ОБЩ ПРЕГЛЕД НА
ВТОРАТА ПОКАНА
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Контекст на Програмата
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия е създадена в
рамките на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и
съответните национални стратегически документи.
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Структура на Програмата
2. Инвестиране в
младежи,
образование и умения
1. Подкрепяне на
туризма и културното и
природно наследство
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3. Опазване на околната среда и
спомагане адаптирането и
смекчаването на изменението на
климата, предотвратяване и
управление на риска

Приоритетни оси и специфични цели
ПО 1: Устойчив туризъм
• Туристическа
атрактивност
• Трансграничен
туристически продукт
• Хора за хора и работа
в мрежа
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ПО 2: Младежи
• Умения и
предприемачество
• Хора за хора и работа
в мрежа

ПО 3: Околна среда
• Съвместно
управление на
риска
• Опазване на
околната среда

Финансово разпределение по
Втората покана
2 121 602 €
Устойчив туризъм
ПО 1

EU + National co-financing

4 713 957 €

12 121 602 €
Европейско и национално съфинансиране

Околна среда

Младежи
ПО 2
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3 367 112 €

4 040 533 €
ПО 3

Допустима област на Програмата
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БЪЛГАРИЯ:

СЪРБИЯ:

Област Видин 11 общини
Област Монтана 11 общини
Област Враца 10 общини
Софийска област 22 общини
Област Перник 6 общини
Област Кюстендил
- 9 общини

Област Бор 4 общини
Област Зайчар 4 общини
Област Топлица 4 общини
Област Ниш 11 общини
Област Пирот 4 общини
Област Ябланица 6 общини
Област Пчиня 7 общини

Трансграничен ефект
Проектът трябва да постигне пряк трансграничен
ефект и ползи за проектните партньори, целевите
групи и региона на Програмата.
Два основни аспекта:
•

•
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Положително
въздействие
върху
избраните
организации и хора, които са преки ползватели на
планираните проектни дейности и върху крайните
ползватели на проектните резултати;
Междурегионални и трансгранични ползи.

Видове проекти, продължителност и
бюджетна рамка
Приоритетна
ос

Устойчив
туризъм

Младежи

Специфични цели

Видове проекти

Максимална
стойност (в евро)

Продължителност
(в месеци)

1.1. Туристическа атрактивност

Инвестиционен

300.000-600.000

12-24

1.2. Трансграничен
туристически продукт

„Меки“ мерки

100.000-200.000

8-15

1.3. Хора за хора и работа в мрежа

„Меки“ мерки

75.000-150.000

8-15

2.1. Умения и
предприемачество

Инвестиционен

300.000-600.000

12-24

„Меки“ мерки

100.000-200.000

8-15

„Меки“ мерки

75.000-150.000

8-15

3.1. Съвместно управление
на риска

Инвестиционен

300.000-600.000

12-24

„Меки“ мерки

100.000-200.000

8-15

3.2.Опазване
на природата

Инвестиционен

300.000-600.000

12-24

„Меки“ мерки

100.000-200.000

8-15

2.2. Хора за хора
и работа в мрежа

Околна
среда
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Показатели за изпълнение на
Програмата
Специфична цел

Изпълнение на показателите на Програмата и класиране на
проектните предложения:
•
•

•
•
•
•
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Всеки проект трябва да допринася за постигането на поне един от
показателите за изпълнение на Програмата;
В случай че някой проект допринася за изпълнението на повече от
един показател за изпълнение, всички те трябва да съответстват на
показателите към избраната специфична цел, към която е насочен
проектът;
Всеки показател трябва да се разглежда в неговата цялост;
Изпълнението на планираните количества към всеки показател трябва
да бъде доказано;
Показателите за изпълнение се отнасят за проекта като цяло, а не за
отделен/ни партньор/и;
Една дейност може да бъде отнесена към постигането на само един
показател за изпълнение.

1.1. Туристическа атрактивност
1.2. Трансграничен туристически
продукт

1.3. Хора за хора и работа в мрежа

2.2. Хора за хора и работа в мрежа

3.1. Съвместно управление на риска

3.2. Опазване на природата

Показател

Изпълнение

1.1.1

73%

1.2.1

33%

1.2.2

60%

1.2.3

88%

1.3.1

0%

1.3.2

0%

1.3.3

0%

2.2.1

13%

3.1.1

83%

3.1.3

60%

3.1.4

64%

3.1.5

88%

3.2.1

0%

3.2.2

42%

3.2.3

27%

3.2.4

27%

Показатели за резултат на Програмата
Приоритетна ос
Показател за резултат
Устойчив
• Повишен брой посетители в трансраничния регион
туризъм
• Подобряване на подхода за съвместно и интегрирано
развитие на устойчивия туризъм в граничния регион
• Повишено ниво на ангажираност и информираност на
общността
относно
устойчивото
използване
на
трансграничните туристически ресурси
Младежи
• Ниво на удовлетвореност на младите хора по отношение на
възможностите за професионална и социална реализация в
граничния район (съставен показател)
• Повишено участие на младите хора в мрежите през
границата
Околна среда
• Повишено ниво на готовност за управление на рисковете от
транснационално измерение
• Повишен капацитет за опазване на природата и устойчиво
използване на общи природни ресурси в граничния регион
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Постигането на
специфичните цели
на програмата
трябва да допринесе
за изпълнението на
показателите за
резултат

Хоризонтални принципи

Устойчиво
развитие

11

Равни възможности
и недопускане на
дискриминация

Равенство между
мъжете и жените

Краен срок за кандидатстване
Краен срок за подаване на проектни предложения:
23.04.2018, 17:00 часа, ИЕВ
За повече информация:
• Интернет страницата на Програмата: www.ipacbc-bgrs.eu
• Интернет страницата на Министерството на регионaлното развитие и
благоустройството, Република България: www.mrrb.government.bg
• Интернет страницата на Министерство на европейската интеграция,
Република Сърбия: www.mei.gov.rs
• Единен информационен портал за структурните фондове на ЕС:
www.eufunds.bg
• Информационна система за координация на развитието на Република
Сърбия: http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx
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Благодаря за вниманието!

13

