идеите в действие
Програма/схема:

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска
република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна
помощ
Бюджетна линия №: 2007CB16IPO007 - 2009 – 1

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 Благоевград и Кюстендил и за Бившата югославска република
Македония – Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион.

Краен срок:

16:00 часа местно време на 14 декември 2009 г.

Какво се финансира?

По настоящата покана за предложения два типа проекти ще се финансират:
- не-инвестиционни („меки”) проекти, целящи разработване на изследвания, работни
срещи, семинари и обмен на опит;
- „инвестиционни” проекти, включващи „меки” мерки.
Освен това ще се финансират проучвания или други типове техническа
документация по настоящата покана за предложения.
Не се разрешават „двуетапни” (двукомпонентни) проекти (компонент/етап на
проектиране и компонент/етап на строителни работи/изграждане).

Кой може да кандидатства? Изисквания?

Граничната територия на България обхваща областите Благоевград и Кюстендил
(NUTS III),
Участниците трябва да бъдат:
·
да бъдат юридически лица. За Водешия партньор се изисква регистрация в
допустимия пограничен район между България и бивша Югославска Република
Македония 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.
·
да се намират в допустимия трансграничен район на България и бивша
Югославска Република Македония;
·
да са организации които не генерират печалба;
·
по принцип 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 лице, 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;
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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;
или сдружение от две или повече от горепосочените;
- Област Благоевград: 14 общини – Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев,
Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни,
Хаджидимово, Якоруда;
- Област Кюстендил: 9 общини – Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново,
Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.
Граничната територия на Бившата югославска република Македония обхваща
Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион. Състои се от
27 общини (NUTS IV), включително 641 села:
- Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка, Ранковце,
Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
- Югоизточен регион: 10 общини - Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран,
Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;
- Източен регион: 11 общини - Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново Облешево, Зърновци, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево и Македонска Каменица.
Всеки проект трябва да има поне един партньор от всяка страна на граничния
регион. Проекти, които не са в съответствие с това изискване няма да се
финансират.

Изисквания към проектите:
Приоритетна ос

Приоритетна ос 1
Икономическо
развитие и
социално
сближаване

Приоритетна ос 2
Подобрение на
качеството на
живота
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Област на
интервенция

Тип мярка

Размер на
безвъзмездната
помощ по проекта
(евро)

Срок на
проекта
(месеци)

1.1 Икономическо
развитие

Мека
Инвестиционна +
мека

10 000-100 000
100 000-300 000

6-12
6-24

1.2 Социално
сближаване

Мека
Инвестиционна +
мека

10 000-100 000
100 000-300 000

6-12
6-24

1.3 подготовка на
проекти
2.1 Използване на
природните ресурси

Мека

10 000-50 000

6-12

2.2 Използване на
културните ресурси

Мека

10 000-100 000

6-12

Инвестиционна +
мека
Мека

100 000-300 000

6-24

10 000-100 000

6-12

Инвестиционна +
мека

100 000-300 000

6-24
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Проектите трябва да имат пряк трансграничен ефект, което означава, че следва да
отговарят на поне едно от
условията: съвместно разработване, съвместно
изпълнение, съвместно управление и съвместно финансиране.
Дадено проектно предложение трябва да обхваща само една Ключова сфера на
интервенция. Това е задължително условие.
При инвестиционните проекти, включващи меки мерки, по Приоритетни оси 1 и 2,
продължителността на инвестиционният компонент не трябва да надхвърля 18
месеца.
ВАЖНО
• Не-инвестиционните („меки”) проекти – главно меки дейности са допустими за
финансиране. В случай, че се предвиждат разходи за инвестиционни подкрепящи
дейности (само доставка), тези разходи не трябва да надвишават 20% от общите
допустими разходи.
• Допустимите разходи за инвестиционни дейности трябва да покриват
единствено закупуването на малко оборудване и малки доставки ако те
представляват неделима част от проекта.
• В допълнение на това компютри, преносими компютри или друго свързано с
това оборудване може да се набавят като „доставка”. Закупуването на преносими
компютри/оборудване трябва да бъде надлежно обосновано за целите на конкретна
дейност и то е допустимо само ако същото не е било доставено по други
финансирани от ЕС проекти. Тези разходи не трябва да надвишават 20% за
доставки от общите допустими разходи.
• „Инвестиционните”
проекти,
включващи
„меки”
мерки
–
основно
инвестиционните дейности са допустими за финансиране.
Разходите за
инвестиционните дейности трябва да съставляват най-малко 70% от общите
допустими разходи.
Инвестиционните дейности трябва да се провеждат на общинска или държавна
собственост!
Всички предвидени инвестиционни дейности трябва да бъдат придружени с работен
проект (ако е приложимо).

Бюджет:
Приоритетна ос
Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
Общо

Общо
финансиране
1 836 290
2 295 362
4 131 652

Безвъзмездно финансиране:

Моля, погледнете таблицата в “Изисквания към проектите”

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Не е задължително

Източник на информация:

www.ipa-cbc-007.eu, www.mrrb.government.bg
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