ЕВРОПЕЙСКИ СЮЗ

Допустима зона на Програмата
Interreg V-A
Румъния - България
7 окръга в Румъния
Констанца, Кълъраш, Гюргево,
Телеорман, Олт, Долж, Мехединци

Краен срок

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

за подаване на проекти:

15 март 2016
16:00 часа!

ПРОГРАМА

Interreg V-A
Румъния - България
8 области в България
Видин, Монтана, Враца, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра,
Добрич
ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Окръжни съвети/Областни администрации;
Местни съвети/Общини;
Асоциации на местни публични органи;
Търговски камари/Асоциации на МСП;
Образователни институции (училища,
университети и т.н.);
Министерства и техните местни/регионални
отдели/органи;
Изследователски институти с нестопанска
цел;
Други действащи неправителствени
организации в областите, финансирани от
програмата;
Европейски групи за териториално
сътрудничество (ЕГТС).
www.cbcromaniabulgaria.eu

Имате въпроси?
Можете да ги изпратите на:
robg@mdrap.ro
(Управляващ орган - MDRAP),
NA-RO-BG@mrrb.government.bg
(Национален орган - MDRLP)
или helpdesk_robg@calarasicbc.ro
(Съвместен секретариат - РОТГС Кълъраш)

Списъкът с въпросите и отговорите е
достъпен на интернет страницата на
програмата:
www.cbcromaniabulgaria.eu
в раздел “Начална страница”
www.cbcromaniabulgaria.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно
официалната позиция на Европейския Съюз

ВТОРА ПОКАНА
ЗА НАБИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ

Програма INTERREG V-A Румъния - България ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ
Финансово разпределение на
програмата по приоритетни оси
(ЕВРО)
по
по
по
по
по

Бюджет на втората покана
за проектни предложения
ЕФРР
FEDR
10,787,276
15,102,186
EUR

ОС 4
ОБЩО
финансиране

17,767,279
EUR
Национално
съфинансиране

2,665,093
EUR

Втората покана за
набиране на проектни
предложения се отнася
само за приоритетни
оси 4 и 5 !

ОС 5
ОБЩО
TOTAL

FEDR
ЕФРР
10,787,276
10,787,276
EUR

ПРИОРИТЕТНА ОС: 4

ПРИОРИТЕТНА ОС:5

КВАЛИФИЦИРАН И ПРИОБЩАВАЩ РЕГИОН

Специфична цел 4.1
Създаване на интегриран трансграничен
регион по отношение на заетостта и
мобилността на работната сила.

Показатели за изпълнение
1. Брой инициативи (обучения,
образователни програми, интернет
страници, споразумения, мрежи,
панаири за работа и т.н.), които
активират мобилността на работната
сила в трансграничния регион
2. Брой участници в съвместни
инициативи за местна заетост и
съвместно обучение
3. Брой участници в съвместни схеми
за образование и обучение, които
подкрепят младежката заетост,
образователните възможности и
висшето и професионалното
образование през граница

Цел - 2023

ЕФИКАСЕН РЕГИОН
Специфична цел 5.1
Увеличаване на капацитета за
сътрудничеството и ефективността на
публичните институции в контекста на
трансграничния регион

Показатели за изпълнение

50

10,000

Цел - 2023

Брой подкрепяни трансгранични
механизми (споразумения, мрежи,
наредби, проучвания, политики,
стратегии, инструменти за обмен на
информация) за увеличаване
капацитета на сътрудничеството

100

2,000

финансиране

12,690,913
EUR

Показатели за резултати

Цел - 2023

Показатели за резултати

Цел - 2023

Национално
съфинансиране

1,903,637
EUR

ОБЩО
ОС 4 + ОС 5 = 30,458,192 EUR
Основната цел е да превърнем
фондовете в показатели за
изпълнение и резултати!

Население с достъп до съвместни
инициативи за заетост

500,000

Ниво на координация на публичните
институции в допустимия регион

4

£

За "меки" проекти финансирането от Програмата за даден проект може да бъде между 100
000 евро и 750 000 евро.

£

За "твърди" проекти финансирането от Програмата за даден проект може да бъде между 100
000 евро и 750 000 евро.

£

Продължителността на един проект не трябва да надвишава 24 месеца от датата на
стартиране на проекта.

