Информационен бюлетин за OП за ТГС Румъния-България 2007-2013 г./ декември 2009 г. - юни 2010 г.
Съвместен Направляващ Комитет, гр. Силистра ,15.12.2009
Съвместен Комитет за Наблюдение, гр. Турну - Мъгуреле, 25.03.2010
Съвместен Направляващ Комитет, гр. Гюргево , 21.04.2010
Етап на изпълнение на програмата – приключена първа покана за набиране на проектни предложения, втората покана за набиране
на проектни предложения – СТС Кълъраш, етап на договаряне
Анализ на бъдещите дейности – съгласно комуникационният план (семинари, работни срещи и др.)
Интервю с партньори по одобрени за финансиране проекти (подписани договори за два проекта)
Насоки за изпълнение на проектите, законодателни промени, които могат да повлияят на изпълнението на проектите
Съвместен Направляващ Комитет, гр. Силистра

Управляващият орган, съвместно с Националния партниращ орган на
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.
организираха второто заседание на Съвместния Направляващ Комитет (СНК) на
15 декември 2009 г., в гр. Силистра, България.

След приклюване на оценката на 28-те проектни предложения подадени в рамките на междинния срок - 31 януари 2009 г. и 11-те проектни
предложения подадени в рамките на междинния срок - 31 март, работната група за оценяване предложи на Съвместния Направляващ
Комитет за одобрение за финансиране 25 проекта (проектите са както „твърди” – които предполагат инвестиции, така и “меки” – от типа на
проучвания, стратегии , семинари и др.). Така в рамките на заседанието, членовете на Съвместния Направляващ Комитет на Програмата
одобриха за финансиране 25 проекта от подадените в рамките на междинните срокове - 31 януари и 31 март 2009 г по втората покана за
набиране на проектни предлозения.
От одобрените проекти, 13 са с румънски координатор на проекта (водещ партньор), а 12 проекта имат български водещ партньор.
Бенефициенти са публични организации и НПО-та. Общият бюджет на одобрените проекти възлиза на приблизително 19 милиона евро.

От одобрените проекти, 4 са в сферата на достъпността, 5 са в сферата на опазване на околната среда и управление на извънредните
ситуации и 16 са в сферата на икономичекото и социалното развитие. Одобрените проекти ще допринесат за подобрение на
трансграничните румънско-български връзки. За да видите списъка с одобрените проекти, Ви молим да посетите интернет страницата на
програмата: www.cbcromaniabulgaria.eu, където са публикувани резултатите от избора.
Съгласно регламентите за структурните инструменти, Съвместния Направляващ Комитет има ролята да избира и одобрява
подадените за финансиране проектни предложения в рамките на всяка покана по Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния - България 2007 -2013 г. Комитетът е създаден и съставен от представители на национално, регионално и местно ниво и
от двете страни - партньорки.

Съвместен Комитет за Наблюдение, гр. Турну-Мъгуреле
Управляващият орган, съвместно с Националния партниращ орган на
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България
2007-2013 г. организираха четвъртото заседание на Съвместния
Комитет за Наблюдение (СКН) на 25 март 2010 г. в гр. Турну Мъгуреле,
Румъния.
Председателството на СКН тази година е осигурено от румънска
делегация, водена от държавния секретар Барна Танцош
(Министерство на Регионалното Развитие и Туризма на Румъния).
Заместник-председател на Комитета бе господин Кирил Гератлиев генерален директор в Министерството на Регионалното Развитие и
Благоустройството на България осигури. От страна на Европейската
Комисия (DG REGIO) присъства господин Кипрос Кипряноу.
По време на тази среща се взеха решения относно:
•

Сроковете за извършване на междинната оценка на програмата

•

Описание на системата за управление и контрол – преработен вариант

•

Насоки за кандидатстване за четирите стратегически проекта (с общ бюджет от 39,5 милиона евро, насоките са достъпни на
интернет страницата на Програмата www.cbcromaniabulgaria.eu)

•

Пренасочването на финансови средства за втората покана за подаване на проектни предлозения (бюдзетът, предоставен за
втората покана за подаване на проектни предлозения бе увеличен от 101 милиона евро на 188,9 милиона евро, поради големия брой
подадени проектни предлозения и техния бюджет)

•

Годишна Стратегия за Техническа Помощ

Съгласно европейските регламенти за структурните фондове,
Съвместния Комитет за Наблюдение наблюдава и гарантира
качественото и ефекасно изпълнение на Програмата и проектите.
Комитетът е създаден и съставен от представители на национално,
регионално и местно ниво и от двете страни - партньорки.

Съвместен Направляващ Комитет
Управляващият орган, съвместно с Националния партниращ орган на
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 20072013 г. организираха третото заседание на Съвместния Направляващ
Комитет (СНК) на 21 април 2010 г. в гр. Гюргево, Румъния.

По време на тази среща, бяха одобрени за финансиране 44 проекта с общ
бюджет от 86,91 милиона евро (11 по Приоритетна Ос - Достъпност, 8 по
Приоритетна Ос - Околна Среда и 25 по Приоритетна Ос - Икономичеко и
Социално Развитие).
За да видите списък с одобрените проекти, можете да посетите интернет
страницата на програмата: www.cbcromaniabulgaria.eu, където са
публикувани резултатите от избора.

Етап на изпълнение на програмата
В рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 г. бяха обявени четири покани за набиране на проектни
предложения:
Първа покана за за набиране на проектни предложения (само „меки” проекти):
1. Обявена е на 09.07.2008 г., с краен срок за подаване на проектните предлозения - 30.09.2008
2. 52 подадени проектни предлозения, от които 18 избрани за финансиране (на 19.02.2009) от Съвместния Направляващ Комитет, с общ
допустим бюджет от 7,9 милиона евро
3. 16-те одобрени проекта (представителите на два от проектите информираха Съвместният Технически Секретариат, че отказват
финансиране) са в процес на договаряне. Договарянето беше забавено поради разликите,
бюджетите,

идентифицирани от Управляващия Орган (в

недопустимите разходи и др.) и липсата на реакция от страна на бенефициентите за отстраняване на тези разлики.

Съвместният Направляващ Комитет одобри тези проекти, давайки правото на Управляващия Орган да поправи установените разлики с
помоща на Съвместният Технически Секретариат. До този момент са подписани договори (за финансиране и съфинансиране за румънските
партьори) по 10 проекта, избрани в рамките на първата покана, 7 от които бяха подписани и от двете страни..
Първа покана за един стратегически проект (“Социално-икономическо състояние и оценяване на румънско-българския трансграничен
регион за периода 2009-2015"):
1. Обявена е на 15.12.2008 г., с краен срок за подаване на проектни предлозения - 15.01.2009 г.;
2. Подадени 2 проектни предложения, от които едното бе избрано за финансиране (19.02.2009 г.), с допустим общ бюджет от ~ 5,9 милиона
евро;
3. Договорите за финансиране (ЕФРР с водещия партньор и съфинансиране за двата
румънски партньора) бяха посдписани (с изключение на договора за българско
съфинансиране) и проекта е в процес на изпълнение, първите три доклада за напредък
са вече подадени в Съвместния Технически Секретариат.

Втората покана за набиране на проектни предложения (отнася се както за „меки”, така и „твърди” проекти):
1. Обявена е на 01.10.2008 г. и е прекратена (чрез решение на Съвместния Комитет за Наблюдение) на 30.10.2009 г. (първоначално поканата бе
отворена до 30.04.2010 г. с тримесечни междинни срокове за подаване, но бе прекратена, имайки предвид големият брой подадени
проектни предложения и стойноста им). Релансирането би могло да се дискутира едва след междинното оценяване на Програмата, което се
предвижда да завърши в края на 2010 година.
2. Подадени са 334 проектни предложения.
3. Оценени са (от групата за оценяване в рамките на Съвместния Технически Секретариат) 113 проектни предлоцения, от които са одобрени за
финансиране 69 проектни предлоцения (25 с междинните срокове за подаване - януари и март и 44 с междинен срок - април), с общ бюджет
от приблизително 106.3 милиона евро.
4. 24 проекта от междинните срокове януари и март (от които по един от проектите водещия партньор обяви, че не желае подписване на
договор за финансиране) се намират в етап на подписване на договори. До момента са подписани договорите за финансиране и
съфинансиране за румънски партньори по 8 проекта на ниво УО.
5. Останалите одобрени за финансиране проектни предложения с междинен срок на подаване - април (44 проекта) са в процес на
преконтрактиране, договарянето им се предвижда да приключи в третото тримесечие на 2010 година.
6. Останалите проектни предлоцения (221) са в етап на оценяване.

Една покана за набиране на идеи за стратегически проекти:
1. Одобрена след дискусиите в рамките на Съвместния Направляващ Комитет на 19.02.2009 г. и препоръките на Европейската Комисия;
2. Обявена на 08.07.2009 г., с краен срок за подаване на стратегически проектни идеи) 31.08.2009 г.

3. Получени са 50 формуляра с идеи за стратегически проекти, на базата на които бяха избрани 4 теми (пространствено планиране,
интервенции в случай на извънредни ситуации, управление на водата и проучване и развитие), за които се изготвиха Насоки за
кандидатстване. Срока за подаване на разработените стратегически проектни предложения бе 14 май 2010 г., съгласно решението на
Съвместния Комитет за Наблюдение. Общия бюджет на всички 4 проектни предложения е от 39,5 милиона евро. В момента проектните
предлозения са в процес на оценка.

Предвиждане за бъдещи дейности – съгласно плана за комуникация (семинари, работни срещи и др.)
Съгласно плана за комуникация, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., ще се
организират следните събития:
Проджект кафе – 4 срещи по специфични теми като: обществени поръчки, ДДС, бюджети, достъпни разходи и други теми, важни за
изпълнението на проектите ще се състоят (по точно в месеците юли, септември, октомври и декември) с участието на водещи
партньори/партньори на одобрени за финансиране проектни предложения. Срещите ще бъдат организирани по следния начин: с
кръгли маси, с продължителност от 2-3 часа, с приблизително 40 човека и с представители на УО, СТС и НПО.
Информационна сесия спрямо малцинствата – тази информационна сесия ще се състои през семптември, с представители на
организациите и асоциациите на малцинствата в допустимата зона на Програмата (роми, жени, хора с увреждания и други
категории на малцинства).
Годишна конференция за напредъка на изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България
2007-2013 г., кочто е насочена към сътрудничеството при усвочването на европейски фондове на регионално и местно ниво от
двете страни на границата. Предвижда се информирането на потенциалните бенефициенти на национално, регионално и местно
ниво в Румъния и България, както и на Пресата от двете страни с оглед на постигнатия напредък за 2010 г. година при
изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Работни срещи с бенефициенти – тези работни срещи са насочени към бенефициентите от Румъния и България от избираемата
област по Програмта. Целта им е в откриването на главните проблеми при изпълнението, с което се сблъскват бенефициентите на
одобрените проекти за финансиране. Такава среща се организира от Съвместния Технически Секретариат на Програмата, на 11 май
2010 г. в гр. Русе, България, с участието на бенефициенти (водещи партньори) на одобрени проекти за финансиране, от първата и
втора покана за набиране на проектни предложения. Планира се да се организират минимум 3 такива работни срещи за изясняване
на различни аспекти, свързани с изпълнението на проектите през месеците август, септември и ноември на настоящата година.
Графика на събитията ще бъде публикуван на сайта на Програмата, както и чрез писменни покани и по електронна поща.
Проект: Дунавски вело маршрут
Водещ партньор: ”Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център”, гр. Видин

Партньори: „Местния работодател за Малки и Средни Предприятия”, гр. Калафат и “Румънска Асоциация за Електро и Софтуерна
Индустрия” филиал Олтения

а) Какво представлява проекта? Как помага на Програмата?
Общата цел на проект 1-3.1-9 “Дунавски вело маршрут” е да се рекламира и развие трансграничния туризъм по поречието на р. Дунав в
Румъния и България. Специфичните цели на проекта са свързани с:
1. продължение на добре познатия Дунавски вело маршрут от Будапеща до Черно море.
2. развитие и промоция на различни форми на туризъм по поречието на Дунава
Чрез дейностите си за изпълнение, проекта цели развитие и рекламиране на регионалния имидж на р. Дунав като туристическа
дестинация в съответствие с индикативна операция 3.1.3., както и рекламиране на трансгранични туристически мрежи и развитие на
съществуващи трансгранични туристически услуги.
б) В какъв етап се намира проекта?
Договора за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България между Договарящия орган и АРРБЦ – Видин
беше подписан на 13 май 2010г. До момента, вече месец след неговото подписване, проекта е в начален етап от неговото изпълнение.
Подписани са договори с екипа по проекта, осъществена е първа среща на екипа по проекта и е започнала
подготовка за изпълнение на други две от дейностите по проекта.

в) Следващи стъпки на проекта?
При изпълнение на проекта предстои събиране на база данни за туристическата инфраструктура по поречието на р. Дунав от двете
страни; създаване на интернет страница на проекта и изготвяне на списание и брошури.
г) Как оценявате връзката със структурите на Програмта?
Във връзка с изпълнението на проекта имахме много въпроси към СТС, на които получихме отговори, комуникацията е на доста добро
ниво и своевременно получаваме необходимата информация. От МРРБ – България получаваме също информация по поставените от нас
питания.
Като цяло оценката ни за връзката със структурите на Програмата е много добра.
д) Как оценявате правилата за изпълнение?
Относно правилата за изпълнение има някои неясни въпроси от гледна точка на различното законодателство на двете държави, за което се надяваме
скоро да получим ясни указания за изпълнение.

•

Проект: „Партньорство за активно сътрудничество и насърчаване в трансграничния регион Силистра - Кълъраш”

•

Водещ Партньор: ”Асоциациа за Трансгранично Сътрудничество и Развитие Дунавска Добруджа”, гр. Силистра

•

Партньори: ”Търговско Промишлена и Земеделска Палата”, гр. Кълъраш

а) Какво представлява проектът? Как помага на Програмата?
Проектът на АТГСР „Дунавска Добруджа” цели да осигури подкрепа за развитието на гражданското общество и местните общности от
трансграничната зона Силистра – Кълъраш. Той е съгласуван със стратегията на Програмата, тъй като се стреми да сближи
организациите на гражданското общество чрез постепенното изграждане на взаимно доверие и връзки между обикновените хора. С
изграждане на сътрудничество и засилването му чрез организиране и институционализиране на мрежа от НПО-та ще се положат основите
на по-доброто разбиране на общите проблеми, както и намирането на съвместни подходи към общите предизвикателства.

Проектът ще помогне на участниците да се фокусират и да развият силните си страни и да се запозначт с положителните постижения, в
областта на местната демокрация, устойчивото развитие и опазването на околната среда. Избрани са тези области, защото те са ключови
елементи от развитието на трансграничното общество. Освен това те са свързани и със социалното и културно сближаване, както и с
опазването на природата. Те отговарят на целите на Приоритетна ос 3 на Програмата.
б) В какъв етап се намира проектът?
Договорът е подписан на 26 април 2010 г., така че изпълнението на проекта се намира в начален стадий. Създаден е съвместният
проектен екип, проведени са първите работни срещи на екипа и Съвместния комитет за наблюдение, започна изпълнение на процедурите
по избор на изпълнители за услуги и доставки.
в) Следващи стъпки на проекта?
Извършва се подготовка на рекламни събития и пресконференции в гр. Силистра и Кълъраш в периода юни – юли. До 2 месеца трябва да
приключи изпълнението на утвърдения План за договорите, с подписването на договори. Предстои проучване на НПО-тата в региона за
техния капацитет и положителни практики. За 5 - 7 месец /септември – ноември/ са предвидени 3 тематични семинара. Дотогава ще са
готови част от рекламните материали за Програмата и проекта.
г) Как оценявате връзката със структурите на Програмата?
Оценяваме труда и усилията на експертите от Съвместния технически секретариат/РОТГС Кълъраш, НПО и УО за доброто изпълнение на
Програмата за ТГС Румъния-България.
д) Как оценявате правилата за изпълнение?
Може би са твърде усложнени с търсене на максимална прецизност, прозрачност и откритост. Все пак е рано да се дават конкретни оценки преди
първото посещение на контрольор за първо ниво на контрол, първия технически и финансов отчет, както и приключване на първата процедура за
възстановяване на разходите.

Насоки за изпълнение на проекти, законодателни промени, които могат да повлияят изпълнението на проектите
В рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. са изготвени два документа - насоки за
изпълнение на проекти: за проектите в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения (меки проекти) и за проектите в
рамките на втората покана за набиране на проектни предложения (меки и твърди проекти). Целта на тези насоки е да предостави нужната
информация колкото се може по достъпно за бенефициентите, започвайки от информацията за одобрените форми на договорите.
Насоките съдържат фишове за всяка голяма сфера на интерес относно изпълнението на проекти. Също така, всеки фиш съдържа и
законодателни обяснения и за документите от които бенефициентите могат да получат повече подробности, ако искат да се задълбочат в
определена тема. Насоките за изпълнение на проекти можете да намерите на интернет страницата на Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.: www.cbcromaniabulgaria.eu

