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

Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
Република България в сътрудничество с Министерството за европейска интеграция на
Република Сърбия обявяват отварянето на втората Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския
съюз.
Общата цел на програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния
регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство посредством
интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на
културата на обучение.
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 следните приоритетни оси и
специфични цели на Програмата:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:

Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;

Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:

Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;

Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

Приоритетна ос 3. Околна среда:

Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;

Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Териториален обхват
За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца,
Софийска, Перник и Кюстендил;
За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар,
Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.
Допустимост на кандидатите:

Всички нива на регионални/местни органи на властта;

Регионални туристически асоциации;

Структури на гражданското общество (асоциации, фондации, неправителствени
организации);

Структури за подкрепа на бизнеса – търговски палати, бизнес асоциации, бизнес
клъстери;

Образователни/обучителни центрове и доставчици на обучителни услуги; институции
за професионално обучение;

Университети и научноизследователски институти;

Регионални и браншови агенции за развитие;

Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/
администрации;

Регионални и браншови агенции за развитие;

Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.).
Общ бюджет на поканата
12 121 602 евро
Краен срок за кандидатстване
23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET).

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.

