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Това
издание
представя
напредъка
в
изпълнението на Програма Interreg V-A Румъния
-България, най-значимите събития, които се
проведоха през 2021 г., както и статуса на
новата програма Interreg VI-A РумънияБългария.
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Програмата Interreg V-A Румъния-България
– нашите акценти



През 2021 г. около 58,4 млн. евро (ЕФРР) бяха предоставени на
Европейската комисия, което гарантира изпълнението на целта за
усвояване за 2021 г., а също и за 2022 г.



Приблизително 131,7 млн. евро ЕФРР, представляващи 61,05 % от
разпределението на ЕФРР на ниво програма, бяха поискани от ЕК до 24
декември 2021



117 проекта от 169 бяха завършени със значителни резултати в
развитието на трансграничната зона



В изпълнение са 52 проекта



Годишната среща на Комитета за наблюдение беше организирана на 16
декември 2021 г. Беше представен напредъкът по изпълнението на
Програмата, както и планираните дейности за 2022 г. и бяха взети
решения.

Информационен бюлетин

Стр.3

Работа в процес на осъществяване:
Програма Interreg VI-A Румъния-България



През юни 2021 г. бяха официално одобрени и публикувани европейските
регламенти за периода 2021-2027 г.



През февруари 2021 г. Съвместната работна група за програмиране (JWG)
избра за финансиране Цел на политиката 2 (По-екологичен
нисковъглероден преход към нетна икономика с нулеви въглеродни
емисии и устойчива Европа) и Цел на политиката 4 (По-социална и
приобщаваща Европа)



Новата версия на Програмата
консултации през август 2021 г



На уебсайта на програмата бе открит нов раздел, отразяващ развитието
на процеса на програмиране: https://interregviarobg.eu/en/partnership



Процедурата по СЕО стартира през август 2021 г. (докладът за обхвата
беше публикуван за консултации)



Процесът на подготовка на Цел на политиката 5 – Европа по-близо до
прилагането на гражданите започна със създаването на Стратегически
съвет
(структура
за
партньорство,
включваща
съответните
заинтересовани страни от областта). Основната роля на Стратегическия
съвет е да разработи и реализира интегрираната териториална стратегия
на румънско-българската зона, свързана с маршрута Euro Velo 6.



Първото заседание на Стратегическия съвет беше организирано на 8 юли
2021 г.

беше

публикувана

за

обществени

Информационен бюлетин
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Събития



“Градината на Европа”- красиво онлайн събитие, състоящо се от
снимки с цветя, беше организирано за отбелязване на Деня на Европа
на 9 май 2021 г. Създадено е видео от всички снимки, които бяха
публикувани на уебсайта на програмата и Facebook страницата



През септември 2021 г. беше организирана онлайн инициатива за
отбелязване на Деня на европейското сътрудничество 2021 г. и 10
години европейско сътрудничество: „Народни носии: идентичност и
култура, начини да се разберем“. В програмата беше публикуван
фотоалбум с народни носии, представящи различни общности на
уебсайтa и фейсбук страницата.

Информационен бюлетин

Стр. 5

Събития


На 28 септември 2021 г. беше организирано посещение на място на
Проект „Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион
Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7” в хибриден
формат (физическо и онлайн участие)



Годишната конференция на Програмата беше организирана на 29
септември 2021 г. в Русе в хибриден формат (физическо присъствие и
онлайн участие)



Програмата се присъедини към годишното събитие на Interreg, което
се проведе на 7-8 2021 г. в Брюксел, с проект „Вашето здраве има
значение“, представен в рамките на изложбата за плакати на Interreg
30 години



Програмата популяризира резултатите от проекта RoBulUs: Инструменти за
засилване на ангажираността на младите хора в проект за трансгранично
сътрудничество Румъния-България, финансирана от ЕС инициатива, чрез
промоционална кампания от 6 проекта, фокусирани върху участието на
гражданите в изпълнението на програмата (по един проект на седмица).
Тази кампания стартира на страницата на програмата във Фейсбук в
продължение на 6 седмици



2 тематични срещи, посветени на бенефициентите на проекти, се
проведоха онлайн на 17 ноември 2021 г. и на 24 ноември 2021 г.

Управляващ Орган за Програмата INTERREG V-A Румъния—
България

Управляващ орган

Национален Орган

Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния

Министерство на Регионалното Развитие и
Благоустроиството, България
Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19,
1202, София
www.interregrobg.eu
www.mrrb.government.bg
Тел: +359 2 94 05 697, +359 2 94 05 302,
Факс: +359 2 9405 486
Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

Бул. Либертъций № 16, Северна Страна, сектор 5, 050706, Букурещ
www.interregrobg.eu
www.mdrap.ro

Тел: +40 372 111 369
Факс: +40 372 111 456
Email: robg@mdrap.ro

Съвместен Секретариат/ Регионален офис за трансгранично
сътрудничество Кълъраш за границата Румъния—България
Ул. Шосяуа Кичулуй № 2, Кълъраш, част от главната сграда представляваща офиса на „Обществена Служба за Пътнически и Товарен Речен
Транспорт” на ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България)
www.interregrobg.eu
Тел: +40 242 313 091
Факс: +40 242 313 092
Email: info@calarasi.ro
helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата INTERREG V-A Румъния—България е съфинансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
—————
Публикация издадена от Управляващия орган на Програмата INTERREG
V-A Румъния—България
Снимки: Съвместен Секретариат на Програмата
2021
—————Съдържанието на този материал не представлява непременно
официалната позиция на Европейския съюз

За актуална информация, моля консултирайте се с уеб сайта
www.interregrobg.eu

