби между заинтересовани страни
3. съществуват поне една година преди обяваване на настоящата покана
Териториален обхват:
За Гърция

Префектура Thessaloniki

Префектура Еврос

Префектура Serres

Префектура Ксанти

За България:

Префектура Родопи

Област Хасково

Префектура Драма

Област Смолян

Префектура Кавала(като асоцииран

Област Кърджали

партньор)

Област Благоевград

Изисквания към проектите:
Да е изпълнено поне едно от долупосочените условия:
1. съвместно разработване с гръцки партньор/и;
2. съвместно изпълнение с гръцки партньор/и;
3. общ персонал с гръцки партньор/и;
4. съвместно финансиране с гръцки партньор/и.
Продължителността на изпълнение не може да надвишава 24 месеца

Бюджет:
60 000 000 € общо за трите приоритета
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Безвъзмездно финансиране:
Минимален размер на допустимите разходи на проект

200 000 €

Максимален размер на допустимите разходи на проект

2 000 000 €

Източник на информация:
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=en-GB&loc=1&page=279&NewsItem=568
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