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ДВУДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СЪБРА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ
БЪЛГАРСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА
ВЛАСТ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКСПЕРТИ
В рамките на проект „Т‐Т Accelerator – Катализатор за
побратимени градове”, финансиран по програма Европа за
Гражданите 2007‐2013 се проведе двудневен обучителен
семинар в средата на месец декември 2010 г. Организатори на
събитието бяха Асоциация на Общините от Регион Еврос (TEDK
N. Evrou), Асоциация на Общините от Регион Ксанти (LAUX) и
Асоциация на Общините от Регион Кавала (TEDK N. Kavalas) –
Гърция.
На 13 Декември 2010 г. в Александруполи, Гърция се проведе
първия обучителен семинар на тема: “Добрите практики и опит
в осъществяването на побратимявания на градове извън
рамките на ЕС”. На следващият ден, семинарът продължи в гр.
Кавала, като темата му бе: “Устойчиво развитие и съхранение на
традиционни населени места от гледна точка на туристическо
развитие и промотиране на заетостта”.
Гости на международната среща бяха делегати от България,
представители на местни общински институции, експерти и
неправителствени организации от региона на черноморските
общини. Като партньор по проекта Асоциация на Българските
Черноморски Общини бе съорганизатор и представители на
асоциацията водеха българската
група.
Официален гост и предста‐
вител на местната власт бе
г‐н СЛАВЧО СЛАВОВ,
Зам. Областен управител на
област с административен
център Варна.
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА УЧАСТИЕТО НА
ОБЩИНАТА КАТО ПИЛОТНА В ПРОЕКТ SECHURBA
Г‐н Николай Ангелов, Кмет на община Балчик сподели
своето удовлетворение от включването на община
Балчик като пилотна в проекта. Ето част от
интервюто на Кмета, заснето в документалния филм
за проекта:
“Радвам се, че нашата община участва като пилотна устойчива
община в проект SECHURBA, финансиран по програма Интелигентна
Енергия за Европа. Като партньор и общиначленка на Асоциацията на
Българските Черноморски Общини, Балчик се нарежда сред общините
новаторки в областта на енергийната ефективност и иновации в
тази област.
Не беше лесно да изберем само три от над 300 исторически паметници,
музей и защитени обекти, които да поставят началото на
иновативно обновяване на историческата и архитектурна част на
Балчик, изпълнявайки съвременните критерии за енергийна
ефективност. Искам да подчертая още, че през м. Май 2010 г. Балчик се
присъедини към инициативатана ЕК “Конвент на кметовете”,
задължавайки се да достигне енергийните цели на Европа 202020, и
да ги надмине. В този смисъл, проект SECHURBA се вписва
изключително добре в програмата и визията за развитие на Балчик.
Един от приоритетите на града и общината ни е развитието на
целогодишен туризъм, с аспект към културния туризъм. В общинската
стратегия за развитие до 2013 г. една от главните цели е
прилагането на енергийно ефективни мерки, които да подобрят
енергийното снабдяване, конкурентноспособността и опазването на
околната среда. В този смисъл, изборът на сградите на Историческия
музей, старата община и художествената галерия бяха най
подходящи за целите на проекта. Обществената значимост на тези
сгради породи много голям интерес сред гражданското общество, а
енергийните одити и бъдещото саниране на сградите с оглед
запазване тяхната културна и историческа стойност намериха
широка подкрепа сред жителите на града. Местния бизнес откликна
чрез събиране на средства за извършване на одитите, а общината
намери и програми, по които може да получи финансова подкрепа за
осъществяването на енергийните интервенции.
Особено ценно за нас е партньорството с Асоциацията на Българските
Черноморски Общини в качеството й на подкрепяща структура на
Конвента на кметовете, предоставяща експертна, техническа и
административна помощ при разработката и изпълнението на
енергийни проекти.
Предполагам, че други градове ще последват нашия пример и аз с
удовoлствие представям постигнатото от нашата община чрез
участието си в този проект.”
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Филм за
проекта
Проект SECHURBA се
реализира от 13 парт‐
ньора от 7 европейски
държави и има за цел
да демонстрира устой‐
чива енергийна интер‐
венция в исторически
урбанизирани зони и
сгради, като се запаз‐
ват техният културен,
наследствен и харак‐
терен за района облик.
Проектът се осъществи
в исторически местнос‐
ти и сгради, като
изработи 10 пилотни
практики.
Пилотни общини в
България са Варна и
Балчик.
36 месечният проект
приключва в средата
на месец февруари
2011 г. По този повод
ще бъде организирана
финална конференция
за
представяне
на
резултатите от проекта
в гр. Пиаченца, Италия
(Зена Касъл). Това е
една от обследваните
и одитирани истори‐
чески сгради в рамките
на проекта.
По време на финалната
конференцията
ще
бъде представен и
Документалния филм
за проекта SECHURBA,
изготвен от експерти
от АБЧО (като парт‐
ньор, отговорен за
подготовката му) и
Фотев Филм.
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П О К А Н А за участие в
Информационен ден

Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма и Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните
предприятия организират информационен
ден за представяне ПРЕД БИЗНЕСА на
обявените процедури за подбор на проекти
по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013. Следните десет
процедури за подбор на проекти по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската
икономика” 2007‐2013 са отворени:
1. BG161PO003‐2.1.11
„Технологична
модернизация
в
малки
и
средни
предприятия”;
2. BG161PO003‐2.1.10
„Подкрепа
за
предприятия и кооперации на хора с
увреждания”;
3. BG161PO003‐2.2.01
„Подкрепа
за
създаване и развитие на бизнес инкубатори”.
4. BG161PO003‐1.1.05
„Разработване
на
иновации от стартиращи предприятия”;
5. BG161PO003‐1.1.04
„Подкрепа
за
внедряване в производство на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”;
6. BG161PO003‐1.2.02 „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер”;
7. BG161PO003‐1.2.03 „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи технологични
центрове”;
8. BG161PO003‐2.4.01
„Подкрепа
за
развитието на клъстерите в България”;

9. BG161PO003‐1.1.03
„Развитие
на
стартиращи иновативни предприятия чрез
подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги”;
10. BG161PO003‐1.2.01
„Подкрепа
за
създаване на технологични паркове”.
Целта на информационната среща е да се
запознаят представителите на българските
предприятия и научните среди детайлно с
условията и начина на кандидатстване по
отворените за набиране на проектни
предложения процедури по Оперативна
програма
„Развитие
на
конкуренто‐
способността на българската икономика”
2007 – 2013.
Лектори
ще
бъдат
експерти
от
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия ‐
Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2
на Оперативната програма и дирекция
„Европейски фондове за конкуренто‐
способност”
в
Министерство
на
икономиката, енергетиката и туризма –
Управляващ орган на Оперативната
програма.
Информационният ден за град Варна ще
се проведе на 2 февруари 2011 /сряда/ от
10.00 ч. в Конферентна зала на Гранд
Хотел „Димят”, бул. "Княз Борис І" № 111.
Пълният пакет документи и Насоки за
кандидатстване
по
процедурите
са
публикувани
на
следните
интернет
страници:
www.opcompetitiveness.bg,
www.ibsme.org и www.eufunds.bg.
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Отворени програми за кандидатстване
PRINCE 2010  ЕС27  Покана за предложения
Краен срок: 31 март 2011 г.
Общата цел на тази покана за предложения е да
повиши информираността за ползите и предизви‐
кателствата на настоящото разширяване на ЕС към
Западните Балкани, Турция и Исландия, като включи
в процеса основните заинтересовани страни, лицата,
които влияят върху общественото мнение,
професионалистите от медиите и като насърчи
контактите между хората.
Поканата се състои от две обособени позиции:
телевизионни програми (позиция 1) и действия за
повишаване на информираността (позиция 2).
Сумата, която е налице по настоящата покана за
предложения, възлиза на 2 500 000 евро.
Финансовият принос от Комисията не може да
превишава 60 % (за позиция 1) и 80 % (за позиция 2)
от общите допустими разходи.
Покана за представяне на предложения и
изразяване на интерес по програма „ЕСПОН 2013“
Краен срок: 21 март 2011 г.
В рамките на програма „ЕСПОН 2013“ вече започна
набирането на кандидатури по покана за
представяне на предложения и изразяване на
интерес:
1. Покана за представяне на предложения за проекти
в областта на приложните изследвания:
‐ Европейски региони: потенциален принос към
стратегията „Европа 2020“ (бюджет: 400 000,00 евро)
‐ Териториални сценарии и визии за Европа
(бюджет: 1 200 000,00 евро)
‐ Териториален потенциал за по‐екологична
икономика (бюджет: 750 000,00 евро)
‐ Териториално управление ‐ най‐добри практики за
нови перспективи (бюджет: 750 000,00 евро)
2. Покана за изразяване на интерес от заинте‐
ресованите страни за целеви анализи (бюджет: 1 795
000,00 евро за финансиране на 5 проекта,
предвидени
в
покана
за
представяне
на
предложения, която ще бъде обявена по‐късно).
3. Покана за представяне на предложения в рамките
на научната платформа ESPON:
‐ Система на ЕС за наблюдение на територията и за
докладване (бюджет: 598 000,00 евро).

Водещ броя: Полина Антонова
Редактори: Елена Симеонова

ОПРР: BG161PO001/1.110/2010 „Подкрепа
за създаване и промотиране на иновативни
културни събития” в 86 общини от градските
агломерационни ареали
Краен срок: 28 февруари 2011 г, 16:00 ч.
местно време
Настоящата схема цели:
‐ Да се насърчи развитието, обновяването и
обогатяване на културния живот чрез
организиране и промотиране на културни
събития като главен фактор за изграждане на
идентичността
и
неповторимостта
на
населените места в градските ареали;
‐ Да се създадат и развият нови и
неконвенционални форми на културни изяви,
които се основават на иновативни идеи и
практики на представяне и промотиране на
културни
събития;
‐ Да се създават условия за равен достъп до
културата на граждани от различни социални и
етнически групи, които да спомагат за тяхното
включване
в
културните
процеси.
Дейностите, които ще получат подкрепа,
включват:
1. Организиране и/или провеждане на
иновативни културни събития и прилагане на
добри практики, с цел обогатяване на
културния
живот
и
повишаване
на
привлекателността на населените места в
агломерационните ареали и изграждане на
местната
идентичност.
2. Дейности за обществено осведомяване,
промотиране и реклама на провежданите
иновативни
културни
събития;
3. Дребномащабни инфраструктурни дейности,
свързани с организацията и провеждането на
иновативното културно събитие (изграждане
на достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания, реализация на дейности по
благоустрояване
и/или
озеленяване
на
пространства,
ремонт,
реконструкция,
обновяване на сгради, пряко свързани с
изпълнение
на
иновативното
културно
събитие);
4. Осигуряване на подходящо оборудване и
обзавеждане, свързано с организираните
събития: закупуване на технически съоръжения
и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна,
осветителна и видео техника, мултимедия,
екрани и др.)
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