Newsletter
Cuprins
Pag. 2
Stadiul
implementării
Programului Interreg V-A
România-Bulgaria

Pag. 4
Exemple de proiecte implementate

Pag. 6
Evenimente de informare
şi promovare

Mai 2018

Această ediţie a newsletter-ului prezintă
progresele
înregistrate
în
implementarea
Programului Interreg V-A România-Bulgaria şi
cele mai importante evenimente în domeniul
comunicării organizate în anul 2017.

Newsletter

Pagina 2

Stadiul implementării Programului Interreg V-A
România -Bulgaria


Interreg V-A România– Bulgaria este primul program din România care a
transmis prima cerere de plată, în valoare de aprox. 1,2 milioane Euro, la
Comisia Europeană, în luna decembrie 2016. Totodată, programul anterior de
cooperare transfrontalieră 2007-2013 a fost închis cu o rată finală de
execuţie estimată de peste 92%



30 martie 2017–Comitetul de Monitorizare a aprobat lansarea celui de al
treilea apel de proiecte dedicat axelor prioritare 1, 2 şi 3



2 august 2017 -Comitetul de Monitorizare a selectat un număr de 140 de idei
de proiecte în cadrul primei etape a celui de al treilea apel de proiecte



Raportul Anual de Implementare (RAI) pentru anul 2016 a fost acceptat de
Comisia Europeană în data de 25.07.2017



Manualul de Implementare a Proiectului a fost revizuit pentru a veni în
sprijinul beneficiarilor proiectelor
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Stadiul implementării Programului Interreg V-A
România -Bulgaria

Din ianuarie 2017 până în prezent au
fost înregistrate următoarele progrese
în implementare:







197 de proiecte selectate din
totalul celor 854 proiecte depuse, în
valoare de aprox. 320 milioane euro
91 de proiecte contractate în
valoare de aprox. 123 milioane euro
70 de proiecte în implementare în
valoare de aprox. 108 milioane euro
cereri de rambursare depuse în
valoare de aprox. 14 milioane euro
rata de absorbție 3,04% (în valoare
fonduri FEDR de aprox. 6 milioane
euro)

Newsletter

Pagina 4

Exemple de proiecte implementate

ARHIVA- eMS 9


Buget: 494.928,67 euro



Perioada de implementare: 18
luni (05.04.2016- 04.10.2018)



Parteneri: Universitatea Angel
Kanchev din Ruse (UR) (Bulgaria),
Muzeul Regional de Istorie, Ruse
(RRMH)
(Bulgaria),
Muzeul
Naţional de Istorie şi Arheologie
Constanţa (MINAC)(România)



Obiectiv:
conservarea
şi
promovarea siturilor istorice și
culturale semnificative situate în
partea de jos a Limesului Roman
din zona transfrontalieră

Aventura cu balonul - eMS 14


Buget: 485,460.00 euro



Perioada de implementare: 24 luni
(02.02.2016-01.02.2018)



Parteneri: Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri
- Vidin (ARDBC Vidin, Bulgaria),
Agenţia pentru dezvoltare Regională
şi Centrul de afaceri 2000, Bulgaria,
Asociaţia Română pentru industrie
electronică şi software Oltenia,
România



Obiectiv: crearea unui nou produs
turistic în aria transfrontalieră,
zborul cu balonul cu aer cald
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Exemple de proiecte implementate

E-bike Net- eMS1


Buget: 762,085.72 euro



Perioada de implementare: 24 luni
(02.02.2016- 01.02.2018)



Parteneri: Agenția de Dezvoltare
Regională și Centrul de Afaceri Vidin (Bulgaria), Camera de Comerț
și
Industrie
Vidin,
Asociația
Română pentru Industrie Electronică si Software – Oltenia,
Patronatul Local al Întreprinderilor
Mici si Mijlocii Calafat



Obiectiv: crearea unei rețele de
biciclete electrice (e-bikes), pe
care oamenii o pot folosi pentru a
circula liber în întreaga zona transfrontalieră (32 de orașe)

6 Motive- eMS 5


Buget: 400,468.18 euro



Perioada de implementare: 20 luni
(02.02.2016- 02.10.2017)



Parteneri: Asociația Pro-Mehedinți
(Asociația Pro-Mh), România, Asociația
"Parteneriatele
regionale
pentru dezvoltare durabilă – Vidin”
(Bulgaria



Obiectiv: crearea unui studiu de marketing în domeniul turismului utilizat
pentru a promova turismul în strânsă
legătură cu protecția mediului și
pentru a oferi soluții pentru dezvoltarea pieței forței de muncă transfrontaliere
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Evenimente de informare şi promovare

În 2017 au avut loc mai multe
evenimente
de
informare
şi
promovare:










7 evenimente de promovare a
lansării celui de al treilea apel de
proiecte organizate în
Veliko
Târnovo,
Slatina,
Giurgiu,
Constanţa, Vidin, Silistra şi
Bucureşti
O sesiune online referitoare la
introducerea datelor în sistemul
Ems dedicată proiectelor în
implementare
Un concurs de fotografii “Europe
through the European eyes”
promovat pe pagina de Facebook a
Programului
Un eveniment de celebrare a Zilei
Europei– 9 Mai, organizat în
Călăraşi şi Ruse
2
evenimente
dedicate
potenţialilor beneficiari care au
fost selectaţi în etapa a doua a
apelului trei de proiecte, în
Giurgiu şi Peven
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Evenimente de informare şi promovare






21 septembrie 2017—Ziua Cooperării Europene, organizată în
Călăraşi)
16 noiembrie 2017- Conferința anuală a Programului Interreg V-A
România-Bulgaria, organizată în Balchik
17 noiembrie 2017– vizită la faţa locului pentru proiectul RO BG 15,
organizată în Balchik
campanie online pe pagina de Facebook a Programului de promovare
a rezultatelor unor proiecte aflate în implementare

Autoritatea de Management pentru Programul INTERREG V -A România-Bulgaria

Autoritatea de Management

Autoritatea Națională

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, România
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5,
050706, București
www.interregrobg.eu
www.mdrap.ro
Tel: +40 372 111 369
Fax: +40 372 111 456
Email: robg@mdrap.ro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor
Publice, Bulgaria
Strada Sf. Kiril și Metodii, nr. 17-19,
1202, Sofia
www.interregrobg.eu
www.mrrb.government.bg
Tel: +359 2 94 05 697, +359 2 94 05 302,
Fax: +359 2 9405 486
Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

Secretariatul Comun/Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călărași pentru granița România—Bulgaria
Strada Şoseaua Chiciului, nr. 2, Călărași, România, parte din clădirea
principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport
Fluvial de Mărfuri si Călători la P.C.T.F Călărași (România)-Silistra
(Bulgaria)
www.interregrobg.eu
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
Email: info@calarasicbc.ro
helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Investim în viitorul tău!
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
este cofinanțat de Uniunea Europeană
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
—————
Publicaţie editată de Autoritatea de Management pentru
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
Fotografii: Secretariatul Comun al Programului
2017
—————Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul
www.interregrobg.eu

