ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ на ОБЩИНА ЦЕНОВО с външно финансиране
(в лв)
Номер на договора за
финансиране
Наименование на проекта
Nr
1 Договор 2004/016„Създаване на Виртуален център за
783.01.03.17
устойчиво развитие с цел
съвместно управление на
природната среда на
трансграничния регион Ценово –
Комана”

Бюджетна линия
Програма ФАР
Трансгранично сътрудничество:
България–Румъния
BG 2004/016-783.01.03/G/CBC/JSPF

Цели
Обучения, семинари и проучване на
регионите в екологична посока

2 Договор BG 2005/017- Рехабилитация на сградата на ОУ
353.01.03.23 от
„Христо Ботев”
29.02.2008 г

ФАР - BG 2005/017-353.01.03
Рехабилитация на сградата на ОУ
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
„Христо Ботев” с. Ценово
помощ: “Подобряване на състоянието и интеграцията
на малцинствени групи в неравностойно положение със
специален фокус върху ромите”

3 Договор
BG161PO001/4.1.01/2007/051 от
20.10.2018 г.

Интегриран проект за ремонт на
сградите на училища и детски
градитни в Община Ценово

4 Договор с реф. № 2(1i)-Трансгранична инициатива за
3.3-1,
включване на младите хора в
MTS-ETC Code: 625 подобряване на публичния образ и
от 04.08.2010 г
регионалната идентичност на
региона Русе – Гюргево

Източник на финансиране
Централно звено за финансиране и
договаряне при Министерство на
финансите на Република България Протрама ФАР - BG

Централно звено за финансиране и
договаряне при Министерство на
финансите на Република България Програма ФАР - BG

Период на
изпълнение
01.11.2006 30.09.2007 г.

Стойност
85 492

29.02.2008 29.07.2009 г.

404 372

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” Основен ремонт на сградите на 4 детски Министерство на регионалното
операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”
градини, 3 училища и основен ремонт на развитие и благоустройството ОП
схема BG161PO001/4.1.-01/2007: „Подкрепа и осиг.на оградата на училището в с. Ценово
"Регионално развитие"
подходяща и рентабилна образ. инфраструктура,
допринасяща за устойчиво местно развитие”

20.10.2008 20.04.2010 г.

996 335

ос 3: Икономическо и социално развитие –
Обучение на деца, състезания и др.
Икономическо и социално сближаване чрез съвместно спортни игри
определяне и подобряване на сравнителните
предимства на района, операция –3.3. Сътрудничество
от типа „хора за хора”

04.8.2010 10.08.2011 г.

191 654

01.10.2009Грижа в семейна среда за хора с различни Министрество на труда и социалната
30.09.2010 г.
видове увреждания и самотно живеещи политика
хора - дейности
Европейски Социален Фонд 2007 – 2013
г

118 560

Грижа в семейна среда за
Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г
5 Договор
BG051PO001/5.2-01.04-независимост и достоен живот на BG051PO001/5.2-01
0039-С0001от
хора с различни видове увреждания
01.10.2009 г.
и самотно живеещи хора - дейности
„Социален асистент” и „Домашен
помощник” - фаза 2

Министерство на регионалното
развитие и благоустроиството и
Румънското правителство

