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ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО - ВОДЕЩ ПАРТНЬОР
Бюджет - 222 269,37 евро
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ
Бюджет – 5 958,30 евро
ОБЩИНА ЦЕНОВО
Бюджет – 212 165,52 евро

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Да се повиши капацитетът за
сътрудничество
между
трите
администрации
чрез
повишаване
експертизата
на
персонала
и
създаването
на обща
рамка
за
сътрудничество в области от общ
интерес, като например съвместна
подготовка за следващия програмен
период 2021 – 2027 г.

ОЧАКВАНИ ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
НОВА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА
• Чрез финансови инструменти, подобно на план „Юнкер“
• Размеpът започва да cе договopя пpи бългаpcкото
Пpедcедателcтво

НАМАЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ
• Намаление на бюджета на ЕС с 10 млрд. евро

ЛИПСА НА ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА
• ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - 426 309 618 евро
• • ИНТЕРРЕГ РУМ-БГ - 258 504 126 евро

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С
ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРИТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ – Гюргево, Русе, Ценово
• Обучение на персонала
• Идентифициране на проектни идеи
УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СТРАНИ
ОТ ЦЕНТРАЛНА И ЗАПАДНА ЕВРОПА

• Проучване на добри практики
• Сключване на споразумения за съвместна
работа

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Разработено и съгласувано портфолио от
съвместни инвестиционни проекти.
2. Съгласувани правила за работа на съвместна
работна група в областта на инвестиционни проекти
от взаимен интерес
3. Проведено проучване на текущото състояние за
използването на ВЕИ в трансграничния регион.
4. Разработена стратегия за използване принципите
на „Зелената икономика“ в трансграничния регион.
5. Разработен наръчник за използването на ВЕИ
6. Разработен План за действие.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Осигуряване на модерна рамка за дейността на
трите институции.
За съставяне на портфолио от реалистични проекти за
следващия програмен период, персоналът на трите
институции трябва да бъде по-добре подготвен за
усвояване на европейските средства в бъдеще. Това
налага да се осигури модерно оборудване, актуална
технология и професионална основа за постигане в
бъдеще на по-добро усвояване на средствата на ЕС.

Осигуряване на адекватна рамка за дейността
Компютърно оборудване
• Преносими компютри 15 бр
• Фотокопирна машина

Офис обзавеждане
•
•
•
•

Видеопроектор
Екран за стенно проектиране
Архивни шкафове
Два климатика

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
2. Приложение на принципите на „Зелената
икономика“ в трансграничния регион РусеГюргево.
За целта ще се проучи и анализира настоящата
ситуация по отношение прилагането на ВЕИ в
трансграничния регион Русе-Гюргево и ще се
разработи Стратегия за приложение на ВЕИ и
мерките за енергийна ефективност, както и
практически наръчник за работа на трите
администрации в това направление.

Приложение на принципите
на „Зелената икономика“
в трансграничния регион Русе-Гюргево

Разработване на стратегия
Разработване на наръчник за използване на
принципите на „Зелената икономика“

Провеждане на две кръгли маси, два
семинара, петдневно обучение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
3. Осъществяване на иновативна обучителна програма
в трите администрации
Ще се осъществи наставническа програма, чрез която
изявени специалисти от трите администрации ще
предадат своя опит на новите колеги и ще подпомогнат
професионалното израстване на младите кадри от
трите администрации. Ще бъдат проведени два
петдневни обучителни курса в областта на управление
на инвестиционните проекти и за практическо
приложение на принципите на „Зелената икономика“

Разширена обучителна програма
Наставническа
програма

• 5 дни в Гюргево (1 събитие) и 5 дни в Русе (1 събитие)
- всеки с по 15 служители на партньорите или на
сътрудничещи обществени институции за
разработване и трансфер на най-добри практики,
организационни модели и други

Обучителен
курс

• Управление на публичните инвестиции - (петдневно
събитие в Констанца) 40 души (20 служители от
Областна администрация Русе и община Ценово както
и 20 служители от Окръжен съвет Гюргево)

Обучителен
курс

• Приложение на „Зелената икономика“ - (петдневно
събитие във ВеликоТърново) - 40 души (20 служители
от Областна администрация Русе и община Ценово
както и 20 служители от Окръжен съвет Гюргево)

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
4. Обмяна на добри практики и проучване на челен опит
в две страни, членки на Европейския съюз
Ще бъде изучен челния опит на Австрия по
приложението на ВЕИ, като ще бъде посетена община
Гюсинг, която е иновативен пример на енергийно
самозадоволяваща се община.
Ще бъде посетена и областна администрация в Швеция,
за проучване на иновативен шведски административен
модел, с цел в крайна сметка за постигането на висок
жизнен
стандарт,
съгласувана
организация
и
изпълнението на очакванията, формулирани от
гражданските общности.

Защи избрахме да посетим Гюсинг

ОБЩА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Отопление - 73 GWh
Електроенергия - 40,4 GWh
Горива - 47 GWh

ОБЩИНСКО
ПРОИЗВОДСТВО
Отопление - 51,273
GWh
Eлектроенергия - 19,2
GWh

ЧАСТНО
ПРОИЗВОДСТВО
Отопление - 6,5 GWh

ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГАЗ ЗА ГОРИВО
8,4 GWh

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
5. Съгласуване на Портфолио от подходящи
предложения за съвместни проекти за следващия
програмен период и съставяне на План за реализация.
Това ще включва следните основни дейности:
5.1. Избор на идеи за проекти с висока степен на
социални и икономически ползи на ниво институция;
5.2. Разработване на портфолио от приоритети и идеи
за проекти за публични инвестиции, общи за трансграничния регион Гюргево Русе;

5.3 Подписване на рамково споразумение
между трите институции за следващия
програмен период;
5.4. Съгласуване на съвместни механизми за
подкрепа и укрепване на инвестициите.

Съставяне на План за реализация
Основни дейности

Избор на идеи за проекти с висока степен на социални и
икономически ползи на нивото на всяка институция
1 мрежа от участници в ТГС (от Румъния, България, ЕС), които
ще бъдат публикувани на интернет страниците на партньорите
и на Програмата

Съвместно портфолио от проекти,
идентифицира финансирането

за

които

да

Приемането на общи механизми за подкрепа и укрепване на
инвестициите

се

Благодарим Ви за вниманието!
22 май 2018 г.
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