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“
Девети месец 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 е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от
Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.
За успешното реализиране на проекта Община Ценово, за периода от 01 април 2019 г. до
момента, подписа договори с външни изпълнители за разработване на една обща
стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично
партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка и за доставка на 1
бр. специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с
интервеционно оборудване.
Във връзка с осигуряване на информираност и публичност по проекта е издадено
Разрешение за поставяне от 18 април 2019 г. на 1 (един) брой билборд, въз основа на
схема, одобрена от главния архитект на Община Ценово и представените конструктивни
становища и указания за изпълнение. Билбордът ще бъде монтиран до края на месец май
2019 г.
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