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„Настоящата публикация е изготвена с помощта на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е
отговорност единствено на Управляващия орган на програмата и в никакъв случай не може да се счита, че
отразява възгледите на Европейския съюз.”

Приятели,
За нас е удоволствие да представим второто издание на
каталога с проекти, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и
Република Македония 2007 - 2013, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ.
Настоящият каталог предоставя поглед върху проектите, одобрени за финансиране по втората покана за набиране на предложения, с основен фокус върху приноса на проектите за икономическото, социалното и териториалното
сближаване на двата гранични региона. Проектите са изготвени в сътрудничество между български и македонски
партньори, като чрез съвместното им изпълнение се цели
да се постигне решение на общите проблеми от двете
страни на границата. Традиционно установените добросъседски партньорства в резултат на вече успешно реализираните трансгранични проекти по предходната покана, както и новите възможности, които втората покана
предостави, са добрата основа, върху която съвместно
надграждаме в тази посока. Програмата се радва на много голям интерес и активност при кандидатстване с проектни предложения от страна на институциите и организациите от региона.

През програмния период 2007 - 2013 опитът, придобит в трансграничното сътрудничество, показва значително повишаване на капацитета на регионалните и местните структури за
разработване и изпълнение на съвместни проекти. Проектите, макар и сравнително малки като размер на финасирането
се оказаха ценни за развиването на икономическите и културни връзки от двете страни на границата.
Целта на този каталог е не само да се покажат вече финансираните проекти, но също така и да се помогне на регионалните и местните власти от двете страни да се възползват от вече съществуващия обмен на добри практики.
В заключение бихме желали да заявим нашата готовност да
продължим да работим за укрепване на сътрудничеството
между регионалните и местните организации в трансграничния регион за постигане на общата стратегическа цел
на Програмата - засилване на териториалното сближаване
на българо-македонския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му.
Желаем ви приятно четене!
От екипа на Програмата

Екипа на ИПП ТГС Програма
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Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония се финансира по линията на европейското териториално сътрудничество чрез
средства по Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП) и съфинансиране от държавните бюджети на двете
страни. Общият бюджет на програмата за периода 2007 2013 е в размер на 19 944 697 евро, като 17 950 228 от тях
се използват за финансиране на проекти в съответствие
с единен набор от правила и на базата на подход за обща
полза за участниците от двете страни на границата. Така
Инструментът за предприсъединителна помощ насърчава
сътрудничеството, икономическата интеграция и сближаването между ЕС и страните кандидатки.

Избираемият граничен регион на Република Македония включва Североизточен, Източен и Югоизточен статистически
региони (NUTS III), с обща площ 9 235 кв. км (35,9% от общата
територия на страната) и население 579 314 души (28,6% от
общото население на страната). Тя се състои от 27 общини
и 641 населени места:
• Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка,
Ранковце, Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
• Източен регион: 11 общини - Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пробищип, Щип, Карбинци,
Делчево, Македонска Каменица;
• Югоизточен регион: 10 общини - Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево
и Ново село.

Програмата за трансгранично сътрудничество, определяща
приоритетите за сътрудничество между Република България
и Република Македония за програмния период 2007 - 2013 г., е изготвена в резултат на координираните усилия на съответните национални институции и широк кръг от заинтересовани
страни на местно, регионално и национално ниво и е одобрена
от Европейската комисия на 14.12.2007 г.
Избираемата област по Програмата обхваща територия от
18 736 кв. км, с общо население 1 065 605 души. Дължината на
границата между двете държави е 165 км.
Избираемият граничен регион на България включва областите Благоевград и Кюстендил (NUTS III), обхващащи 9 501 кв.
км. (8.6% от общата територия на страната) и население
486 291 души (6.3% от общото население на страната). Тя се
състои от 23 общини и 462 населени места:
• Област Благоевград: 14 общини - Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;
• Област Кюстендил: 9 общини - Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня,
Трекляно.
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Въведение

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ На ПРОГРаМаТа
ПРИОРИТЕТНА ОС 1

ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Икономическо развитие и социално сближаване
Целта на приоритетната ос е повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж в трансграничния регион, нарастване на заетостта и икономическата и социална интеграция на района, включително:

Подобряване качеството на живот
Целта на приоритетната ос е създаване на условия за опазване
и оползотворяване на природните и културните ресурси чрез:

• развитие на икономически конкурентен регион чрез иновации и сътрудничество през границата;
• насърчаване на предприемачеството;
• насърчаване на икономика, основана на знанието и социално предприемачество;
• насърчаване на работа в мрежи и клъстеринг;
• генериране на заетост;
• развитие на човешките ресурси.

• Развитие на туризма на базата на природни и културни ресурси;
• Опазване на биологичното разнообразие;
• Трансгранично културно сътрудничество.
Сфери на интервенция по Приоритетна ос 2
1. Оползотворяване на екологичните ресурси
2. Оползотворяване на културните ресурси

Сфери на интервенция по Приоритетна ос 1
1. Икономическо развитие
2. Социално сближаване
3. Подготовка на проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС 3
Техническа помощ
Целта на техническата помощ е осигуряване на ефективно
управление на програмата и обмен на информация с оглед
постигане на целите на програмата.

-
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През програмния период 2007 - 2013, Инструментът за предприсъединителна помощ донесе нови предизвикателства,
както за структурите за управление, така и за бенефициентите по проектите, които трябваше да преминат към
новите критерии за съвместно управление и съвместно
изпълнение.
В периодa 2007 - 2013 са обявени три отворени покани по
Програмата, по които са подадени общо 310 проектни
предложения. Значителният брой на подадените проекти е
положителен знак за динамиката на двустранното сътрудничество между партниращите страни. Той показва интензивността на сътрудничеството на етап подготовка на
проектните предложения и добрата воля и повишен интерес към стартиране на общи трансгранични инициативи,
допринасящи за устойчивото развитие на региона.
В резултат на проведения подбор са сключени договори за
изпълнение на 98 проекта, като във всеки участват два или
повече партньора от двете страни. Проектите се изпълняват съвместно от 223 институции и организации (общини,
областни администрации, неправителствени организации,
културни и образователни институции и т.н.).
Финансираните проекти се реализират в различни тематични области, като подобряване на дребно-мащабна публична
инфраструктура, опазване на околната среда, инвестиции
в образованието и обмен на знания, засилване на научноизследователската дейност и иновациите, подобряване на
културния обмен, насърчаване на местното и регионално
управление и т.н. Проектите по програмата, са с относително малък бюджет, но те създават ценни трансгранични
партньорства, които оказват положително влияние върху
териториалното сближаване, допринасят за споделянето
на европейските ценности и интеграция.

Въведение

РЕЗУЛТаТИ
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Програма за ТГС

КОй Са НашИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ?
Различни регионални и местни организации (общини, областни администрации, неправителствени организации,
културни и образователни институции, асоциации и организации в подкрепа на бизнеса и т.н.) сe възползват пряко
от Програмата за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ чрез участие в проекти.
Гражданите и правителствата на двете страни също
ползват резултатите на програмата. Индиректно жителите на трансграничния регион се възползват от преките инвестиции в региона, съвместното използване на инфраструктура, както и от подобреното сътрудничество
в секторите на културата, туризма и образованието.

Програмата допринася също и за постепенното въвеждане в Република Македония на стандартите и политиките
на Европейския съюз с оглед предстоящото й членство.
Ползите за кандидатстващата страна са осезаеми, тъй
като програмата улеснява прехода към практиките на ЕС.

Приоритетна ос 1

ИКОНОМИЧЕСКО РаЗВИТИЕ И СОЦИаЛНО СБЛИЖаВаНЕ
Проекти по Приоритетна ос 1
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Споделяне на опит и информация в индустрията за винопроизводство начин за трансгранично икономическо развитие
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1
Икономическо развитие и
социално сближаване

Сдружение „Регионален център за
сътрудничество СПЕКТъР“ - Крива Паланка

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Сдружение Евроинтегра, клон Кресна Сандански

Приоритетна ос 1

1.1 Икономическо развитие

ПаРТНьОР 2

ПаРТНьОР 3

Съюз на енолози в България, (СЕБ),
клон Благоевград
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ
ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

99 945, 73 EUR
Стратегията на проекта се основава на силните страни на сектора винопроизводство
и се стреми към подобряване на координацията между лозарството и производството
на вино в трансграничния регион. Създадена е асоциация на македонските енолози по
проекта и е подобрена координацията между български и македонски винопроизводители като по този начин са подобрени условия за прилагане на регламентите на ЕС в лозаро-винарския сектор. Разработените обучителни методики, материали, презентации и
ръководство за регламентите на ЕС спомагат за решаване на проблемите за връзките на
сектора с науката и повишаване квалификацията на работната ръка. Картографирането
и базата данни, изготвени по проекта, подкрепят по-нататъшните съвместни усилия за
свързване на всички заинтересовани страни, обмяна на опит и информация.

2007CB16IPO007-2012-2-08
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Агробизнес без граници

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Община Сандански

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

1.1. Икономическо развитие

24 месеца

ПаРТНьОР 2

ОБЩа СТОйНОСТ

497 378, 00 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Стратегията на проекта „агробизнес без граници“ използва предимствата на трансграничното партньорство в решаването на проблемите на гражданите и земеделските производители в региона. Проектът се състои от 2 части. Първата част е инвестиционна и
включва частичен ремонт и модернизация на търговските зони - пазарите в гр. Сандански
и гр. Ново село. Втората част включва съвместни дейности в сферата на агробизнеса:
форуми за обмяна на опит и образователни срещи. Инвестиционните дейности са извършени през първата година тъй като те предоставят условия за провеждане на агробизнес
събитията през втората година.

Приоритетна ос 1

Община Ново Село
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Приоритетна ос 1

Бизнесът няма граници

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Българска мениджмънт асоциация Благоевград

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

РЦС Спектър - Крива Паланка

1.1. Икономическо развитие

ПаРТНьОР 3

ПаРТНьОР 2

Фондация „Стратос”-Симитли
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

94 273, 49 EUR
ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът стартира с интегрирано проучване, анализ и изготвяне на стратегия за трансгранично икономическо развитие. С цел подпомагане на местните власти, неправителствените организации за подкрепа на бизнеса и инвеститорите адаптират своите политики и планове за да отговорят на нуждите на предприемачите и малките фирми в
региона. Участието на предприемачи в двете учебни посещения в България и Македония и
конференцията за предприемачество и бизнес възможности спомагат за установяването
на множество трансгранични партньорства, обмен на информация, възможности за бизнес, добри практики между предприемачите, малките и средни предприятия и земеделски
производители от двете страни на границата.

2007CB16IPO007-2012-2-90

-

11

ИМЕ На ПРОЕКТа

Работа в мрежа и трансфер на знания за устойчиво
икономическо туристическо развитие (НЕТ-ТУР)
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Фондация за местно и ИТ развитие
(ФМРИТ) - Гевгелия

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев

1.1. Икономическо развитие

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

97 014, 29 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът подкрепи сътрудничеството между малките и средни предприятия от България и Македония в областта на туризма в трансграничния регион Гевгелия - Гоце Делчев.
Възможностите и уменията на работната сила в туристическия сектор се увеличиха
чрез обучения с участието на малките и средни предприятия от двете страни. Въз основа на предишен опит партньорите намериха нови възможности за развитие в периода на
икономическа криза като създаване на обща база данни на малките и средни предприятия
от туристическия сектор и други сектори. Създаден бе общ електронен портал за интегрирани туристически оферти, бяха подготвени общи туристически пакети и рекламни
материали за популяризиране на трансграничния регион като атрактивна дестинация.

Приоритетна ос 1

ПаРТНьОР 2
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ИМЕ На ПРОЕКТа

e-Commerce в подкрепа на износа в транс-граничния
регион Струмица - Кюстендил (e-Export)
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Сдружение Център за Развитие и Промоция
Промо Идея - Струмица

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Национално Сдружение на Малкия и Среден
Бизнес – НСМСБ, Кюстендил

Приоритетна ос 1

1.1. Икономическо развитие

ПаРТНьОР 2

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

97 324, 30 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът има за цел да разшири достъпа до нови пазари с по-добре подготвен анализ на
експортния потенциал, износ ръководство, база данни и B2B портал. Обучения и домашни
консултации помагат на малки и средни предприятия (МСП) да проектират и разработват правилните продукти за разпространение и промоция (фокусирани върху интернет
маркетинг и продажби) като бази данни, B2B електронен уеб портал, B2B срещи. Развитието на успешен износ изисква тясно сътрудничество между МСП, общини и държавни институции. Чрез дейностите си проекта изгражда мрежи за обмен на информация и
създава партньорства между експортно ориентирани малки и средни предприятия с цел
насърчаване на износа в граничния регион Струмица - Кюстендил.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Сътрудничество между занаятчии и малки и средни предприятия
за съвместно участие в местните културни и икономически събития
в Общините Кюстендил, Струмица и Крива паланка.
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Регионален център за Малки и средни
предприятия, Струмица

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Регионална занаятчийска камара Кюстендил
ПаРТНьОР 3

агенция за регионално развитие - Крива
Паланка
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ
ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

97 528, 08 EUR
Проектът е насочен към създаване на форми за комуникация между асоциациите (партньори по проекта), които да доведат до конкретни форми на сътрудничество между занаятчиите и малките и средни предприятия. Стратегията на проекта е проучване мнението
на занаятчиите и малките и средни предприемачи за потенциала за разширяване участието на разменни начала в регионални събития. Обучението създава модел на комуникация
и сътрудничество между партньорите и преките бенефициенти (занаятчии и малки и
средни предприемачи), с цел да бъдат проектирани иновативни продукти и нови форми за
съвместно участие.

Приоритетна ос 1

1.1 Икономическо развитие

ПаРТНьОР 2
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Мрежа за европейско знание и квалификация в трансграничния регион
България –Македония
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Сдружение за социална интеграция и
взаимопомощ - с. Жабокрът

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Сдружение алфа Клуб „Да оцелееш” - клон
Благоевград

Приоритетна ос 1

1.2 Социално сближаване

ПаРТНьОР 2

ПаРТНьОР 3

Община Гевгелия
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

99 959, 31 EUR
ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът е насочен към постигане на балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион чрез интегрирано взаимодействие на различни фактори, като физическа
инфраструктура, доставчици на образователни услуги, структури на гражданското общество и др., с активно участие на работната сила. Партньорството по проекта се основава на взаимодействието на партньори с предишен опит и специфична експертиза
в подобряване на инфраструктурата и трансграничното сътрудничество, социалната
интеграция и преодоляване на негативните ефекти от различни социални фактори в
прехода към пазарна икономика. Проектът представя нов подход към развитието на човешките ресурси и трансграничното сътрудничество, като разработения инструмент
EKQ Net осигурява дълготраен ефект.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Социално сближаване чрез инвестиции в човешките ресурси

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

алианс за регионални и граждански
инициативи (аРГИ) - клон Благоевград

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Фондация за развитние на малките
и средни предприятия - Куманово
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

77 433,68 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Целта на проекта е развитие на човешките ресурси чрез обучения и сътрудничество
между институциите и организациите в трансграничния регион. С придобиването на
знания се увеличава мобилността и възможността за наемане на работа ръка в региона,
включително и на хората в неравностойно положение (които трудно се реализират на
пазара на труда поради липса на опит, умения и трудови навици). Проектът насърчава
търсенето на работа и придобиване на нови професионални квалификации. Постоянна
интеграция на безработните на пазара на труда и подобряване на съотношението между търсенето и предлагането на работна сила се постига чрез посредничество и професионално обучение.

Приоритетна ос 1

1.2 Социално сближаване

ПаРТНьОР 2
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Приоритетна ос 1

Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк)
за ефективно и устойчиво гражданско общество
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Европейски институт - клон Благоевград

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

1.2 Социално сближаване

12 месеца

ПаРТНьОР 2

Център за междукултурен диалог - Куманово

ОБЩа СТОйНОСТ

94 420, 00 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът се фокусира върху работата в мрежа и сътрудничеството между сектора
на гражданско общество в трансграничния регион и неправителствените организации,
работещи в различни сектори на икономиката (повечето от тях в областта на образованието, екологията, туризма, социалното сближаване). Проектът подкрепя усилията
на гражданското общество за устойчиво регионално развитие и планиране, подкрепа на
бизнеса и нуждите на работодателите. Стратегията, която бе разработена, съчетава
изследователски дейности, които очертават текущия профил на сектора на гражданското общество (с помощта на общините), изграждане на капацитет за работа в мрежа, както и повишаване на информираността. Информационен уеб портал бе създаден в
подкрепа на инициативите за трансгранично сътрудничество на неформалната мрежа.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Център за развитие на Третия
Северозападен регион за планиране
Куманово

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПаРТНьОР 2

1.2 Социално сближаване

Община Дупница
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

24 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

498 896, 59 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Стратегическа цел на проекта е да се повлияе пряко върху причините за социално изключване на лица с увреждания и лошото им икономическо положение като в дългосрочен план се намали нивото на безработица на тази уязвима група. Проектът изпълнява
дейности, които улесняват социалното включване на хората с увреждания, чрез пряк
контакт с граждани и студенти, както и всички заинтересовани страни. Осигурено е
дългосрочно сътрудничество между учителите в граничния регион чрез организиране
на традиционни годишни срещи. Чрез изграждането на подходяща инфраструктура се
подобряват условията за включването и пребиваването на децата с увреждания в училище. Изградената мрежа допринася за по-добро използване на съществуващите центрове
за рехабилитация.

Приоритетна ос 1

Всички деца учат заедно - трансгранична мрежа
за включване на училища
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Приоритетна ос 1

Да запазим младежа в трансграничния регион

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Община Старо Нагоричане

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

1.2 Социално сближаване

24 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Рила.

ОБЩа СТОйНОСТ

466 350, 51 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът цели създаване на устойчива среда за привличане на младите хора за живeене
и работа в трансграничния регион. В тази връзка стари, неизползвани общински сгради
са преустроени в Младежки център за обучение (Рила) и Център за работа и анализ на
пазара (Старо Нагоричане). В резултат на направения анализ 40 младежи от общините
Старо Нагоричане и Рила са преминали съответното обучение за работа и са получили
сертификати за преквалификация. Няколко фирми от общините са изпратили писма за
потвърждение за прием на преквалифицираните младежи на работа с възможност за
постоянна заетост. Две неправителствени организации са регистрирани по проекта
като ползватели на обучителните центрове.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Подобряване качеството и достъпа до социални услуги
в общините Струмяни и Карбинци
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Община Струмяни

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

1.2 Социално сближаване

18 месеца

ПаРТНьОР 2

ОБЩа СТОйНОСТ

499 452, 37 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът предвижда създаването на нови социални услуги в общините - Защитено жилище за възрастни хора с умствени увреждания в село Раздол (Струмяни) и детска градина
за деца със специални нужди в село Таринци (Карбинци). Възрастните хора с умствени увреждания, които се нуждаят от професионална рехабилитация и контакти за да преодолеят изолацията бяха асоциирани и участваха в ежедневието на общността. Деца със
специални нужди, които не могат да бъдат приети в редовна детска градина, в резултат
на проекта са включени в образователната система. Създадените центрове допринасят
за социалната интеграция на споменатите групи в неравностойно положение както и за
обмен на знания между специалистите в социалната сфера от граничния регион.

Приоритетна ос 1

Община Карбинци
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Приоритетна ос 1

Българче и македонче - ръка за ръка

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Община Василево

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

1.2 Социално сближаване

24 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Струмяни

ОБЩа СТОйНОСТ

492 565, 26 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Изпълнението на този проект доведе до установяване на организирано образование
за децата в предучилищна възраст и подобряване на условията за отглеждане и възпитание на деца в двете общини.Инвестиционните дейности са свързани със строеж на
детска градина в община Василево и изграждане на локално парно отопление в детските
градини в селата Микрево, Илинденци и Струмяни (община Струмяни). Проекта създава
предпоставки за подобряване възможностите за професионална реализация на родителите, обмен на добри педагогически практики, създаване на дългосрочни партньорски
отношения между хората от двете трансгранични общини.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура
в трансграничния регион Гърмен - Босилово
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 1:
Икономическо развитие и
социално сближаване

Община Босилово

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

1.2 Социално сближаване

24 месеца

ПаРТНьОР 2

ОБЩа СТОйНОСТ

304 552, 54 EUR

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Общата цел на проекта бе да обедини идеи и млади хора от двете страни на границата,
за да работят за устойчивото развитие на граничния регион.Тази цел е постигната
чрез реконструкция на два културни центъра за срещи и културен обмен между младите
хора от Босилово и Гърмен. Дейностите по проекта са свързани със създаване на стратегия за развитие на младежката креативност,конструктивност и социални умения
между двете общини, изследване на видни личности,които са свързани с историята на
двете общини и съхранение на типичните обичаи и традиции от Босиливо и Гърмен с
идеята за споделена памет.

Приоритетна ос 1

Община Гърмен

Приоритетна ос 2

ПОДОБРЕНИЕ На КаЧЕСТВОТО На ЖИВОТа
Проекти по Приоритетна ос 2
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Природата за хората и хора за природата

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Дирекция Природен парк
„Рилски манастир” - Рила

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Екологично дружество Планетум Струмица

2.1 Използване на
природните ресурси

ПаРТНьОР 2

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

18 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

77 159, 84 EUR

Споделяне на знания от района на Рила (където туризма е добре развит) в региона на Струмица, предлага иновативна възможност за обмяна на най-добри практики по отношение на
устойчивите форми на туризъм. Теоретичното и практическо обучение спомагат за укрепването на човешките ресурси в региона на Струмица по отношение на устойчивото
развитие на еко-туризма (особено в селските райони, където са повечето от природните
ресурси). Проекта допринася за обучението на екип, който да споделя своите знания за опазването на околната среда, устойчивото използване на природните ресурси и икономическите ползи от това за местните хора. Важен резултат от проекта е създаването на мрежа
за сътрудничество между различни организации от двете страни на границата като солидна основа за прилагане на регионалните планове за управление на околната среда.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Популяризиране на биоразнообразието в Малешевската планина

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Сдружение Бизнес Информационен и
Консултантски Център - Сандански

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Център за развитие на източен планов
регион - Щип

2.1 Използване на
природните ресурси

ПаРТНьОР 2

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

18 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

99 953, 79 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проекта създава механизми, които предоставят повече информация и увеличават знанията относно природните богатства на Малешевска планина и региона, с цел да се насърчи
опазването и да се осигурят средства за него. В този аспект в България и Македония бе
създадена обща уеб-базирана платформа, която съдържа подробна информация за биоразнообразието в региона и неговото популяризиране, както и цялостен информационен гид на
различни растителни и животински видове в планината, Съвместните събития установиха мрежа на трансгранично партньорство, която събра различни заинтересовани страни
(екологични сдружения, неправителствени организации, малки и средни предприятия, и т.н.)
за преодоляване на общите проблеми на околната среда в региона. Последно, но не и по важност изпълнението на проекта допринесе за повишаване на информираността на младите
хора за опазване на биологичното, културното и историческо наследство на региона.

2007CB16IPO007-2012-2-34

-
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Възстановяване на природата за по-добро качество на живот

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Берово

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

24 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Сандански

ОБЩа СТОйНОСТ

494 199, 96 EUR

Проектът отразява визията на двете общини за подобряване качеството на живот
чрез опазване на околната среда и осигуряване благоприятни условия за отдих и развлечение на жителите и посетителите с модерна инфраструктура и европейско качество на живот. Той е насочен към нуждите на местното население, като се основава на
силните страни и преодоляване на слабите страни на общинските стратегически документи. Чрез подобряване на инфраструктурата около реките проектът допринася
общините Берово и Сандански да станат по-привлекателни места за своите жители и
посетителите.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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2007CB16IPO007-2012-2-46

-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Кюстендил

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

18 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Крива Паланка

ОБЩа СТОйНОСТ

495 357, 68 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът е втора стъпка в процеса на изграждане на мрежа от градски вело-алеи след
изграждането на първата велосипедна алея в Кюстендил през 2007 година. Целта му е да
се подобри градската инфраструктура и качеството на живот на жителите и гостите
на трансграничния регион Кюстендил - Крива Паланка чрез разширяване на сътрудничеството и ефективно използване на съществуващите природни ресурси. Основните
резултати са изграждане на вело-алеи в двата града, провеждане на съвместно научно
изследване относно опазването на природните ресурси, провеждане на съвместен семинар и установяване на мрежа от работни връзки.

2007CB16IPO007-2012-2-52

-

27

ИМЕ На ПРОЕКТа

Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Разлог

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

24 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Гевгелия

ОБЩа СТОйНОСТ

499 873, 91 EUR

Проектът е насочен към създаване на предпоставки за развитие на алтернативен туризъм в трансграничния регион, като се използва богатото природно наследство. Основната дейност по проекта е изграждане на две екопътеки в общините Гевгелия и Разлог.
Местата, където са изградени еко-пътеките са подбрани с оглед тяхното местоположение, което позволява живописна гледка към пленителните околности - местността
„Голак”, Разлог и „Вардарски рид”, Гевгелия - известен археологически обект, заобиколен
от красива природа. Масирана рекламна кампания бе организирана за повишаване на екологичното съзнание и представяне на новите туристически обекти.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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2007CB16IPO007-2012-2-61

-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Подобряване качеството и достъпността до природните атракции
в Община Белица и Община Македонска Каменица
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Македонска Каменица

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

22 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Белица

ОБЩа СТОйНОСТ

497 984, 32 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът популяризира туристическите дадености на общините Македонска Каменица и Белица като региони със сходни географски характеристики. Инвестиционните
дейности по проекта са свързани с подобряване на пътната инфраструктура до природно-туристически обекти в община Македонска Каменица и реконструкция сградата на
музея и изграждане на малка туристическа инфраструктура в околностите на община
Белица. Проекта предвижда обмен на опит и добри практики за развитието на местния
туризъм, промоция на възможностите и съвместно туристическо представяне на природните обекти от двете общини.

2007CB16IPO007-2012-2-86

-
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Наслади се на уникална природа - Вело туризма в помощ на природата

ПРИОРИТЕТНа ОС

ПаРТНьОР 2

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

агенция за Европейска интеграция Клон Кюстендил

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Сдружение Бизнес Информационен и
Консултантски Център - Сандански

2.1 Използване на
природните ресурси
ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Сдружение „Буйрум“
Куманово

ПаРТНьОР 3

ПаРТНьОР 4

Сдружение „Движение - Ние Жените”,
Благоевград
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

98 964, 00 EUR
Изпълнението на проекта отговаря на нуждите на целевите групи за създаване на подходящи условия за спорт и туризъм в трансграничния регион. Насърчаване на колоезденето и възможностите за развлечения и спорт сред младото поколение има положителен ефект за изграждане съзнание за здравословен начин на живот и намаляване на
агресията в ежедневието. Проектът подкрепя идеята за опазване на околната среда
чрез различни инициативи и създаването на мрежа от публично-частни партньорства.
Насърчаване и създаване на велосипедни маршрути подпомага устойчивото икономическо развитие и подобрява качеството на живот в трансграничния регион.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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2007CB16IPO007-2012-2-89

-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Валоризация на възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Зърновци

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

18 месеци

ПаРТНьОР 2

Община Белица

ОБЩа СТОйНОСТ

94 499, 79 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът дава подробна и ясна картина за потенциала на възобновяемите енергийни източници в региона чрез задълбочена оценка на териториите на двете общини и подготовка на предпроектно проучване, което разкрива възможните за инвестиции и потенциала
за намаляване на емисиите на парникови газове. Изготвено е портфолио по проекта,което
ще бъде представено на инвеститорите с цел подобряване възможностите за инвестиции в сферата на опазване на околната среда. Данните от оценката послужиха за изработка на иновативен ГИС инструмент за демонстрация на различните видове възобновяеми
енергийни източници и техните характеристики. С помощта на кампании и семинари бяха
представени предимствата на зелената енергия и нейното положително въздействие
върху околната среда на заинтересованите страни и широката общественост.

2007CB16IPO007-2012-2-94

-
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Ефективно използване на сленчевата енергия за по-добро бъдеще

ПРИОРИТЕТНа ОС

ПаРТНьОР 2

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Струмица

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

2.1 Използване на
природните ресурси

ПаРТНьОР 3

Сдружение на Югозападните общини Благоевград
ПаРТНьОР 4

Община Петрич

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

Център за развитие на
Югоизточния планов регион
- Струмица

24 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

432 392.40 EUR

Проекта цели да мотивира определените целеви групи да допринесат за опазването на
околната среда, които се нуждаят от положителен пример и ролеви модел. В тази връзка
две училища в пограничните общини са оборудвани с фотоволтаични панели за да използват
слънчевата светлина като енергиен източник - начално училище „Сандо Масев “, Струмица
и начално училище „антон Попов”, Петрич. Инвестициите, които са направени по проекта
спестяват 40% от използваната електроенергия. Учителите,които участват в проекта
чрез съвместно обучение на ученици за използване на новите технологии, посещения, семинари, игри насърчават приятелското отношение към природата и пестенето на енергия.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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2007CB16IPO007-2012-2-98

-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Трансграничен подход за развитие на туризъм, основан на водните ресурси

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Липково

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

18 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Сатовча.

ОБЩа СТОйНОСТ

491 875, 16 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът е свързан с изграждане на местен асфалтиран път до долината на езеро Липковска Брана и подобряване околната среда на река Бистрица като предпоставка за еко и
воден туризъм в партньорските общини. Извършено е обучение на местното население за
туристическите възможности на областите и изграждане на екотуристически продукт
чрез разработване на стратегически документи. Избор и подготовка на места за спортен риболов, гледка към хоризонта, планински и еко пътеки са едни от обектите, които
са разработени като общ трансграничен туристически продукт,чиято устойчивост е
гарантирана от Меморандума за разбирателство между двете общини.

2007CB16IPO007-2012-2-101

-
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Традиционно знание за устойчивост - транс-гранична мрежа за използване и опазване
на диви и култивирани растителни ресурси в Източна Македония и Югозападна България
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Земеделско Сдружение Машински Круг Пробиштип

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Фондация Европейски институт - клон
Благоевград

2.1 Използване на
природните ресурси

ПаРТНьОР 2

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

88 525, 68 EUR

Стратегията на проекта има три основни стъпки:
Инвентаризация: Трансграничния регион е богат на растителни ресурси, използвани от
местните общности в продължение на векове, но поради различни причини знанията за
тези ресурси са оскъдни и разкъсани. Затова проектът започна с проучване на местните
практики за използване на растителните видове бе създадена и се поддържа база данни.
Обучение: Организирано бе 3-дневно обучение за целевите групи и семинар, на който е
обсъдено по-нататъчното проучване, използване и защита на местните практики за
устойчиво използване на растителните ресурси. Изготвено е Ръководство за изучаване
на местни практики в трансграничния регион. Промоция: Използването на знанията за
устойчиво местно развитите е сравнително нова тема и се нуждае от промоция, така че
са използвани няколко начина на разпространение: печатни листовки и брошури, интернет
сайт на проекта, трансграничен фест, турне за журналисти и пресконференция.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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2007CB16IPO007-2012-2-106

-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Съвместни изследвания с цел практическо приложение за опазване на природните ресурси
и околната среда в трансграничния регион между общините Пехчево и Симитли
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Пехчево

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.1 Използване на
природните ресурси

12 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Симитли

ОБЩа СТОйНОСТ

99 294, 74 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът решава проблема на целевите партньори чрез въвеждане на съвременни информационни технологии и иновативни методи в областта на ГИС и дистанционното
наблюдение, като това да допринесе за по-бързо интегриране на региона към по-развитите европейски региони и да помогне за разкриването на природния му потенциал.
Проектът предлага създаване на нови административни отношения между общините
Пехчево и Симитли и съвместна ГИС база данни, която да се актуализира и използва не
само от страна на общините, но и от различни други местни организации като тя ще се
поддържа и след края на проекта.

2007CB16IPO007-2012-2-112

-
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ИМЕ На ПРОЕКТа

По-добър живот за децата в трансграничния регион

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Детска градина „Детелина” - Гоце Делчев

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

2.1 Използване на
природните ресурси

ПаРТНьОР 2

Общинско основно училище „Ванчо Прке” Делчево
ПаРТНьОР 3

Община Гоце Делчев
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

24 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

458 507, 84 EUR

Проектът демонстрира възможностите за намаляване замърсяването на въздуха с помощта на дизелово гориво за отопление, минимизиране на разходите за енергия, подобряване на условията за децата и използване на слънчеви колектори за затопляне на
вода. Дейностите са свързани с реконструкция на сгради от двете страни на границата съгласно изискванията за енергийна ефективност - детска градина „Детелина” Гоце
Делчев и Основно училище „Ванчо Пръke” Делчево, обучения за ефективността на мерките за пестене на енергия и насърчаване на технологиите за енергийна ефективност.
Резултатите от този проект са по-чиста околна среда, по-чист въздух, социалното
сближаване между институциите, които работят с деца и ученици, по-добра среда за
обучение, повишаване качеството на живот в трансграничния регион.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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2007CB16IPO007-2012-2-06

-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Дигитална култура за регионално сближаване: Иновативна база данни за повишаване на
осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти
на културата и по-доброто ú съвместно използване Digital Culture for Regional Cohesion
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Сдружение „Без граници 21 век”- Кюстендил

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

2.2 Оползотворяване на
културни ресурси

ПаРТНьОР 2

Съюз на сдруженията за техническа
култура – Народна техника, Струмица
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

99 533, 83 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Това е пилотен и демонстрационен проект, който създава модел за цифровизация на различни категории културни ресурси. Неговите резултати в бъдеще ще служат като пример
за това как популярността на културните ресурси може да се увеличи чрез представяне
по атрактивен начин с помощта на новите технологии. Целева зона е целия трансграничен регион като са събрани 400 различни видове обекти от двете страни на границата.
Всички обекти са цифровизирани и показани като 3D изображения, направени са виртуални
турове, дигитална библиотека и цялата база данни е достъпна на интернет страницата
на проекта. Дигиталната култура се популяризира с платформа за е-обучение и обучение
за създаване на видео филм. Моделът бе представен в медиите чрез промо демонстрации,
каталози, мини карти и листовки.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Заедно в традициите и в бъдещето

ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”
- Кюстендил

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ООУ „Никола Карев” - Пробищип

2.2 Оползотворяване на
културни ресурси

ПаРТНьОР 2

ПаРТНьОР 3

Читалище „Братство-1869” - Кюстендил
ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

12 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

97 869, 26 EUR

Проектът има за цел създаване на по-добри условия за творческа изява на младите хора
чрез допълнителни социални дейности насочени към изследвания на общата културна традиция, артефакти, тяхното събиране и създаване на нови такива. Сътрудничеството
между ученици от двете страни на границата има значителен принос за увеличаване на
възможностите за обогатяване на социалните им умения, креативност и добра воля. Представянето на иновативни образователни технологии с подходящи технически средства
увеличи интереса на учениците към изпълнение на дейностите, което бе предпоставка за
ефективното изпълнение на проекта и за продължение на дейността в бъдеще.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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-

ИМЕ На ПРОЕКТа

Културното наследство на предците ни - духовни устои
за общото ни европейско бъдеще
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Регионален исторически музей
„акад. йордан Иванов” - Кюстендил

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

Община Крива Паланка

2.2 Оползотворяване на
културни ресурси

ПаРТНьОР 2

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

15 месеца
ОБЩа СТОйНОСТ

97 156, 38 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Основната цел на проекта е да даде възможност на участниците в събитията от културен характер /фолклорни групи, индивидуални изпълнители, художници, занаятчии/ да представят своите таланти и да установят нови трансгранични контакти, партньорства,
инициативи и обмен на добри практики. Населението на общините Кюстендил и Крива Паланка се запозна с културното наследство на съседа,младежите обогатиха познанията си
за културните ценности и на живото наследство - ритуали, фолклор, легенди, автентични
занаяти, традиционни ястия. Туристи от двете страни и от чужбина получиха информация за уникални, непозната до сега паметници на културата в региона, което бе мотив да
ги посетят.
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Картографиране на културно наследство в общините Струмяни, България и Карбинци,
Македония и стимулиране развитието на културния туризъм чрез интегрирани
туристически продукти
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

асоциация „На Фокус”, Струмяни

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.2 Оползотворяване на
културни ресурси

12 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Карбинци

ОБЩа СТОйНОСТ

99 995, 53 EUR

Целта на проекта е подробно изучаване на историческите, културните и антропогенните източници в граничния регион и създаване на база данни на културни забележителности с туристически потенциал. Изследвано е текущото състояние на културните и исторически обекти като се разработват два модела (по един за всяка община) за управление
на най-важните културни обекти по устойчив начин (включително подобряване на туристическата инфраструктура на избраните места за туризъм). Въз основа на изследванията партньорите по проекта разработват съвместен културно-туристически маршрут и
предлагат интегриран туристически продукт за общините Струмяни и Карбинци. Туристическият продукт е представен на широката общественост в граничния регион.

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа
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ИМЕ На ПРОЕКТа

Културен туризъм - мост между населението
на трансграничния регион на Гърмен и Босилово
ПРИОРИТЕТНа ОС

ВОДЕЩ ПаРТНьОР

Приоритетна ос 2:
Подобрение на качеството
на живота

Община Гърмен

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ

2.2 Оползотворяване
на културни ресурси

24 месеца

ПаРТНьОР 2

Община Босилоео

ОБЩа СТОйНОСТ

196 194, 28 EUR

Приоритетна ос 2

ОПИСаНИЕ На ПРОЕКТа

Проектът е насочен предимно към опазване на културното наследство и демонстрация
на традиционната културна визия на двете общини като част от трансграничния регион.
Културните центрове в Босилово и Гърмен, обновени по проекта, са примери за устойчиво
развитие на културния туризъм и осигуряват голям набор от туристически продукти и
услуги. Проектът създава възможности за нови работни места, повишава мотивацията
на местната общност, неправителствените организации, дори и на учениците, да участват в работата на центровете, като разработват и изпълняват съвместни проекти в
граничния регион. Изградената трансгранична мрежа включва заинтересованите местни
организации и осигурява устойчивост и развитие на двата културни центъра.

-

КОНТаКТИ

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” (ГДУТС)
1202 София, ул. „Кирил и Методий” № 17-19
Телефон: +359 (0)2 9405 375, +359 (0)2 9405 487
Факс: +359 (0)2 9405 694 (МРР) +359 (0)2 987 07 37 (ГД УТС)
http://www.mrrb.government.bg/

Национален партниращ орган
Министерство на местното самоуправление
1000 Скопие, ул. „Мито Хадживасилев - йасмин“ № 50
Телефон: +389 3253 921
Факс: +389 3253 920
http://www.mls.gov.mk/

Съвместен технически секретариат - Кюстендил
2500 Кюстендил, ул. „Марин Дринов” №7
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01
Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-мейл: jtsipakyustendil@gmail.com
http://ipa-cbc-007.eu

2400 Струмица, ул. „Благой Мучето”
Дом на армията (Градски парк) Струмица
Телефон/факс: +389 (34) 330 331
е-майл: jtsipakyustendil@gmail.com
http://ipa-cbc-007.eu
„Публикацията е ко-финансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI Номер 2007CB16IPO007.”

Контакти

Съвместен технически секретариат - Струмица

www.ipa-cbc-007.eu

