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Програма/схема:
Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна
помощ между България и Сърбия.
Цели:
Повишаване капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни
проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България
(административно ниво NUTS III) – области Видин, Монтана, София, София – град, Перник и
Кюстендил; за Сърбия (административно ниво еквивалент на NUTS III) – области Бор, Зайчар,
Нишава, Пирот, Ябланица и Пчински.

Краен срок:
16:00 часа местно време на 30 ноември 2009г.

Какво се финансира?
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси, а приоритетните оси са
разпределени в основни сфери на интервенция, както следва:
Приоритетна ос 1: Развитие на дребно мащабна инфраструктура
1.1 Физическа и информационна инфраструтура
1.2 Инфраструктура свързана с опазването на околната среда
1.3 Помощ за подготовка на проекти
Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и
развитие
2.1 Създаване на връзки и мрежи на институционално, фирмено и образователно ниво
2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси
2.3 Действия "От хора за хора"
Дадено проектно предложение трябва да обхваща само една Ключова сфера на интервенция. Това е
задължително условие. Комбинацията от дейности от различни ключови сфери на интервенция е
забранена и ще доведе до директно елиминиране на проектното предложение.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Всички участващи партньори трябва да отговарят на следните критерии:
- да бъдат юридически лица и
- да се намират в допустимия трансграничен район на България и Сърбия и
- да са организации които не генерират печалба и
- да са в една от следните категории:
да
бъдат
местни/регионални/национални
власти
или
подчинени
структури
на
местни/регионални/национални власти. Ако местната/регионална/ структура не е юридическо лицеи не
може да бъде такова, нейната централна организация – юридическо лице, ако такава съществува, следва
да бъде партньор по проекта;
- да бъдат национални и регионални агенции (действащи на централно, регионално и общинско ниво);
- да бъдат администрации на природни паркове;
- да бъдат местни/регионални горски дирекции;
- да бъдат здравни заведения;
- да бъдат културни институции;
- да бъдат обществени центрове/читалища;
- да бъдат регионални агенции по заетост;
- да бъдат неправителствени (НПО) или нестопански организации като например организации за
подкрепа на бизнеса, местни браншови организации на индустриалци, агенции за развитие, търговски
камари (ТК), агенции за развитие на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), институции
за образователна, обучителна, научноизследователска и развойна дейност (НРД), асоциации на
работодатели и производители, синдикати; други държавни и обществени агенции и асоциации;
- да бъдат образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки;
- да бъдат еврорегиони;
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- или сдружение от две или повече от горепосочените;
и
- да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта със своите партньори, а не да
действат като посредник и
- да нямат конфликт на интереси със съвместните структури на Програмата (Управляващ орган (УО),
Национален партниращ орган (НО), Сертифициращ орган (СО), Одитен орган (ОО), Съвместен комитет
за наблюдение (СКН) и Съвместен технически секретариат (СТС).
ВАЖНО
Водещият партньор трябва да е юридическо лице регистриран в допустимия пограничен район между
България и Сърбия най-малко 12 месеца преди срока за подаване на проектните предложения по
сегашната покана за набиране на предложения. Ако водещият партньор е местна/регионална структура,
която не е юридическо лице и не може да бъде регистрирана като такава, нейната централна организация
– регистрирана като юридическо лице следва да бъде водещ партньор.
Максималният брой партньори в проекта е десет (10), включително Водещият партньор!

Изисквания към проектите:
Допустимата гранична област за Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ България-Сърбия обхваща територия от 39 434 кв. км. (20 525 кв. км
българска част и 18 909 кв. км сръбска част). Областта граничи с Румъния на север и с Бившата
югославска република Македония на юг.
България – ниво NUTS III

Сърбия – еквивалент на NUTS III

Области Бор:
Видинска област:
11 общини: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, 4 общини: Бор, Кладово, Майданпек, Неготин
Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Област Монтана:
Област Зайчар :
11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, 4 общини: Болиевац, Зайчар, Княжевац, Сокобаня
Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци,
Якимово
Област София
22 общини: Антон, Божурище, Ботевград, Чавдар, Челопеч,
Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Годеч, Горна
Малина, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд,
Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Сливница, Своге, Златица
Област Перник:
6 общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън

Област Нишава:
11 общини: Град Ниш (общини: Пантелей, Медияна,
Црвени Кръст, Палилула и Нишка баня), Алексинац,
Гаджин Хан, Дольевац, Мерошина, Ражани, Свърлиг
Област Пирот:
4 общини: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград,
Пирот

Област Кюстендил:
Област Ябланица :
9 общини: Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, 6 общини: Бойник, Власотинце, Лебане, Лесковац,
Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно
Медведжа , Црна трава
Област София-град
1 община: София град*
Пчински окръг:
* Моля, обърнете внимание, че област София-град е съседна 7 общини: Босилеград, Буяновац, Владичин Хан, Вранье,
област, както е описано по-долу. Не повече от 20% от Прешево, Сурдулица, Търговище
финансирането за всяка приоритетна ос могат да се харчат в
тази съседна област

Планираната продължителност на даден проект не може да е по-малка от 6 месеца, нито по-голяма от
12/24 месеца.
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Продължителност на проекти и бюджетни ограничения:
Приоритетна ос

Приоритетна ос 1
Осъществяване на
малки
инфраструктурни
инициативи

Приоритетна ос 2
Подобряване на
капацитета за
съвместно
планиране,
решаване на
проблеми и
развитие

Област на интервенция

1.1 Физическа и
информационна
инфраструтура

Мерки за подкрепа на
инвестиции

200 000-600 000

Продължит
елност на
проекта
(месеци)**
6-24

1.2 Инфраструктура,
свързана с опазване на
околната среда

Мерки за подкрепа на
инвестиции

200 000-600 000

6-24

1.3 Помощ за подготовка на
проекти

Мерки за подкрепа на
институционалното
изграждане
Мерки за подкрепа на
институционалното
изграждане

10 000 – 50 000

6-12

10 000-200 000

6-12

Мерки за подкрепа на
институционалното
изграждане
Мерки за подкрепа на
институционалното
изграждане

10 000-200 000

6-12

10 000-100 000

6-12

2.1 Връзки и създаване на
мрежи на институционално,
фирмено и образователно
ниво
2.2 Устойчиво развитие чрез
ефективно оползотворяване
на регионалните ресурси
2.3. Действия "От хора за
хора”

Тип мярка

Размер на
задължителни
дейности (€)*

* Задължителните дейности включват: a) за българските организации/институции: 85% финансиране
от ЕС + 15% национално съфинансиране и б) за сръбски организации/институции: 85% финансиране от
ЕС + 15% собствено съфинансиране.
Забележка: В допълнение към горепосочената задължителна сума на дейностите, всеки партньор по
проекта (български или сръбски ) може да реши да предостави допълнително собствено съфинансиране
за нуждите на проекта. За сръбските организации/институции това допълнително собствено
съфинансиране е допълнение към ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО собствено съфинансиране в размер на 15% от
дейността. Няма ограничения за сумата на допълнителното собствено съфинансиране.
** За инвестиционен проект, който включва и "меки" мерки, периодът на изпълнение на инвестиционния
компонент не трябва да превишава 18 месеца.

Бюджет:
Общият бюджет на програмата за програмния период 2007-2009 г е 13 589 746 €

Безвъзмездно финансиране:
(моля, вижте легендата под таблицата “Продължителност на проекти и бюджетни ограничения”)

Съфинансиране от страна на бенефициента:
(моля, вижте легендата под таблицата “Продължителност на проекти и бюджетни ограничения”)
Кандидатите трябва да докажат своя финансов и административен капацитет да управляват своята част
от проекта,т.е.да разполагат с капацитета да осигурят собствения си принос и финансирането на
недопустими разходи по проекта; те трябва освен това да имат капацитета да осигурят временна
наличност на средства до възстановяването им от програмата.

Източник на информация:
www.ipacbc-bgrs.eu
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