ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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поща: obshtina_cenovo@abv.bg
Проект: „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“,
проектен код: 16.5.2.010, e-MS код: ROBG-136

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ, ЦЕЛЯЩ РАЗВИТИЕТО НА
ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ
ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов се срещна със заместникпредседателя на Окръжен съвет Гюргево Лучиян Корозел. Поводът е встъпителната
пресконференция по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение
между окръг Гюргево и Областна администрация Русе“. Партньор по проекта е и община
Ценово. На презентацията присъства и екипът, който представлява проекта от страна на
общинската администрация в Ценово, ръководен от зам.-кмета Цветомир Петров.
По време на срещата беше отбелязано, че въпреки срещнатите трудностите в началото на
изпълнението на проекта, по него ще се работи професионално и ще бъде завършен
навреме и без финансови корекции. За пореден път представителите от българска страна
отбелязаха значението на трансграничното развитие и необходимостта от правилно
усвояване на еврофондовете за по-доброто регионално развитие.
Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективност на
публичните институции при общ интерес като зелена енергия и регионални инвестиции.
Предвижда се и разработването на стратегия за използването на възобновяеми
енергийни източници и подобряване енергийната ефективност в трансграничния регион
Русе – Гюргево.
Представителни групи на партньорите ще участват в обучителни семинари в Румъния,
Австрия и Швеция.
В пресконференцията участваха още екипите по управление на проекта от Окръжен съвет
Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово.
Пресконференцията от българска страна ще се проведе на 22.05.2018 г. от 10.30 ч. в Зала
1 на Областна администрация Русе.
Проектът се реализира по програма Interreg V-A Румъния – България и общата му
стойност е почти 440 400 евро.

www.interregrobg.eu
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