ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Област Русе, Община Ценово, с. Ценово, 7139, ул. „Цар Освободител“ № 66,
телефон: +3598122/ 25 10, ел. поща: obshtina_cenovo@abv.bg
Проект: „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове“,
ДБФП № 83520/ 20.07.2018 г., e-MS код: ROBG-417

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“
Година и половина Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с
Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, успешно реализира проект ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен
регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в
трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта, след подписването
на Допълнително споразумение № 1 от 30 май 2019 г. към Договора за безвъзмездна
финансова помощ, е 829 984,18 евро, от които 705 486,54 евро са от Европейския фонд
за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.
На 23 януари 2020 г. „Институт за управление на проекти и програми“ ООД – гр. София,
изпълнител на Договор № 05311042019ДЗ/ 11.04.2019 г. с предмет „Разработване на 1
обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно
трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка“,
предаде в срок на Община Ценово разработената „Обща стратегия за по-добра
координация и ефективни реакции на съвместното трансгранично партньорство между
Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка“ в рамките на Проекта.
Община Ценово подаде пето искане за верифициране на направени по Проекта разходи
на стойност 341 290,89 евро (667 496,72 лв.) за периода от 31 юли 2019 г. до 31
декември 2019 г. Искането за първо ниво на контрол до Министерство на регионалното
развитие и благоустройството бе изпратено на 23 януари 2020 г.

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

