ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОГРАМА INTERREG-ИПП
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020

Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
Република България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на
Република Македония обявяват втора покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония, чиято
цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е
съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
Общата цел на програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между
хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и
използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез
ефикасно използване на ресурсите.
Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за кандидатстване
с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по подготовка на проектно
предложение.
Приоритетни оси и специфични цели:
Проектните предложения трябва да отговарят на една от специфичните цели и оси на
Програмата:
Приоритетна ос 1. Околна среда
Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните
ресурси в трансграничния район;
Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и
причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
Приоритетна ос 2. Туризъм
Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез
сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното
наследство;
Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото
предлагане на региона;
Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия
туризъм.

Приоритетна ос 3. Конкурентоспособност
Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.
Териториален обхват:
За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион,
Източен регион и Югоизточен регион.
Допустимост на кандидатите:

Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното
законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни
структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни /
регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно
нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;

Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и
Македония

Да са организации с нестопанска цел;

Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат
като посредници.
Общ бюджет на поканата:
6 917 631,00 евро.
Краен срок за подаване на проектни предложения:
11 май 2018 г., 17:00 часа българско време (ЕЕТ).

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за допълнителни
въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас на електронен адрес:
office@bica-bg.org.

