ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини
ДЕКЕМВРИ Брой 12/2010
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На 18 и 19 Ноември 2010г. в Уелва,
Испания бе проведен дву‐дневен обучи‐
телен семинар, в рамките на проекта
ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ (ENERGY for
MAYORS), финансиран от Европейската
Комисия по Програма „Интелигентна
Енергия Европа”.
Асоциация на Българските Черноморски
Общини е една от 15‐те партньорски
организации от 7 Европейски страни ‐
Испания, Италия, България, Гърция,
Полша, Германия, Хърватска за период от
36 месеца (май 2010г. – април 2013г.).
Привличайки повече от 90 участника,
обучителният
семинар
регистрира
интерес към изучаване на насоките,
предоставени от съществуващи и
потенциални поддържащи структури на
Европейските градове и региони.
Семинарът бе насочен към повишаване
капацитета на поддържащите структури
на база проведено проучване на нуждите
в рамките на проекта. По време на
семинара бяха представени множество
презентации, както и бе организирана
интерактивна работна среща. По време
на презентационната част участниците
имаха възможност да научат повече за
Инициативата Конвент на Кметовете и

нейното изпълнение, да споделят опит и
добри практики от активни поддържащи
структури, както и да научат за
финансовите възможности, предоставя‐
ни на действащите лица, ангажирани в
Конвента. По време на интерактивната
работна среща участниците споделиха
идеи и опит в създаването и функцио‐
нирането на активна поддържаща
стрктура.
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ПОДГОТОВКА НА ВИДЕО ФИЛМ:
SECHURBA – УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ
З ОН И

Асоциация на Българските Черноморски
Общини, като водещ партньор по един от
работните пакети на проекта, имаше
ангажиментта да изработи видео филм за
SECHURBA. Основната цел на филма бе да
се представят резултатите на проекта: да
се заснемат и покажат пилотните сгради
във всички европейски страни, включени
в проекта, както и да се интервюират
всички заинтересовани лица и да се
покаже активността и ангажираността на
местната власт относно
визията и стратегиите
за
постигане
на
енергийна ефективност
в
тяхната
община/
регион.
Ключова
задача
на
видео филма е да
покаже, че историчес‐
ките
райони
имат
важна
роля
в
съвременния начин на
живот и могат да се
адаптират така, че да
помагат на отделните
хора
и
общности
да
намалят
произвежданите въглеродни емисии и да
станат по‐устойчиви.
Подчертавайки
многообразието
от
интервенции, които могат да се направят

все още, при запазване на уважението към
и поддържането на културно‐
iсторическото наследство се цели да се
повиши информираността сред широката
общественост и другите общини, които
имат райони от исторически интерес,
идеи и подкрепа, за да им помогне да
разберат, че историческите райони не са
проблем, а могат да се разглеждат като
част от решението при създаване на
общност с ниски въглеродни емисии.
Експертите от АБЧО
разработиха сценария
на видео продукцията, а
заснемането и монтажа
на
филма,
беше
възложено
на
професионалния екип
на «Фотев Филм». Видео
операторите посетиха
на място всяка една от
пилотните общини и
заснеха
кадри
на
пилотни
сгради
на
проекта в България,
Англия, Унгария, Дания,
Италия, Гърция, Испания и интервюта с
експерти, консултанти, представители на
местната
власт,
неправителствени
организации, монтажисти, плановници и
др. във всяка община.

Филмът ще бъде представен по време на Заключителната
конференция на проекта, която ще се проведе в средата на февруари
2011г. в една от обследваните исторически сгради „Зена Касъл” в
покрайнините на Пиаченца, Италия.
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Отворени програми за кандидатстване
ВАЖНО!!! Удължава се срокът
за кандидатстване по схема за
предоставяне
на
безвъз
мездна финансова помощ
BG161PO001/3.103/2010
„Подкрепа за развитието на
природни,
културни
и
исторически
атракции”
Удължава
се
срокът
за
кандидатстване по схемата до
15 февруари 2011 г.
BG161PO0032.2.01 „Подкрепа
за създаване и развитие на
бизнес инкубатори"
Краен срок: 28 март 2011 г.
Основната цел на процедурата е
да допринесе за създаване на
нови и развитие на вече
съществуващи
бизнес
‐
инкубатори в България като
фактор за подобряване на
бизнес средата и инструмент за
предоставяне на широк кръг от
услуги
за
насърчаване
развитието на предприятията
чрез
предоставянето
на
подкрепа за изграждане на
необходимата инфраструктура
за
дейността
на
бизнес
инкубаторите, популяризиране
на предоставяните от тях
услуги, както и подкрепа за
оперативната
им
дейност,
насочена към укрепване на
капацитета и установяване на
бизнес
инкубаторите
като
устойчиви
структури
за
подкрепа
на
бизнеса
на
регионално ниво. Проектите
следва да се изпълняват на
територията на РБългария.
Общият размер на безвъзмезд‐
ната финансова помощ по
процедурата е 35 204 940 лева.
Допустими за финансиране са
следните дейности:
По Компонент 1 „Инвестицио
нен компонент" допустими са
следните дейности:

‐ Придобиване на инвестиционни
проекти по смисъла на ЗУТ за
изграждане, преустройство или
разширяване на сгради за нуждите
на нови или разширяване на вече
съществуващи бизнес инкубатори.
‐ СМР, свързани с изграждане,
преустройство или разширяване на
сгради, върху които кандидатът
или участник в обединението‐
кандидат има вещно право, за
нуждите на нови или разширяване
на съществуващи бизнес инкуба‐
тори.
‐ Придобиване на ДМА, необходими
за
дейността
на
бизнес
инкубаторите ‐ закупуване на офис
и специализирано оборудване
свързано с дейностите и предоста‐
вяните
услуги
от
бизнес
инкубатора.
По Компонент 2 „Подкрепа за
оперативната дейност на бизнес
инкубаторите",
допустимите
дейности включват:
‐ Създаване на интернет страница
на бизнес инкубатора, както и
създаване на виртуални бизнес
инкубатори;
‐
Ресурсно
обезпечаване
на
оперативната дейност на бизнес
инкубаторите;
‐ Други допустими дейности по
Компонент
2,
свързани
с
подготовката и/или изпълнението
на проектите по настоящата
процедура:
>> Консултантски услуги за
изготвяне
на
проектното
предложение
по
настоящата
процедура ‐ не повече от 10000
(десет
хиляди)
лева;
>> Визуализация на проекта ‐ не
повече от 5 000 (пет хиляди) лева;
>> Одит на проекта (извършен от
регистриран одитор) ‐ не повече от
15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Покана за проекти към
Европейския
фонд
за
бежанци
Краен срок: 14 декември
2010 г.
Фондът подкрепя усилията на
държавите
членки
за
приемането на бежанци и
справянето на последствията
от
това.
Настоящият
конкурс
е
насочен към национални,
регионални и местни власти,
неправителствени
и
международни организации,
университети
и
изследователски институти.
Те
трябва
да
бъдат
регистрирани в държава ‐
членка на Европейския съюз,
с изключение на Дания.
Допускат се и кандидатури на
партньорски
сдружения.
Фондът
съфинансира
разходите по изпълнението
на проекта като заплати,
пътни разходи и разходи за
престой, за оборудване, за
организиране
на
конференции и семинари, за
финансови услуги и др.
Индикативен бюджет: 3,6
млн.
евро
Финансовата
помощ
не
трябва да надвишава 90% от
общите допустими разходи по
проекта.
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