МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Стратегията на ЕС за Дунавския
регион в България и следващия
програмен период 2014-2020

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА
ПРОГРАМИРАНЕТО


Постановление на МС от януари 2012 г., определящо
рамката за процеса на програмиране:



Междуведомствена работна група, отговорна за
подготовката на Споразумението за партньорство
(СП), съдържащо ясно набелязани цели и
необходимия финансов ресурс за тяхното
изпълнение, с цел постигане на целите на
кохезионната политика.
Тематични работни групи, отговорни за
разработването на отделните програми

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА
НА ПРОГРАМИРАНЕ

Национален координационен механизъм
НАЦИОНАЛНА ГРУПА
НА ВИСОКО НИВО

ЦЕЛИ НА ДС

СЕКТОРНИ МИНИСТРИ
М-Р ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ

СЕКТОРНИ
ОПЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО
ОП ЗА
ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

НАПРАВЛЯВАЩА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Национално лице за контакт, национални координатори; членове на
наблюдаващи комитети

РГ ПО ОП

РГ ПО СП

РГ ПО УТС

НПО,
МЕСТНИ
ВЛАСТИ,
АКАДЕМ.
СРЕДИ

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
И НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритети
ЕС

Качество на водите
Устойчива енергия

Приоритети
БГ
Дунавска
стратегия
цели

Управление на екологични рискове
Мобилност и мултимодалност
Култура и туризъм, “хора към хора”
Биоразнобразие, ландшафт,
качество на водите и въздуха

Сигурност
Конкурентоспособност
Инвестиции в хора и умения
Общество на знанието
Административен капацитет и сътрудничество

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И
СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Дунавската стратегия и Споразумението за
партньорство:






- анализ на основните нужди, потенциал за растеж и приоритетни
проекти, съответстващи на целите на Дунавската стратегия
- интегрирания подход за използване на средствата за териториално
развитие



Дунавската стратегия и оперативните програми:



Принос към целите на Дунавската стратегия
Инвестиционни приоритети
Ключови проекти по Дунавската стратегия
Интегриран подход за териториално развитие







Решение на МС от м.април 2012 за одобряване на тематичните
цели, които да бъдат финансирани, и списъка с програми:

ОП за транспорт и транспортна инфраструктура

ОП за иновации и предприемачество

ОП за развитие на човешките ресурси

ОП за региони в растеж

ОП за околна среда

ОП за наука и образование за интелигентен растеж

ОП за добро управление

Програми за ТГС

Програма за развитие на селските райони

Програма за морско дело и рибарство

Транснационални и междурегионални програми за
сътрудничество

Тематичните работни групи за всички програми

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020
Всички трансгранични и транснационални програми ще трябва да се
ориентират към 4 от 11-те тематични области
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

засилване на научноизследователската дейност, технологичното
развитие и иновациите;
подобряване на достъпа до информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) и на тяхното използване и качество;
повишаване на конкурентоспособността на малките и средните
предприятия (МСП);
подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички
сектори;
насърчаване на адаптирането към изменението на климата и
управлението на риска;
опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на
ресурсите;
насърчаване на устойчиво развития транспорт и премахване на
участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови
инфраструктури;
насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;
насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;
инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот;
повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична
администрация.

Програма “Дунав”
2014-2020


Нова транснационална програма



Разширен териториален обхват



5 тематични цели ? !!!



Техническа помощ:
- за организация на работата на координаторите на приоритетни
области
- за подготовка на проекти



Управление на
програмата

ДРУГИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ


Horizon 2020 - инвестиции в научни изследвания и иновации за
стимулиране на растежа и заетостта
- Съвместен център за научни изследвания (JCR)



LIFE -Безвъзмездната помощ за финансиране на проекти.
Безвъзмездните средства за оперативна дейност на НПО и други
организации се запазват, но е възможно и използването на иновативни
финансови инструменти.



COSME – подпомага МСП
- Партньорство и иновации подпомагане на МСП за достъп до кредити,
създаване на мрежи от иновативни предприятия и др.
- Подкрепа на политиките за ИКТ – здравеопазване, подкрепа за
възрастни хора и социално включване, електронни библиотеки,
публични услуги и др.
- Програма за интелигентна енергия за Европа – енергийна
ефективност, възобновяеми източници на енергия и др.



Инструмента за техническа помощ – подкрепа на проектни идеи на
стойност до 25хил евро/проект



JASPERS, JEREMIE, JESSICA
Европейските обединения за териториално сътрудничество
(EGTC) са създадени с изричната цел да помагат на регионите от различни
страни да работят заедно.

БЪЛГАРСКИТЕ ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА
СТРАТЕГИЯТА СА:


подобряване на достъпността, по и към Дунав и ефективното
използване на енергийните ресурси;



подобряване качество на водите, опазване на биоразнообразието,
превенция и управление на риска;



повишаване на конкурентоспособността, чрез иновации, образование,
култура, туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на
регионалната идентичност и богатото културно наследство;



укрепване капацитета за управление, координация и партньорство на
всички нива, повишаване на сигурността и интеграция на хората в
неравностойно положение.

• Структурните политики да
концентрират финансирането
към по-малък брой
приоритети, тясно свързани
със стратегията „Европа 2020",
насочвайки вниманието към
резултатите, контрола на
напредъка по отношение на
договорените цели и към
опростяване на изпълнението.
• Осъществяване приоритетите
на стратегията „Европа 2020"
за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж;
• Поставяне на акцент върху
резултатите
• Постигане на възможно найголямо въздействие на
финансирането от ЕС

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Николина Николова
Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Национално лице за контакт за Дунавската стратегия
Ул. “Св. св. Кирил и Методий” 17-19, София 1202, България
Teл: +359 29405463; факс: +359 29881248
E-mail: n.nikolova@mrrb.government.bg

