INTERREG – ИПП ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
CCI 2014TC16I5CB006

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ВТОРАТА ПОКАНА

Контекст на Програмата

Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония е
създадена в рамките на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж и съответните национални стратегически документи.

Приоритетни оси и специфични цели

ПО 2: Туризъм

ПО 1: Околна среда
•

•

Опазване на околната
среда
и
устойчиво
използване
на
природните ресурси в
трансграничния район;
Предотвратяване
и
смекчаване
на
последиците
от
природни и причинени
от човека бедствия с
трансграничен характер
и въздействие.

•

Увеличаване
на
туристическия потенциал в
региона
чрез
сътрудничество
за
подобро
опазване
и
устойчиво използване на
природното и културното
наследство;

•

Подобряване
на
конкурентоспособността на
туристическото
предложение на региона;

•

Насърчаване
на
сътрудничеството
в
областта на устойчивия
туризъм.

ПО 3:
Конкурентноспособност
•

Подобряване на
конкурентоспособността на
бизнеса от региона.

Финансово разпределение по
Втората покана

Околна среда
PA 1

2 690 189 €

6 917 631 €
ЕС + Национално съ-финансиране
Конкурентноспособност

Туризъм
PA 2

3 074 503 €

1 152 939 €
PA 3

Допустима област на Програмата

Република България
(админстративно ниво NUTS III)
-

Област Кюстендил;
Област Благоевград.

Република Македония
(админстративно ниво, NUTS III)
-

Североизточен регион;
Източен регион;
Югоизточен регион.

Трансграничен ефект

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

Околна среда

Туризъм

Конкурентноспособност

Специфична цел
1.1 Опазване на околната
среда и устойчиво
използване на природните
ресурси в трансграничния
район.
1.2 Предотвратяване и
смекчаване на последиците
от природни и причинени от
човека бедствия с
трансграничен характер и
въздействие.
2.1 Увеличаване на
туристическия потенциал в
региона чрез сътрудничество
за по-добро опазване и
устойчиво използване на
природното и културното
наследство.
2.2 Подобряване на
конкурентоспособността на
туристическото
предложение на региона.

Видове

Допустима стойност

проекти

(в евро)

Продължите
лност
(в месеци)

Soft

50 000 - 120 000

8 - 15

Investment

100 000 - 400 000

12 - 24

Soft

50 000 - 120 000

8 - 15

Investment

100 000 - 400 000

12 - 24

Investment

100 000 - 500 000

12 - 24

Soft

50 000 - 120 000

8 - 15

2.3 Насърчаване на
сътрудничеството в областта
на устойчивия туризъм.

Soft

50 000 - 120 000

8 - 15

3.1 Подобряване на
конкурентоспособността на
бизнеса от региона.

Soft

50 000 - 120 000

8 - 15

Показатели за изпълнение на Програмата

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

•

•
•
•
•

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.

Indicator
Achievem
Achieveme
ent
nt
OI 1.1.1.1
146%
1.1 Опазване на околната среда и устойчиво
OI 1.1.1.2
0%
използване на природните ресурси в трансграничния
OI 1.1.1.3
160%
район .
OI 1.1.1.4
650%
OI 1.1.1.5
318%
OI 1.2.1.1
120%
OI 1.2.1.2
20%
OI
1.2.2.1
33%
1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия с
OI 1.2.2.2
60%
трансграничен характер и въздействие.
OI 1.2.2.3
20%
OI 1.2.2.4
73%
OI 1.2.2.5
0%
2.1 Увеличаване на туристическия потенциал в региона OI 2.1.1.1
24%
чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво
OI 2.1.1.2
84%
използване на природното и културното наследство.
OI 2.1.1.3
150%
2.2 Подобряване на конкурентоспособността на
туристическото предложение на региона.
OI 2.1.1.4
80%
OI 2.2.1.1
200%
OI 2.2.1.2
190%
OI 2.2.1.3
480%
2.3 Насърчаване на сътрудничеството в областта на
устойчивия туризъм.
OI 2.3.1.1
60%
OI 2.3.1.2
46%
OI 2.3.1.3
0%
OI 3.1.1.1
550%
OI 3.1.1.2
1101%
3.1 Подобряване на конкурентоспособността на
OI 3.1.1.3
1450%
бизнеса от региона.
OI 3.1.2.1
150%
OI 3.1.2.2
171%
Specific objectives

Хоризонтални принципи

Устойчиво
развитие

Равни
възможности и
недопускане на
дискриминация

Равенство между
мъжете и жените

Краен срок за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни
предложения:

11.05.2018, 17:00 h ИЕВ
За повече информация:
Интернет страницата на Програмата: www.ipa-cbc-007.eu
Интернет страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg
Интернет страницата на МЛС: www.mls.gov.mk
Единен информационен портал за структурните фондове на ЕС:
www.eufunds.bg

Информационна кампания – Втора покана
Кюстендил, Благоевград 14-15.02.2018

Благодаря за вниманието!

Съвместен секретариат Кюстендил
Отдел „Програми ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС“
Дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество”
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

Николай Дочев
Ръководител на Съвместен
секретариат
ndochev@mrrb.government.bg

Tel.: +359 78 580 101
Programme is co-financed by the
European Union

