 Сключени договори по Програма за трансгранично сътрудничество

Румъния – България 2007-2013 в Област Монтана

Име на
проект

Водещ
партньор/
Партньор

Продължит
ел-ност на
проект

Цели на проект

Подкрепа на
Трансграничното
сътрудничество в
бизнес средата и
насърчаване на
идентичността в
област Долж - Олт
- Плевен - Видин –
Монтана

Румънската асоциация за трансфер
на технологии и
иновации, Крайова / Агенция за
регионално развитие и бизнес център 2000- Монтана

(18 месеца)
26.06.201025.12.2011

Възобновяемите
енергийни
източници инструмент за
предотвратяване и
борба с
изменението на
климата
икономически
растеж и социално
благополучие

Румънската асоциация за трансфер
на технологии и
иновации / Агенция за регионално
развитие и бизнес
център 2000 Монтана

(15 месеца)
23.07.2010–
22.10.2011

Устойчиво икономическо
развитие на област
Долж, Олт, Плевен,
Видин, Монтана чрез
насърчаване на
възможностите в
областта за привличане
на чуждестранни
инвеститори;
Опазване на
трансграничните
природни ресурси и
опазване на околната
среда за осигуряване на
устойчиво развитие,
чрез засилено
сътрудничество между
всички ключови
участници в региона

Културното
многообразие ИЗТОЧНИК на
устойчиви ТГС
ПРОДУКТИ

Фондация
"Монтана-утре" /
Дом на културата
“Амза Пелеа”
Байлеще; Танцов
ансамбъл „младост – Монтана;
Асоциация на
работодатели за
малки и средни
предприятия Долж
Агенция за регионално развитие и
Бизнес център
2000" – Монтана /
Агенция за регионално развитие и
Бизнес център –
Видин; търговскопромишлена камара – Видин; Румънската асоциация за електронни и софтуерната
индустрия Олтения; Асоциацията
за малки и средни
предприятия
Калафат;
ЕвроИнтегра –
клон Монтана /
„Партньори 2000”

(12 месеца)
21.05.201020.05.2011

Да се подкрепи
социалното и културно
сближаване, засилено от
съвместни действия в
областта на културата
между хората и
общностите на Монтана
и Калафат

(18 месеца)
22.09.201021.03.2012

Обща цел:
Икономическо
устойчивото развитие на
Монтана - Видин - Долж
трансграничните
региони, в като се
използват регионалните
възможности
Конкретна цел:
подобряване на
икономическото
развитие на
трансграничните райони
- Монтана, Видин и Долж
чрез подкрепа за
растежа на сектора на
малките и средни
предприятия
Обща цел: Да
популяризира образа на
трансграничното

Защитена бизнес
среда - найкраткия път за
трансгранично
развитие

Винарните
около Дунав

29.03.201128.08.2012

Дейнос Целеви
ти на
групи на
проект
проект

Резулт
ати на
проект

– Калараш

„Wine Way”

Румънската
асоциация за
трансфер на
технологии и
иновации – Долж /
Университет на
Крайова Факултет
Градинарство;
БАЛКАН
Гражданска
коалиция; Агенция
за регионално
развитие и бизнес
център 2000 –
Монтана;
Национален
център за
информационно
обслужване Плевен

(18 месеца)
28.05.201127.11.2012

ICT – сила за
промяна в
образованието

ЕвроИнтегра Монтана /
асоциация АКСЕС –

(18 месеца)
24.09.2011 23.03.2013

насърчаване на найниска стойност и
развитие на съвместни
интегрирани вино
туристическия продукт.
Конкретна цел:
1. Създаване на печлби печеливш модел на
партньорство, където
инвестиции от страна на
бизнеса в човешкия
капитал чрез
предоставяне на умения
за повишаване на
обучение е оправдано от
силното местно търсене
на специалисти в
областта на
предоставяне на услуги.
Повишаване на
конкурентоспособността
на местните икономики.
2. Засилване на
трансгранични
икономически и
социални дейности чрез
осигуряване на обмен и
повишаване на добри
практики в
трансграничния регион
Обща цел устойчиво
икономическо развитие
на област Долж, Олт,
Мехединци,
Белоградчик, Монтана,
Плевен, чрез
идентифициране и
насърчаване на
възможностите в
областта на лозарството
и прилежащите
услуги.Специфична цел
1 Идентифициране и
насърчаването на
възможностите в
областта на лозарството
и прилежащите услуги
от трансграничната зона
Долж, Олт, Мехединци,
Белоградчик, Монтана,
Плевен чрез специфични
мерки и
средства.Специфична
цел 2 Планиране на
пилотен проект в
областта на лозарството,
за да се превърне в
пример за добри
практики за развитие на
лозарството и
винарската индустрия в
румънско-българския
трансграничен регион
Основна цел: Да
съдейства за
интегриране на ICT в

Калараш;
Училищен
инспекторат окръг
Кълъраш; СОУ
„В.Левски” –
Силистра; СОУ
„Емилиан Станев”
– В.Търново;
Математическа
гимназия „Баба
Тонка” - Силистра

образованието и всеки
учебен ден практика
като основен двигател
за промяна.
Специфични цели: 1.
Създаването на
образователен модел за
партньорство между
неправителствени
организации, училища и
общини, където обмена
на добри практики и
сътрудничество в
образователната
система ще донесе нови
възможности и
възможности за
обучение, 2.За да се
отговори на цифровото
разделение – ICT за
справедливост

