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În cadrul acestei întâlniri, membrii Comitetului

Astfel, în urma evaluării celor 28 de proiecte depuse la termenul de 31 ianuarie 2009 şi a celor 11 proiecte depuse la termenul de 31 martie
2009, grupul de lucru pentru evaluare a propus CCS aprobarea spre finanţare a 25 din totalul acestor  proiecte (proiectele sunt atât de tip „hard”
– proiecte ce presupun investiţii, cât şi de tip “soft” – proiecte de tipul studiilor, strategiilor, seminariilor) .

Dintre proiectele selectate, 13 au un coordonator de proiect român (lead partner), iar 12 un coordonator bulgar. Bugetul total al proiectelor
aprobate se ridică la aproximativ 19 milioane euro, iar beneficiarii sunt autorităţi publice şi ONG-uri. Dintre proiectele aprobate, 4 sunt în
domeniul accesibilităţii, 5 în domeniul protecţiei mediului şi managementului situaţiilor de urgenţă şi 16 în domeniul dezvoltării economice şi
sociale. Pentru a vedea lista proiectelor aprobate, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a programului: www.cbcromaniabulgaria.eu, unde
sunt publicate rezultatele selecţiei.

Conform regulamentelor privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Selecţie are rolul de a selecta proiectele depuse spre
finanţare în cadrul fiecărui apel de proiecte aferent Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Comitetul
este alcătuit din reprezentanţi de la nivel naţional, regional şi local, din România şi Bulgaria.

COMITETUL COMUN DE SELECŢIE REUNIT LA  SILISTRA

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013  a organizat
a doua reuniune a Comitetului Comun de Selecţie (CCS), în data de 15 decembrie
2009, la Silistra, în  Bulgaria..

Comitetul Comun de Selecţie a aprobat 25 dintre proiectele depuse la termenele
intermediare de 31 ianuarie si 31 martie 2009.
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COMITETUL COMUN DE MONITORIZARE REUNIT LA

TURNU-MĂGURELE

În cadrul acestei întâlniri s-a luat o serie de decizii privind:

 Termenii de referinţă pentru evaluarea intermediară a programului

 Descrierea sistemului de management şi control – versiunea revizuită

 Ghidurile solicitantului pentru patru proiecte strategice (cu un buget total de 39,5 milioane euro; ghidurile sunt disponibile pe site-ul
Programului www.cbcromaniabulgaria.eu)

 Realocarea fondurilor pentru cel de-al doilea apel de proiecte (fondurile alocate celui de-al doilea apel de proiecte au fost mărite de la
101 milioane euro la 188,9 milioane euro, datorită numărului mare de proiecte depuse şi bugetului aferent acestora)

 Strategia Anuală de Asistenţă Tehnică

Programul de Cooperare Transfrontalierã România–Bulgaria 2007-2013 a
organizat a patra reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare (CCM), în
data de 25 martie 2010, la Turnu-Măgurele.

Preşedinţia CCM este asigurată anul acesta de delegaţia română, condusă
de domnul secretar de stat Barna Tanczos (Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului din România). Domnul Kiril GERATLIEV, director general în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrarilor Publice din Bulgaria,
a asigurat vice-preşedinţia reuniunii. Din partea Comisiei Europene (DG
REGIO) a participat domnul Kypros Kyprianou.
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Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale,
Comitetul Comun de Monitorizare are rolul de a superviza Programul şi de a
asigura calitatea şi eficacitatea implementării programului şi a proiectelor
din cadrul lui. Comitetul este alcătuit din reprezentanţi la nivel naţional,
regional şi local, din România şi Bulgaria.

COMITETUL COMUN DE SELECŢIE REUNIT LA GIURGIU

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 a
organizat cea de-a treia reuniune a Comitetului Comun de Selecţie (CCS), în
data de 21 aprilie 2010, la Giurgiu..

În cadrul acestei întâlniri, au fost aprobate 44 de proiecte, cu un buget
total de 86,97 milioane euro (11 pe Axa Prioritară Accesibilitate, 8 pe Axa
Prioritară Mediu şi 25 pe Axa Prioritară Dezvoltare Economică şi Socială).

Pentru a vedea lista proiectelor aprobate, poate fi accesată pagina de
internet a programului: www.cbcromaniabulgaria.eu, unde sunt publicate
rezultatele selecţiei.
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STADIUL PROGRAMULUI

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 au fost lansate patru apeluri de proiecte.

Primul apel de proiecte (doar proiecte de tip „soft”):

 a fost lansat  pe data de 09.07.2008 şi  închis (termenul limită de depunere a proiectelor) pe data de  30.09.2008;

 au fost depuse 52 de proiecte , dintre care 18 au fost selectate de către Comitetul Comun de Selecţie pentru finanţare (în data de 19.02.2009),

cu un buget eligibil total de 7,9 mil euro;

 cele 16 proiecte selectate (reprezentanţii a două proiecte au notificat Secretariatul Tehnic Comun că renunţă la finanţare) se află în faza de

contractare. Contractarea a fost întârziată datorită deficienţelor identificate de Autoritatea de Management (în principal vizând bugetele, de

ex. cheltuieli neelgibile) şi a lipsei de reacţie din partea  beneficiarilor în remedierea acestora. Comitetul Comun de Selecţie a aprobat aceste

proiecte dând dreptul Autorităţii de Management să remedieze deficienţele constatate, prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun. Până în

prezent au fost semnate contractele de finanţare şi co-finanţare pentru partenerii români pentru 10 proiecte selectate în cadrul primului apel,

dintre care 7 au fost semnate şi de partea bulgară .

Primul apel pentru un proiect strategic (“Starea şi evoluţia socio-economică a regiunii transfrontaliere româno-bulgare în perioada 2009-2015"):

 a fost lansat în data de15.12.2008 şi închis (termenul limită de depunere a proiectelor) în data de 15.01.2009;

 au fost depuse 2 proiecte, din care unul a fost selectat pentru finanţare (în data de 19.02.2009),  cu un buget eligibil total de ~5,9 mil euro;

 contractele de finanţare (FEDR cu partnerul lider şi cofinanţare pentru cei doi parteneri români) au fost semnate (cu excepţia contractului

pentru co-finanţarea bulgărească) şi proiectul se află în implementare, primele trei rapoarte de progres fiind deja depuse la Secretariatul

Tehnic Comun.



Al doilea apel de proiecte (atât proiecte de tip „soft”, cât şi proiecte de tip “hard”):

 a fost lansat în data de 01.10.2008 şi suspendat,prin decizia Comitetului Comun de Monitorizare, în data de 30.10.2009 (iniţial apelul era

deschis până la data de 30.04.2010 cu termene trimestriale de demarare a evaluării, dar, având în vedere numărul mare de proiecte depuse şi

valoarea lor, acesta a fost suspendat), iar relansarea va fi discutată abia după evaluarea intermediară a Programului, ce se estimează a fi

finalizată la sfârşitul anului 2010;

 au fost depuse 334 proiecte;

 au fost evaluate (de către grupul pentru evaluare din cadrul Secretariatului Tehnic Comun) 113 proiecte şi, dintre acestea, 69 de proiecte au

fost selectate pentru finanţare (25 aferente termenelor intermediare ianuarie şi martie şi 44 aferente termenului intermediar din aprilie), cu un

buget total de aproximativ 106.3 mil euro;

 cele 24 de proiecte aferente termenelor intermediare ianuarie şi martie (un proiect a anunţat că nu mai doreşte semnarea contractului de

finanţare) se află în faza de contractare, iar, până în prezent, au fost semnate, la nivelul AM, contractele de finanţare şi co-finanţare pentru

partenerii români pentru 8 proiecte;

 restul proiectelor selectate pentru termenul intermediar din aprilie (44 de proiecte) se află în faza de pre-contractare, contractarea estimându-

se a se finaliza în al treilea trimestru al anului 2010;

 restul proiectelor (221 de proiecte) se află în faza de evaluare.

Un apel pentru idei de proiecte strategice :

 a fost demarat ca urmare a discuţiilor din cadrul Comitetului Comun de Selecţie din 19.02.2009 şi a recomandării Comisei Europene;

 a fost lansat în data de 08.07.2009 şi încheiat (termenul limită de depunere a ideilor de proiecte) în data de 31.08.2009;



 au fost primite 50 de fişe cu idei de proiecte, din care au fost identificate patru teme (planificare spaţială, intervenţii în caz de situaţii de

urgenţă, managementul apei şi cercetare-dezvoltare), pentru care s-au elaborat Pachetele Solicitantului. Termenul de depunere a fost 14 mai

2010, conform deciziei Comitetului Comun de Monitorizare. Bugetul total al celor patru proiecte este de 39,5 milioane euro. În prezent

proiectele sunt în faza de  evaluare.

ESTIMAREA ACTIVITĂŢII VIITOARE CONFORM PLANULUI DE COMUNICARE (SEMINARII, WORKSHOP-URI)

Conform Planului de comunicare al PCT RO-BG, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în anul 2010 se
vor organiza următoarele evenimente:

 Project café – vor avea loc  4 întâlniri (în lunile iulie, septembrie, octombrie şi decembrie ) cu participarea reprezentanţilor AM, AN, STC,
a partenerilor lideri de proiect/parteneri ai proiectelor aprobate pe teme specifice cum ar fi: achiziţii publice, TVA, bugete, cheltuieli
eligibile şi alte teme importante pentru punerea în aplicare a proiectelor. Întâlnirile sunt concepute ca evenimente de tip masă rotundă,
cu o durată de 2-3 ore, reunind aproximativ 40 de participanţi.

 Sesiune de informare privind minorităţile – această sesiune de informare va avea loc în luna septembrie, reunind reprezentanţi ai
organizaţiilor şi asociaţiilor minoritaţilor din aria eligibilă a programului (romi, femei, persoane cu handicap şi alte categorii de
minorităţi).

 O conferinţă anuală privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 - acest
eveniment  vizează informarea potenţialilor beneficiari, a oficialilor de la nivel naţional, regional şi local din România şi Bulgaria, precum
şi a mass-mediei din cele două ţări cu privire la progresele înregistrate în implementarea Programului România-Bulgaria în cursul anului
2010.



 Workshop-uri cu beneficiarii – aceste workshop-uri sunt adresate beneficiarilor din România şi Bulgaria, din aria eligibilă a programului.
Scopul reuniunilor îl constituie identificarea principalelor probleme în implementare cu care se confruntă beneficiarii proiectelor aprobate
pentru finanţare. Astfel, în data de 11 mai 2010, la Ruse, în Bulgaria, Secretariatul Tehnic Comun al Programului a organizat o reuniune cu
beneficiarii (lead-partnerii) proiectelor aprobate pentru finanţare, în cadrul primului şi celui de-al doilea apel de proiecte. Totodată, în
lunile august, septembrie şi noiembrie 2010, cel puţin trei workshop-uri vor fi organizate în vederea clarificării aspectelor legate de
implementarea proiectelor. Calendarul evenimentelor va fi anunţat pe site-ul Programului, dar şi prin invitaţii scrise şi via e-mail.

INTERVIU CU BENEFICIARII DE PROIECTE

Proiectul: Danube Velo Route

Lead Partner: ”Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri Vidin”

Partneri: „Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Calafat” şi “Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software – filiala

Oltenia”

а) La ce se referă proiectul dumneavoastră? Cum ajută el la realizarea obiectivelor Programului?

Scopul general al proiectului 1-3.1-9 “Ruta dunareană Velo” este de a promova şi a dezvolta turismul transfrontalier pe malul Dunării, în România
şi în Bulgaria. Scopurile specifice ale proiectului se referă la:

1. Prelungirea deja cunoscutei Rute dunărene Velo de la Budapesta până la Marea Neagră.
2. Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme ale turismului pe malul Dunării.

Proiectul, prin activităţile implementate, are ca scop general dezvoltarea şi promovarea imaginii regionale a Dunării ca destinaţie turistică în
conformitate cu operaţiunea indicativă 3.1.3. „Promovarea reţelelor turistice transfrontaliere şi dezvoltarea serviciilor transfrontaliere
existente”..

b)  În ce stadiu de derulare se află proiectul?

Contractul de finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 a fost semnat în data de 13 mai 2010. În
prezent, la o lună după semnarea contractului, proiectul este în etapa de început de implementare. S-au semnat contracte cu echipa de proiect,
s-a realizat prima întâlnire a echipei de proiect - parteneri romani şi bulgari  şi a început pregătirea implementării altor doua activităţi din cadrul
proiectului.



c) Care sunt paşii următori ai proiectului?
În implementarea proiectului urmează o colectare de date (baza de date) pentru infrastructura turistică de pe malul Dunării în ambele ţări,
respectiv crearea unui web site al proiectului şi pregătirea unei reviste şi broşuri.

d) Cum apreciaţi relaţia cu structurile implicate în derularea Programului?
În cadrul proiectului am avut multe întrebări adresate Secretariatului Tehnic Comun al Programului, la care am primit răspunsuri concrete.
Comunicarea este la un nivel destul de bun şi în acelaşi timp primim informaţia necesară. De asemenea, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Lucrărilor Publice din Bulgaria răspunde prompt solicitărilor noastre.
Apreciem relaţia de comunicare cu structurile Programului ca fiind foarte bună.

e) Cum apreciaţi regulile de implementare stabilite în cadrul Programului?
În ceea ce priveşte regulile de implementare, sunt unele momente şi situaţii neclare din punctul de vedere al legislaţiei, diferite în ambele ţări,
însă sperăm să fim instruiţi în curând pentru a implementa cât mai bine proiectele contractate.

Proiectul: „Parteneriat pentru cooperare activă şi încurajare în regiunea transfrontalieră Silistra – Călăraşi”

Lead Partner: ”Asociaţia pentru Colaborare şi Dezvoltare Transfrontalieră Dobrogea Dunăreană”

Parteneri: ”Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, RO”

а) La ce se referă proiectul dumneavoastră? Cum ajută el la realizarea obiectivelor Programului?

Proiectul ACBCD „Dobrogea Dunăreană” îşi propune să ofere sprijin pentru dezvoltarea societăţii civile şi a comunităţilor locale din zona
transfrontalieră Silistra – Călăraşi. El este coordonat cu strategia Programului întrucât urmăreşte să apropie organizaţiile societăţii civile  prin
construirea treptată a unei încrederi reciproce şi a unei legături între oamenii obişnuiţi. Prin organizarea şi instituţionalizarea unei reţele de
ONG-uri se vor pune bazele unei înţelegeri mai profunde a problemelor comune, precum şi găsirea unor abordări comune care să rezolve
provocări comune.



Proiectul îi va ajuta pe participanţi să se concentreze şi să-şi dezvolte punctele tari şi rezultatele pozitive din domeniul democraţiei locale,
dezvoltării durabile, precum şi din domeniul ocrotirii mediului. Aceste domenii au fost alese fiindcă reprezintă elementele cheie din dezvoltarea
comunităţii transfrontaliere. În plus, ele se referă şi la coeziunea socială şi culturală, precum şi la ocrotirea mediului. Acestea îndeplinesc de
fapt, în mod real, obiectivele Axei prioritare 3 a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – Dezvoltare Economică
şi Socială.

b)  În ce stadiu de derulare se află proiectul?

Semnarea contractului a avut loc pe 26 aprilie 2010, aşa că proiectul se află la începutul perioadei de implementare. A fost organizată echipa
comună de management, au avut loc şi primele întâlniri de lucru ale echipei, precum şi ale Comitetului comun de monitorizare internă şi a
început implementarea procedurilor de selectare a contractanţilor de servicii şi bunuri.

c) Care sunt paşii următori ai proiectului?

Se va realiza pregătirea evenimentelor promoţionale şi a conferinţelor de presă din Silistra şi din Călăraşi în perioada iunie – iulie 2010. În două
luni trebuie finalizată şi semnarea contractelor în conformitate cu Planul de contractare aprobat. Urmează studierea ONGu-rilor din regiune, a
capacităţii acestora şi a practicilor bune. În lunile  septembrie – noiembrie 2010 ne propunem să organizăm  trei seminarii tematice. Până atunci
vom avea gata o parte din materialele promoţionale pentu promovarea proiectului şi a Programului .

d) Cum apreciaţi relaţia cu structurile implicate în derularea Programului?
Apreciem munca şi eforturile experţilor din cadrul Secretariatului Tehnic Comun/BRCT Călăraşi, Autorităţii Naţionale şi Autorităţii de Management pentru
buna implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria.

e) Cum apreciaţi regulile de implementare stabilite în cadrul Programului ?
Poate sunt prea complicate în scopul de a căuta precizie maximă, transparenţă şi deschidere. Totuşi este devreme să dăm note concrete înainte de prima
vizită a controlorilor de prim nivel, de primul raport tehnic şi financiar, precum şi de finalizarea primei proceduri de rambursare a cheltuielilor.



MANUALUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

ŞI MODIFICĂRI LEGISLATIVE CARE POT INFLUENŢA IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, au fost elaborate două manuale de implementare a
proiectelor: unul pentru proiectele din cadrul primului apel de proiecte (proiecte de tip „soft”) şi al doilea  manual pentru proiectele din cadrul
celui de-al doilea apel de proiecte ( proiecte de tip „soft” şi „hard”). Scopul acestor manuale este de a oferi informaţii corespunzătoare, pe
înţelesul beneficiarilor şi pornind de la informaţiile din formatele aprobate ale contractelor.  Manualul conţine fişe pentru fiecare mare domeniu
de interes în implementarea proiectului. De asemenea, fiecare fişă conţine şi referiri la cadrul legislativ şi la documentele de unde beneficiarii
îşi pot extrage detalii, dacă sunt interesaţi să aprofundeze o anumita temă. Manualul de implementare a proiectelor îl puteţi găsi accesând
pagina de internet a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013: www.cbcromaniabulgaria.eu.
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Autoritatea Naţională (AN)
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice

Strada Sf. Kiril şi Metodii, nr. 17-19, 1202 Sofia, Bulgaria
www.mrrb.government.bg

www.cbcromaniabulgaria.eu
Tel: +359 2 9405 262, +359 2 9405 319

Fax: +359 2 9405 405
Email: hdimitrob@mrrb.government.bg

Secretariatul Tehnic Comun
Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi

Strada Chiciu, nr.2, Călăraşi, Romania
www.cbcromaniabulgaria.eu

www.calarasicbc.ro
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092

Email: info@calarasicbc.ro sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Contacte:

Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bucureşti
www.cbcromaniabulgaria.eu

www.mdrt.ro
Tel: +40 372 111 369
Fax: +40 372 111 456
Email: robg@mdrt.ro
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