идеите в действие
Програма/схема:
“ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМАТА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ”
2007- 2013
BG 2006/018-387.04.01-01

Цели:

Настоящата процедура е насочена към всички областни администрации, общини и
неправителствени организации /НПО/, и други от българските погранични региони
на областите Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково, интересуващи се от
получаване на техническа помощ за разработване и подготовка на завършени
проектни предложения.
Резултатите от получаването на такава техническа помощ могат да образуват
портфолио за бъдещи инвестиционни проекти по различните приоритетни оси и
ключови области на интервенция, обект на финансиране от Програмата за
европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013.
Техническата помощ за разработване и подготовка ще се предоставя от външен
консултантски екип. Резултатите от тази дейност ще бъдат собственост на
кандидатите по настоящата схема за подпомагане
Всеки кандидат може да кандидатства с повече от едно предложение (проектна
идея).В случаите, когато кандидатствате с повече от една проектна идея, всяка
една от тях трябва да бъде представена в отделен формуляр.

Краен срок:
30 юни 2009 г. , 17:00 часа,

Какво се финансира?
Настоящата процедура не е за представяне на завършени проектни предложения
за финансиране. За да се кандидатства за подкрепа, не е необходимо да има
окончателно и напълно подготвен проект. Достатъчно е наличието на ясна
проектна идея, която да се изложи във формуляра за кандидатстване, която да
съответства

на

една

от

приоритетните

оси

на

Програмата

за

европейско

териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013.
Участието в настоящата процедура не е обвързано със задължително бъдещо
кандидатстване

за финансиране по програмата. Процедурата по избор за

предоставяне на Техническата помощ за разработване и подготовка на проекти,
както и самото предоставяне на тази подкрепа не гарантират финансирането на
самите проектни предложения по програмата.
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идеите в действие
Подкрепата, която можете да получите след успешно кандидатстване на този етап,
включва:
-

Консултации за окончателното разработване на проектната идея в цялостно

завършено проектно предложение;
-

Проучвания

(например

пазарни

проучвания,

предварителни

анализи

за

осъществимост, анализи за осъществимост и др.);
-

Пред-проектни проучвания;

-

Количествено-стойностни сметки;

-

Финансови, икономически и социални обосновки;

-

Идейни, технически или работни проекти;

-

Бизнес-планове;

-

Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност;

-

Обосновка на икономическата целесъобразност и ефективност;

-

Анализ на разходите и ползите;

-

Анализ на пазара на труда;

-

Пазарно (маркетингово) проучване;

Кой може да кандидатства? Изисквания?
-

Да са юридически лица;

-

Да са регистрирани в Република България;

-

Да се намират в една от допустимите български административни области в

граничния

регион

между

България

и

Гърция

(Хасково,

Кърджали,

Смолян,

Благоевград) или да имат регистриран клон на територията на поне една от тези
области;
-

Да са сред определените допустими бенефициенти за отделните приоритетни

области

на

Програмата

за

европейско

териториално

сътрудничество

между

България и Гърция 2007-2013;
-

Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, да не са

посредници.
Кандидатите могат да бъдат:
-

Местни и регионални власти;

-

Областни администрации;

-

Общински администрации;

-

Сдружения / Асоциации на местни/регионални власти и на други организации;

Интегра Груп ООД
ул. Димитър Хаджикоцев 17, ет. 1
София 1421

тел:
факс:
моб:
e-mail:
Web:

02 866 47 95
02 865 61 89
0885 189 278
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие
-

Регионални звена на централни институции (администрации);

-

Администрации на защитени територии (национални и природни паркове);

-

Еврорегиони и други съвместни трансгранични структури и институции;

-

Институции и организации за подкрепа на бизнеса – търговски, стопански и

занаятчийски камари, бизнес-инкубатори, бизнес центрове и др.;
-

Социални партньори (в т.ч. синдикални и работодателски организации);

-

Туристически съвети и асоциации / сдружения;

-

Институции и организации в сферата на образованието и обучението;

-

Обществени

организации

и

институции,

участващи

в

развитието

на

гражданското общество и/или насърчаването на образованието, културата и
спорта;
-

Природозащитни организации;

-

Други неправителствени организации.

Изисквания към проектите:
Дейностите трябва да са планирани за изпълнение на територията на
допустимата/ите община/и/област/и в Република България (Благоевград, Смолян,
Хасково и Кърджали) и Република Гърция (Централна Македония и Източна
Македония и Тракия - Еврос, Кавала*, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес).
Проектната идея (проектът) може да включва дейности, осъществявани на
територията на България и Гърция. Обаче, обхватът на дейностите по настоящата
схема за подкрепа могат да отговарят на дейности, които ще се изпълняват само на
територията на Република България.
Избираеми по настоящата процедура са само проектни идеи с ясно изразен
трансграничен ефект. Когато проектното предложение бъде представено за
финансиране по Програмата, наличието на партньорство с организация от
Република Гърция в областта на разработването, съвместното изпълнение, екип и
съвместно финансиране на проекта, ще бъде задължително.

Бюджет:
Ще бъде уточнен на по- късен етап

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