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

Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
Република България в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз
на Република Турция обявяват отварянето на втората Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския
съюз.
Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество
между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще
доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.
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. Околна среда:
Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и
предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво
използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни
инициативи.
Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния
район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и
свързаната с него инфраструктура;
Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на
общи дестинации;

Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез
инициативи за трансгранично сътрудничество.
Териториален обхват
За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и
Къркларели.
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 Турция
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
15 650 351 евро
Краен срок за кандидатстване
11 април 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.

