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ПОЛИТИКИ НА ЕС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

• ЧЕРНОМОРСКА СИНЕРГИЯ
• ЕВРОПЕЙСКА

ПАРТНЬОРСТВО

ПОЛИТИКА

ЗА

ДОБРОСЪСЕДСТВО

И

• ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ПРОЦЕС – ПОЛИТИКА ЗА
ТУРЦИЯ

• СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО С РУСИЯ
• ЧЕРНОМОРСКА СТРАТЕГИЯ

ПРОГРАМИ НА ЕС И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

ГД “Управление на териториалното сътрудничество” в
Министерство на регионалното развитие и благоустройството е
определена за:

• Управляващ

орган
на
Програмата
за
трансгранично
сътрудничество между България и Турция, съ-финансирана по
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

• Национален партниращ орган за оперативните програми за

трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС –
Румъния - България и Гърция - България, за Съвместната
оперативна програма за трансгранично сътрудничество
"Черноморски басейн 2007 - 2013" и за Оперативната програма
за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

СОП “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2007-2013
• Бюджет на програмата: 24 196 790 евро (средства от ЕИДП и
•
•

•

10 % нац. съфинансиране); за Турция средства се осигуряват от
ИПП;
8 държави участнички: 3 държави - членки на ЕС – България,
Румъния, Гърция, 1 държава – кандидатка за членство в ЕС Турция, 4 държави – партньорки Армения, Молдова, Украйна,
Грузия;
Приоритетни оси:
Приоритет 1: Трансгранично партньорство за икономическо и
социално развитие, основано на общи ресурси
Приоритет 2: Споделяне на ресурси и знания за защита и
съхраняване на околната среда
Приоритет 3: Културни и образователни инициативи за
създаване на обща културна среда в черноморския басейн
Програмата има за цел сътрудничество на регионално ниво
между региони от ниво 2 и еквивалентни териториални
единици в държавите – партньорки;

СОП “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2007-2013

ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Одобрени проекти за финансиране по Съвместна оперативна
програма „Черноморски басейн 2007-2013” – 19 с общ бюджет
- 8 138 806 евро;

• Български партньори участват в 17 проекта, като бюджетът,
който ще получат е в размер на 1 786 161,89 евро от ЕИДП;

• За България съфинансирането от държавния бюджет

представлява 10% от отпуснатите средства по ЕИДП за
проекти по първата покана и е в размер на 178 616 евро
(349 337 лева).

СОП “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2007-2013
ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Средства за финансиране на проекти по Втората покана са
12,495,906 EUR по ЕИДП и 5,358,289 EUR по ИПП;

• Срокове за кандидатстване – 18 април 2011 – 18 юли 2011;
• 10 май 2011г. във Варна – ще се проведе семинар за подготовка

на проектни предложения с участието на ГД „Управление на
териториалното сътрудничество”;

• 7 юни 2011г. в гр. Сливен - последващ семинар с потенциалните
кандидати с участието на ГД „Управление на териториалното
сътрудничество”;

СОП “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2007-2013
• Допустимост на партньорите - едно от следните юридически

•

лица:
национални,
регионални
или
местни
власти;
публичноправни организации; сдружения на предходните; други
организации с нестопанска цел, различни от предходните;
публични предприятия в секторите водоснабдяване, енергетика
и транспорт;
Допустими дейности – ще се финансират:
Интегрирани проекти - различни дейности в няколко държави,
които заедно постигат определена цел с трансграничен ефект;
Симетрични проекти - подобни дейности във всички държави,
участващи в проекта;
Проекти, които се изпълняват предимно или изцяло на
територията на една държава, но имат трансгранично
въздействие.
Приоритет ще бъде даден на интегрираните проекти. Само 10%
от бюджета ще бъде предназначен за проекти, които се
изпълняват предимно или изцяло на територията на една
държава.

СОП “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2007-2013

• Трансгранично

въздействие на проекта (да бъдат
изпълнени поне 2 от следните условия): съвместно
разработване; съвместно изпълнени; общ екип; съвместно
финансиране ( общ бюджет);

• Размер на гранта и продължителност на проектите по

втората покана
Приоритети 1 и 2 - от EUR 50,000 до EUR 700,000
Приоритет 3 - от EUR 50,000 до EUR 300,000
Съвместни дейности изпълнявани основно или изцяло в една от
страните – участнички, но с трансграничен ефект от EUR 50,000
до EUR 250,000

ОП ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 - 2013”
• Бюджет на програмата - 245 111 974 евро;
• Избираема област:

Държави-членки на ЕС: Австрия, Италия, Гърция, Унгария,
Словения, Словакия, България, Румъния
Държави-кандидатки, потенциални кандидатки трети страни:
Хърватска, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия,
Черна Гора, Молдова, част от Украйна

• Приоритетни оси:

1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството
2: Опазване и възстановяване на околната среда
3: Подобряване на достъпността
4: Зони за устойчив растеж
Българските партньори получават национално съфинансиране в
размер до 15 % от бюджета си, осигурено от МРРБ.

ОП ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 - 2013”
•
•

•

ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ
Публични органи – национални, регионалните или местни органи,
публичноправни органи или асоциации от един или няколко такива
органи или един или няколко публичноправни органи.
Публичноправен орган, регулиран от публичното право:
а) създаден със специфичната цел да задоволява нужди от обществен
интерес, без да има промишлен или търговски характер;
б) който има юридическа правосубектност /юридическо лице/ и е
в) финансиран в по-голямата част от държавата, регионалните или
местни органи или други публичноправни органи; или е под
управителния надзор на тези органи; или има административен,
управителен или надзорен съвет, повече от половината членове на
който са назначени от държавата, регионалните или местни органи или
от други публичноправни органи
Орган, регулиран от частното право:
а) създаден със специфичната цел да задоволява нужди от обществен
интерес, без да има промишлен или търговски характер; /ЗЮЛНС/
б) който е има юридическа правосубектност и
в) предоставя резултатите от проекта на широката публика
/безплатно/
г) прилага принципите на обществените поръчки - постановление
55/12.03.2007

ОП ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 - 2013”

•
•

•
•
•

ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
40 проекти одобрени за финансиране от Комитета за
наблюдение;
33 от одобрените за финансиране проекти включват 48
български партньори с общ бюджет 8 280 473 евро;
ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
26 проекти одобрени за финансиране от Комитета за
наблюдение;
19 от одобрените за финансиране проекти включват 29
български партньори;
Предстои сключването на договорите;

ОП ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 - 2013”
ТРЕТА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Предназначена е за стратегически проекти по следните теми
за сътрудничество:
1. Политики в подкрепа на развитието на клъстърите;
2.Адаптиране към климатичните промени;
3. Подобряване на достъпността;
4. Управление на демографските промени в Югоизточна
Европа;

• Бюджет за третата покана
ЕФРР
ИПП
ЕИДП

30 000 000 евро
8 000 000 евро
1 000 000 евро

• Поканата е отворена за подаване на Заявления за интерес.

ОП ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 - 2013”
ЧЕТВЪРТА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Четвъртата покана ще бъде обявена през месец май 2011

г. Това ще е последната покана по програмата и ще
обхваща всички приоритети

• 12 май 2011 г. в хотел Шератон, София -Годишната
конференция по програмата,
Република България

• Лице за контакт:

под

председателството

на

Ася Христова, държавен експерт, отдел “Многонационални и
хоризонтални програми”, ГД “УТС”, МРРБ
Телефон: +359 2 9405 694
Факс: + 359 2 9405 694
E-mail: ahristova@mrrb.government.bg

ПРОГРАМА ТГС МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ,
СЪ-ФИНАНСИРАНА ПО ИПП

• Бюджет на програмата за периода 2007 – 2011 -21 748 998 евро
• Допустими области за България- област Бургас (13 общини);
област Ямбол (5 общини); област Хасково (11 общини)

• Приоритетни оси:
1. Устойчиво социално – икономическо развитие
2. Подобряване качеството на живот
3. Техническа помощ

ПРОГРАМА ТГС МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ,
СЪ-ФИНАНСИРАНА ПО ИПП
Допустимост на партньорите

• да бъдат юридически лица, да се намират в допустимия
трансграничен район на България и Турция,
организации които не генерират печалба и

• да са в една от следните категории:

да

са

местни/регионални/национални власти или подчинени
структури
на
местни/регионални/национални
власти;
национални и регионални агенции; администрации на
природни
паркове;
здравни
заведения;
културни
институции; обществени центрове/читалища; НПО или
нестопански организации; други държавни и обществени
агенции и асоциации; образователни институции като
например университети, училища, колежи и библиотеки;
еврорегиони;или сдружение от две или повече от
горепосочените;

ПРОГРАМА ТГС МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ,
СЪ-ФИНАНСИРАНА ПО ИПП
ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Одобрени за финансиране по първата покана са 50 проекта
•
•

•

на обща стойност 10 403 632 евро;
Одобрени проекти с водещи партньори от България са 31 на
обща стойност 6 829 383 евро;
Предстои сключване на договори до средата на месец май
2011 г.
ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Втората покана ще бъде обявена през месец юли 2011 г.

• Лице за контакт:
Евдокия Димитрова, държавен експерт, отдел “ТГС
Външни граници”, ГД “УТС”, МРРБ
Телефон: +359 2 9405 683 /Факс: + 359 2 9405 680
E-mail: tcm_exbd@mrrb.government.bg

Благодаря за вниманието!

