
ПРЕДМЕТ: Презентација пројектних идеја за развој прекограничног региона у 

оквиру Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике 

Србије 2021-2027. 

 

Драги партнери, 

Европска унија ће у наредних седам година проширити финансирање пројеката који долазе 

из локалних заједница. Овај територијални приступ, познат као „одоздо према горе“, дубоко 

је уграђен у програм прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике 

Србије 2021-2027, где се половина буџета усмерава за такве пројекте.  Имплементација 

програма биће заснована на Интегрисаној територијалној стратегији региона 

прекограничне сарадње (ИТС) (сажетак је у прилогу овог позива). Има за циљ да подржи 

идеје локалних предузетника, институција и организација за интегрисани развој територије, 

узимајући у обзир заједничке изазове са којима се суочавају обе стране границе. Подршка 

ИТС-а се концентрише на два специфична циља: (1) Проширити и побољшати пружање 

услуга и (2) побољшати регионалну конкурентност, укључујући у области туризма. 

Веома важан аспект имплементације ИТС-а је потреба да се изгради чврста веза између 

финансираних пројеката и циљева стратегије. С тим у вези, позивамо Вас и Ваше чланове 

да представите пројектне идеје и решења за која верујете да могу да трансформишу 

прекогранични регион у жељено место за живот и улагања. Када цртате своју идеју, треба 

да узмете у обзир следеће факторе: 

- Подношење пројектне идеје у овој фази не гарантује будуће финансирање; 

– Рок за потписивање уговора на програму је 31. децембар 2027. године. 

- Индикативни укупан буџет Стратегије је 20,96 милиона евра; 

- Критична компонента ваше пројектне идеје је потреба да се она изгради на 

широком партнерству са локалним организацијама са обе стране границе, и да се 

нагласе јасно мерљиве прекограничне користи и ефекти. 

Достављене пројектне идеје биће коришћене као основа за постављање листе операција 

(тематски груписаних пројектних идеја) које ће подржати имплементацију ИТС-а.  

Критеријуми по којима ће пристигле пројектне идеје бити тематски груписане у операције 

су следећи: 

- - Прекогранични ефекат пројектне идеје, постигнут као резултат широког и 

мултисекторског партнерства (нпр. широк спектар и различите врсте партнера 

који сарађују на заједничком решењу/заједничком пројекту као што су НВО, 

општине, универзитети, локални и регионални органи и други органи јавне власти, 

као и у различитим областима делатности); 

- - Јасне везе пројектне идеје са циљевима и мерама постављеним у Стратегији; 

- - Кореспонденција између потребних ресурса и временског и буџетског оквира 

Стратегије. 

У сваком од програмских региона биће организоване радионице, на којима ће 

заинтересована предузећа, организације и све врсте институција моћи да учествују, и добију 

одговоре на сва питања која могу имати у вези са актуелном кампањом прикупљања 

пројектних идеја. Окупљање свих актера прекограничне сарадње на једном месту може да 

подстакне и откључа снажну мотивацију и инспирацију за успостављање активне заједнице, 

која заиста чини разлику у прекограничном региону. 



Потребно је потврдити учешће на радионицама. Очекује се да свака радионица траје 

највише 2 сата. 

Радионице су по следећем распореду: 

1. На бугарском језику – два термина (онлајн, преко Webex платформе. Домаћин радионица 

биће Национални центар за регионални развој, Бугарска) – 16. и 17. децембар 2021. у 15.00 

ЕЕТ. 

2. На српском језику - два термина (онлајн, Домаћин радионица биће Национално тело, 

Министарство за европске интеграције) 20. и 21 децембар 2021. 

Учесници који желе да се придруже радионицама на територији Бугарске треба да пошаљу 

мејл на office@ncrdhp.bg најкасније 1 дан пре састанка, и добиће Webex линк за радионицу. 

Они који желе да учествују у радионицама на територији Србије, треба да пошаљу мејл на 

gd_nis@mei.gov.rs, најкасније 2 дана пре заказаног састанка. 

Молимо Вас да укратко представите своју идеју пројекта тако што ћете овде одговорити на 

4 кратка питања. Рок за то је 31. јануар 2022. 

 

Радујемо се што ћемо видети наш прекогранични регион како сарађује и цвета! 

 

С поштовањем, 

Управљачко и Национално тело ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње између 

Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027. 
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