 Сключени договори по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 в Област

Плевен
Име на
проект

Водещ
партньор/
Партньор

Продължителност на
проект

Цели на проект

Дейности на проект

Целеви групи на
проект

Резултати на проект

„Социално
икономическо
състояние и
оценка на
трансграничната
зона между
България и
Румъния 20092015“

Фондация за
демокрация,
култура и
свобода –
клон
Кълъраш
(ФДКС),
Румъния

2009-08-01
- 2016-0201

Да предостави цялостно и
точно социалноикономическите условия и
развитието на румънобългарската
трансграничната зона в
периода 2009-2015.
Да разработи набор от
инструменти за оценка на
социално-икономическите
условия и тяхното развитие
в трансграничната зона
(методология, набор от
показатели и бази данни)
Да увеличи
административния капацитет
на институциите,
управляващи Програма ТГС
Румъния-България (МРРБ,
СТС)
Да подобри ниво на
разбиране на гражданите за
проектите, финансирани от
програмата на ЕС за ТГС

С помощта на база данни,
която ще съдържа релевантна
информация относно
състоянието на региона от
социална и икономическа
гледна точка, фирмите ще
могат да ползват
необходимата им информация
за своите бизнес-планове.
Също така, бизнесмените ще
намират на румънски,
български и английски език
приетите от местните
публични администрации
наредби, които засягат пряко
дейността в трансграничната
зона Румъния – България.
Информацията ще бъде
достъпна безплатно, на
интернет страницата на
проекта.

Населението в
трансграничната зона
(Румъния-България)
Местната публична
администрация
(общини)
Румънски и
български фирми от
трансграничната зона,
включително
консултантски фирми в
привличането на
европейските
структурни фондове
Чуждестранните
инвеститори, които
действат в
трансграничната зона
Средствата за масова
информация

Ясна система от
показатели, които са от
значение за целите на
проекта
Списъци на
съществуващите подобни
проучвания, статистика и
др. в трансграничния
регион
Методология за
събиране на данни,
обработка и отчитане
Напълно функционираща
електронна платформа за
управление и обработка на
данни
Пълна и постоянно
актуализирана база данни

Реализираните в рамките на
този проект изследвания ще
станат полезен работен
инструмент и за бизнеса, HПO,
медиите, местните общности,
местните администрации и не
на последно място, за двете
правителства на Румъния и

България.
"Заздравяване на
трансграничното
сътрудничество
в сферата на
туризма и
повишаване
нивото на
развитие на
съвместните
туристически
продукти в
областите
Плевен и Долж"

Фондация
"Перпетуум
мобиле" Плевен

2010-04-21
- 2011-1020

Да се насърчи развитието на
трансгранични туристически
продукти и разнообразяване
на съществуващите
трансгранични туристически
услуги в област Плевен и
окръг Долж.
Да се стимулира
балансирано развитие на
периферни икономически
зони в България и Румъния и
популяризира туризма като
сектор за генериране на
доход в икономиката.
Да се проучат
съществуващите природни,
исторически и човешки
ресурси в окръг Долж и
област Плевен и да се
направи оценка на техния
потенциал за създаване на
нови туристически продукти;

„Информационн

Сдружение

2010-06-27

Да се осъществи съвместен
трансграничен процес на
планиране в областта на
развитие на туристическата
инфраструктура като
предпоставка за устойчив
растеж, да се засили
капацитета на граничните
общини за разработване на
проекти за трансграничен
туризъм.
Да се подпомогнат

Разработване на съвместна

Преки бенефициенти:

1.Успешно реализиран

и центрове
Плевен Крайова Слатина,
мост между две
държави”

"Еврорегион
Плевен Олт"

- 2011-1026

контактите и
сътрудничеството между
участниците в
трансграничното развитие,
така че сравнителните
предимства, обмена на
информация, изследванията
на пазарите исъчетаването
на ресурсите да се
използват за стимулиране на
икономическия растеж в
трансграничния регион чрез:
Цел 1: Разработване на
съвместна регионална
информационна база данни
за идентифициране,
събиране и публикуване на
трансграничните
възможности и контакти.
Цел 2: Създаване на
политики и правила за
разработване на рамка за
съвместни социални и
икономически дейности.
Цел 3: Съвместно
популяризиране на
регионални продукти и
услуги.

регионална
информационна база
данни.
• Разработване на
стратегически и
оперативни документи
за управление на информационните
центрове и
определяне на
услугите, предоставяни от тях.
• Популяризиране на МСП и
НПО от целевия
трансграничен регион.
• Оборудване на
информационен
център в гр. Плевен.

• Най-малко 60 фирми и
неправителствени
организации, които
участват в дискусиите за
разработване на
стратегия за
управленски и
оперативни центрове
• Най-малко 60 фирми и
неправителствени
организации, които
участват в определяне
на дейността на
центровете за
комуникация
• Най-малко 20 души,
работещи за развитието
на икономическия
анализ.
• Най-малко 60
компании ще участват в
разработването на
маркетингови стратегии
• Най-малко 30 души,
които ще се занимават с
рекламни материали
• Най-малко 60
компании са участвали в
търговски изложения.
• 10 медии, които
участваха в
пресконференция
Непреки бенефициенти:

проект по трансгранично
сътрудничество РумънияБългария 2007-2013.
2. Създаване на база
данни, въз основа на
проучване на пазара и
статистически данни.
3. Разработване на
стратегия за развитие и
маркетинг стратегия за
работата на центровете за
данни
4. Насърчаване на малките
и средни предприятия и
неправителствени
организации в целевия
регион на трансгранично
сътрудничество
5. Прозрачност и
популяризиране на проекта

Регионални
правителства и местни,
регионални и местни
институции,
професионални
организации, компании
за развитие и дизайн,
неправителствени
организации от трите
региона.
„Подпомагане на
трансграничното
сътрудничество
в бизнес средата
и насърчаване
на регионалната
идентичност на
Долж - Олт Плевен - Видин Монтана „

Румънска
асоциация
за
технологиче
н трансфер
и иновации,
Крайова

2010-06-26
- 2011-1225

Устойчиво икономическо
развитие на областите
Долж, Олт, Плевен, Видин и
Монтана чрез представяне
на възможностите на зоната
с оглед привличане на
чуждестранни инвестиции.

1. Изследване на Стратегията
за устойчиво развитие на
бизнес средата в област
Долж, Олт, Плевен, Видин,
Монтана. Проучването
идентифицира общите стъпки,
които трябва да се направят и
които са възможности за
малки и средни предприятия
от този район за подобряване
на техните продукти, процеси
и услуги, както и възможности
за инвеститорите
I) Проучвания България
II) Проучвания Румъния
-приключване на
изследванията
III) отпечатване на
проучването
2. Портал за развитие

2500 SMM от Долж, Олт,
Плевен, Видин,
Монтана;
700 представители на
държавни и местни
власти
Хората от
трансграничните
региони на Долж-ОлтПлевен-Видин-Монтана

1 проучване на стратегия за
устойчиво развитие на
бизнес средата в област
Долж, Олт, Плевен, Видин,
Монтана.
1 портал за транс
граничния район:
(интерактивна карта на
площ, управлението на
земите, проучване на
населението, местното
наследство, он-лайн
превод и мрежа от
заинтересовани страни)
1 филм за трансграничния
регион Долж, Олт, Плевен,
Видин, Монтана
6 работилници - 3 за МСП и
3 за местните власти (60
представители на бизнеса –
30 румънски и 30
български, 60 институции 30 румънски и 30

(интерактивна карта,
управление на земите,
изследване на населението,
местното наследство,
симултанен превод,
заинтересованите страни на
мрежата, бюлетини)
3. Реализиране и излъчване
на филм: "Бизнес
възможности в района на
Долж, Олт, Плевен, Видин,
Монтана"
I) Излъчване на филма в
Румъния
II) Излъчване на филма в
България
4. Организиране и провеждане
на шест семинара:
I) 3 работни срещи в Румъния
II) 3 работни срещи в България
Конференция за използване и
популяризиране на портала интерактивна карта
5. Популяризиране и
информация.
I) 2 конференция в Румъния

български)
4 конференции за
насърчаване на портала - 2
в Румъния (1 насочена към
бизнес климата и 1 към
местните власти) и 2 в
България (1 насочена към
бизнес климата и 1 към
местните власти): 80
участници, 40 румънци и 40
българи
1 Регионална конференция
на тема "Насърчаване на
трансграничното
сътрудничество в областта
на бизнеса - тенденции и
възможности" (50
участници -20 БГ и 30 RO)
4 икономически мисии за
насърчаване на
инвестициите (две в
Румъния и две в България):
80 участници (40 румънци и
40 българи)

II) 2 конференции в България
6. Регионална конференция
"Насърчаване на
трансграничното
сътрудничество в областта на
бизнеса - тенденции и
възможности"
7. Изложбата "конкурентни
продукти и услуги в
трансграничната зона Долж,
Олт, Плевен, Видин, Монтана"
и кръгла маса
8. Организиране и провеждане
на четири икономически
мисии (2 в Румъния и 2 в
България)
9. Дейности за
популяризиране
2 пресконференции в Румъния
плакати, флаери, банери в
Румъния
отпечатване на фирмен
каталог
е) плакати в BG

ж) листовки в BG
з) банери в BG
10 телевизионни съобщения в
Румъния
3 радио обяви в BG

„Трансгранична
регионална
иновационна
стратегия::
разказ за два
региона, една
стратегия: как
да сближим
изследванията,
иновацията и
индустрията. „

Румънска
асоциация
за
технологиче
н трансфер
и иновациии
(AroTT) –
Крайова,
Румъния

2010-07-23
- 2011-1022

Общата цел на проекта е
подпомагане на научните
изследвания и иновациите
чрез засилено
сътрудничество с цел да се
осигури устойчиво развитие
на трансграничния регион
Плевен – Долж.
Специфичната цел е
създаването на общ
инструментариум за тласък
на иновациите и привличане
на инвеститори в
трансграничния регион

Дейност 1. Разработване на
проучване относно настоящото
състояние на иновативните
предприятия, центровете за
научни изследвания и
развитие (R&D), юридическите
лица за технологичен
трансфер и възможностите за
съвместно развитие.
Проучването е насочено към
всички заинтересовани страни
в трансграничния регион
Долж – Плевен: икономически
агенти, центрове за научна и
развойна дейност/научни
изследвания и развитие,
университети, юрид. лица за
технологичен трансфер,
действащи в бизнес сферата
неправителствени
организации и също така към
местните и регионални
власти.
Дейност 2. Разработване на
INNO-Портал – софтуер за
регионална и международна

Икономическите агенти
от трансграничния
регион Долж-Плевен
(200 преки
бенефициенти на
стратегическа кампания
- 100 от RO; 100 от
България, 80
бенефициенти на
икономическата мисия 40 от RO, 40 от BG
минимум 1000
потребители на портала,
минимални 100
посетители на
изложението, минимум
3000 преки
бенефициенти на
документалния филм)

1 Проучване на на
иновативни предприятия,
научни изследвания и
развитие (R & D) центрове
за трансфер на технологии,
възможности за общо
развитие, разпределен в
200 броя (200 бр в
Румъния, 200 бр в Bg.)

Лица, свързани с
изследвания и развитие,
трансфер на технологии
в трансграничния
регион Долж-Плевен
(40-те участници на
форума и изложбата;

7 конференции,
организирани в рамките на
стратегическа кампания за
насърчаване на R & D
дейности и иновации; 4
конференции в Румъния,
три конференции в БГ; 30

Един портал, разработен; 1
Софт за регионално и
международно свързване
на научните изследвания,
иновациите, трансфера на
технологии, в полза на
бизнес средата,
индустрията; минимум 1000
потребители

свързаност на изследванията,
иновациите, технологиния
трансфер в услуга на бизнес
средата и индустрията.
Софтуерът е структуриран
както следва:
a)
Секция със списък на
научни/изследователските
организации и иновативни
предприятия,
идентифицирани в рамките на
проучването, заедно с
услугите, които предлагат.
b)
Борса за обмен на
научни изследвания и
технологични решения:
потребителят изпраща заявка
по определена тема и ще
получава решения от
центровете, включени в
базата данни;
c)
Възможностите за
регионално и
междунационално
сътрудничество за: искания за
партньорство,
изследователски теми.
Порталът ще включва секция с
новини и въпроси от интерес
за целевата група с
информация за дейностите на
проекта и изпълнението му.
Той ще подкрепи
периодичните форуми и
дискусии между
заинтересованите МСП и
изследователски
институции/юридически лица
за предоставяне на

лица, идентифицирани в
рамките на проучването
и бенефициентите на
портала;
бенефициентите на
документалния филм)

участници / конференция
(петнадесет от RO; 15 от
BG); 210 преки
бенефициенти на
кампанията (105 от RO, 105
от BG)

Местните власти от
трансграничния регион
Долж-Плевен (10
участници в
конференция на тема
"Как да сближим
научните изследвания,
иновациите и
индустрията - ролята на
местната администрация
за постигане на
устойчиво, иновативно
развитие",
бенефициенти на
стратегията)

1 Трансгранична
регионална иновационна
стратегия, минимум 1,000
бенефициенти
Един документален филмминимум 3000 преки
бенефициенти
Един форум за
трансгранично
сътрудничество с изложба
на продукти и услуги - R &
D, иновации, трансфер на
технологии в полза на
индустрията; 40 участници
(20 от Румъния, 20 от BG)
4 икономически мисии (2 в
Румъния, 2 в България); 80
конкретните бенефициенти
- 20 участници / събитие,
от които 10 от Румъния и 10
от България

иновативни решения.
Дейност 3. Трансгранична
Стратегическа Кампания за
насърчаване на научноразвойната дейност
(изследователската) и
иновациите
Кампанията се състои от 7
конференции, съответно
повеждане на 4 конференции
в Румъния, и 3 в България,
като темите са предварително
одобрени и целят
подпомагане развитието на
иновативни малки и средни
предприятия, както
адаптирането към
специфичните нужди на
целевите групи в
трансграничния район. Друга
съществена тема, която е
обект на конференциите е
повишаването на
конкурентоспособността в
трансграничния район чрез
научни изследвания.
Дейност 4. Разработване на
Трансгранична Регионална
иновационна стратегия (РИC)
Трансграничната Регионална
иновационна стратегия ще
бъде естественото
продължение на Изследването
(проучването). Стратегията
включва съвместни цели и
задачи, методологии за

иновации, трансфер на
технологии в полза на
индустрията и действия, които
могат да бъдат взаимно
предприети от страна на
ключовите играчи в
трансграничната зона ДолжПлевен. Изследователската
дейност ще бъде насочена
към потенциални
партньорства между
изследователски институции в
трансграничния район ДолжПлевен, комплексни научни
изследвания и иновации на
решения, които могат да
бъдат предоставени
съвместно на трансграничния
бизнес климат, както и насоки
и стратегии за развитие за
трансграничния сектор, което
ще позволи по-висока степен
на съответствие с
изискванията за иновативност
на пазара и решенията за
технологичен трансфер.
Дейност 5. Документален
филм "Резултати, постижения
на научно-изследователката
дейност, иновациите и
технологичния трансфер в
полза на бизнес средата,
производството и индустрията
в трансграничната област
Долж-Плевен"
Филмът ще представи
практически примери за
насърчаване на научноразвойната дейност и

технологичен трансфер. Той
ще представи и развитието на
бизнеса и успешни примери,
дължащи се на технологичния
трансфер и иновациите в
трансграничния район.
Филмът ще бъде излъчен по
местните телевизионни
станции в Долж и Плевен,
както и на форума за
трансгранично
сътрудничество.
Документалният филм е
адресиран към представители
на бизнес средата, научноразвойната дейност и
иновациите в трансграничната
зона Долж-Плевен,
инвеститорите, държавните
власти, но не само, защото
той предлага практически
примери, които могат да
бъдат разширени/приложени
и в други региони. Целта на
тази дейност е да се подобри
трансграничния интерес към
бизнес климата на
изследователските
институции с цел практически
решения за развитие на
бизнеса, да се прилагат тези
решения и да разшири бизнес
сътрудничеството в нови
области/зони - научни
изследвания, иновации и
трансфер на технологии.
Дейност 6. Организиране на
Форум за трансгранично

сътрудничество с изложба на
продукти и услуги - НРД,
иновации, трансфер на
технологии в полза на
индустрията
Мероприятието ще се проведе
в Румъния и ще събере
участници от трансграничната
зона Долж-Плевен. Това
събитие е от голямо значение
за целите на проекта, тъй като
то улеснява прекия контакт с
изследователи, иноватори,
икономически, обществени и
финансови актьори в
трансграничния район и
отваря пътя към бъдещо
сътрудничество и
партньорство. Форумът ще се
състои от:
Дейност 7. Организиране на 4
икономически мисии
Целта на тези 4 икономически
мисии е насърчаване на
иновационни стоки и услуги в
трансграничния район ДолжПлевен и привличане на
инвеститори в тaзи конкретна
икономическа сфера.
Икономическите мисии ще са
насочени към специфични
области на бизнеса с
потенциал за сътрудничество,
идентифицирани в
предварително разработената
стратегия. Те ще позволят
директен обмен на контакти и
развитие на ново бизнес

сътрудничество в
трансграничния регион Долж Плевен.
Дейност 8: Дейности по
визуализация и прозрачност
Няколко инструмента ще се
използват за насърчаване и
гарантиране на прозрачност
на дейностите, които ще
бъдат разработени от
български и румънски
партньори: пресконференции;
банери; плакати; листовки,
изследвания (проучвания),
прессъобщения и мас - медия.
Разпространението на тези
материали трябва да осигури
прозрачност на Програмата и
финансиращите й органи и
трябва да засили
трансграничният ефект върху
по-голям брой бенефициенти.
Ще бъдат избрани
специални канали за
разпространение: бизнес
асоциации, търговски палати,
свързани с бизнеса местни
власти, професионални и
изследователски асоциации и
т.н.
„Възобновяемит
е източници за
енергия средство за
превенция и
борба с
климатичните

Румънска
асоциация
за
технологиче
н трансфер
и иновации,
Крайова

2010-07-23
- 2011-1022

Защита на трансграничните
природни ресурси и
опазване на околната среда
за осигуряване на устойчиво
развитие, чрез засилено
сътрудничество между
всички ключови участници в

1. Проучване на потенциала за
развитие на възобновяеми
енергийни източници в
областта на трансгранично
сътрудничество
2. Възможност за проучване
изграждането на

Малък и среден бизнес
в трансграничния
регион Долж - Видин,
Монтана, Плевен (120
участници в семинари60 от RO, 60 от BG 200
Преки бенефициенти на

1 проучване на потенциала
за развитие на
възобновяеми енергийни
ресурси в трансграничния
регион, разработено и
преведено на RO, BG, En

изменения,
икономически
растеж и
социално
благоденствие”

региона.
Специфични цели:
Повишаване на
информираността на
предприемачите,
публичните власти и
населението в
трансграничния регион
относно необходимостта за
намаляване на
замърсяването и
предотвратяване на
изменението на климата за
икономическото и
социалното благоденствие и
разработване на съвместна
инициатива за подпомагане
на достъпа на целевите
групи, към алтернативни
решения за пестене на
енергия.

водноелектрическа централа в
трансграничния регион Долж
- Видин, Монтана, Плевен
3. Кампания за повишаване на
осведомеността, насочени
към жителите:
Разработване и излъчване на
филма "Използване на
възобновяеми енергийни
източници в домашните
дейности - по-чиста среда за
сегашните и бъдещите
поколения". Филмът ще бъде
изготвен на английски език,
със субтитри на румънски и
български, ще бъде издаден
и на CD (300 копия)
а) разработването на филма
б) писмено и радио-и
телевизионно
разпространение в Румъния
в) писмено и радио-и
телевизионно
разпространение в България
4. За повишаване на
осведомеността - кампания,
насочена към публични
органи, организиране на
семинари в 10 населени места
в трансграничния регион на
тема "Инвестиционни проекти
с обществена полза,
използващи възобновяеми
енергийни източници и
източници на финансиране за
изпълнението на тези
проекти"
а) 7 работни срещи в Долж
б) 2 работни срещи в България

брошури, минимум 100
бенефициенти на
панаир и кръгла маса,
минимум 100
бенефициенти на
международна
конференция и
брокерско събитие,
минимум 100
бенефициенти на
изследването, минимум
1000 ползватели на
мрежата и портал)
Публичните власти (200
участниците в
семинарите - 100 от RO
100 от BG, минимум 100
бенефициенти от
проучванията, минимум
40 участници в
справедливата и кръгла
маса, минимум 200
бенефициенти на уеб
сайта)
Жителите на
трансграничния регион
с възрастта между 20-59
години (712 187 жители
в окръг Долж, 287 945
във Видин, Монтана и
Плевен)

1 възможност за проучване
изграждане на
водноелектрическа
централа в трансграничния
регион Долж - Видин,
Монтана, Плевен
разработено и преведено
на Ro, Bg, En
1 филм (на английски
език), със субтитри на
румънски и български и
излъчен по местните
телевизионни станции в
Долж - Видин, Монтана,
Плевен: 20 000 преки
бенефициенти на филма
10 семинара (7 в Румъния и
3 в България; 200
участници (20 бр. /
събитие)
6 семинара (4 в Румъния, 2
в България);
120 участници (20 бр. /
семинар)
4 брошури
Един панаир и кръгла маса
в рамките на панаира; 20
изложби (2 души /
изложител)
1 международна
конференция -50 участници
1 мрежа, създадена и

в) един семинар в България
5. Кампания за повишаване на
осведомеността, насочена
към МСП: Организиране на 6
семинара (4 в Румъния, 2 в
България) по темите:
а. "Енергийна ефективност в
областта на строителството"
б. "Co-генериране на
иновационни технологии"
в. "Вятърната енергия енергийна ефективност, ниски
разходи, защитена околна
среда"
г. "Слънчева технология енергийна ефективност, ниски
разходи, защитена среда"
д. "Геотермална енергия и
хидроенергията - ползи за
бизнеса и околната среда"
F. "Методи за ефективно
използване на енергията от
изкопаеми горива и безопасно
съхранение на отпадъци на
процеса за по-чиста околна
среда"
а) 4 семинара в Румъния
б) 1-ви семинар в България
в) 2-ри семинар в България
6. Изготвяне и редактиране на
4 брошури (50 бр. / брошура)
за семинари по темите:
а. "Енергийна ефективност в
областта на строителството"
б. "Co-генериране на
иновационни технологии"
в. "Вятърната енергия,
соларни панели, геотермална
енергия и хидроенергия -

регистрирана на ЕС EIFN
мрежа, 1 уеб страница и
Портал, разработени
месечни бюлетини, които
са разработени и се
изпращат на членовете на
мрежата; минимум 1000
бенефициенти на портала

ползи за бизнеса и околната
среда"
г. "Методи за ефективно
използване на енергията от
изкопаеми горива и безопасно
съхранение на отпадъци на
процеса за по-чиста околна
среда"
7. Организиране в Румъния на
Панаир и кръгли маси
"Продукти и услуги в областта
на енергията от възобновяеми
източници"
8. Организиране в Румъния на
Международна конференция и
Брокерско събитие "Иновации
- иноватори - интелектуална
собственост"
9. Създаване на
трансгранична мрежа за
сътрудничество в енергийния
сектор, адресирани до
предприятия,
изследователски институти,
университети, енергийни
агенции, частни и публични
финансови институции и
регистриране на ЕС EIFN
Network (на енергийния
сектор в иновациите финансов
Network), разработване и
поддържане на интернет
страницата на мрежата на
месечен бюлетин и Портал търсенето и предлагането на
продукти и услуги в областта
на възобновяемите енергийни
източници и трансфер на
технологии, с две секции -

Трансгранична
дунавска
система за
известяване на
земетресения

Национален
институт за
изследвания
и развитие
на Физиката
- Румъния.

2010-08-12
- 2013-0211

Предотвратяване на
бедствията, причинени от
земетресения в
трансграничния регион
Румъния-България чрез
създаване на интегрирана
система за ранно
оповестяване, на
комуникационна мрежа и
повишаване способността за
бърза интервенция на
местно ниво.

Румъния и България
10. Действия за
популяризиране на проекта:
- Пресконференции: начало на
проекта, панаир, приключване
на проекта;
- Флаери, банери, плакати,
папки
- Съобщения за пресата и
съобщения в медиите
а) четири пресконференции в
Румъния
б) две пресконференции в
България
в) плакати, флаери и банери в
Румъния
г) плакати, флаери и банери в
България
д) 11 радио съобщения в
Румъния
е) 9 радио съобщения в
България
ж) 2 радио съобщения в
България
Сеизмично проучване, относно
земетръсната опасност и
влиянието й върху румънобългарския трансграничен
регион, проучване относно
социалните последствия на
земетресенията, ще бъде
създадена оперативна
система за засичане на
земетресенията, както и
специален софтуер за
разработване на компютърни
симулации на последиците от
различни бедствия. Също

Местните власти,
институциите за бърза
реакция при извънредни
ситуации, системата на
здравеопазването и
местното население

Изследвания за
сеизмичност, опасност и
въздействие и социални
последици; оборудване за
откриване на сеизмична
активност, мрежа за
откриване на сеизмична
активност; софтуер за
сценарии; спешни
интервенции;
междуинституционално
комуникационнен план,
насоки за действие в
случай на земетресение,

Ускоряване на
трансграничното
икономическо
развитие конкурентоспосо
бност чрез
качество и
иновации

Румънска
асоциация
за
електронна
и софтуерна
индустрия Олтения

2010-09-09
- 2012-0308

Да стимулира
трансграничния
технологичен трансфер и
иновации между фирмите от
българска и румънска
страна

така, ще бъдат актуализирани
процедурите за действие в
извънредни ситуации на
отговорните институции, а
техният персонал ще бъде
обучен чрез модерни методи
за електронн обучение
Разработване на иновативни
продукти и тяхното
внедряване; създаване на
виртуална инфраструктура за
услуги и технологии и
трансгранична стокова борса
за услуги; създаване на база
данни с предлагането на
иновативни технолигии,
свързани с характеристиките
на трансграничната икономика

интернет портал

390 представители на
малки и средни
предприятия от Долж,
Олт, Мехединци, Видин,
Плевен, Монтана, Враца
(152 от RO 123 от BG),
преки бенефициенти на
събитията,
организирани и
разгънати в рамките на
проекта, минимум 100
малки и средни
предприятия
бенефициенти на
Виртуална фондова
борса; минимум 75
бенефициенти на
електронното обучение
в предприемачески
курс, 1980
бенефициенти на
информационни
материали, методологии
за работа (1040 от RO
940 от BG), минимум 300
абонати на седмичен
бюлетин
130 представители на
университети, РДВР
центрове, TT лица,

1 оперативна
трансгранична виртуална
фондова борса; 2 обучени
оператори - (1 от RO, 1 от
BG), бенефициенти
1 FS, 1 TP, 1 минимум 100
бр. Подготовка на
физическа инфраструктура
в подкрепа на качеството
на трансграничните
продукти - BG
2 курса за обучение на
бъдещите потребители на
виртуална и физическа
инфраструктура в подкрепа
на качеството; 40 преки
бенефициенти (20 RO, 20
BG); два информационни
съпорта - 200 бр Ro, 100 в
Bg
2 обмена на опит / работни
групи (1 в Румъния 1 в
България); 3 дни / срещи
20 участници / срещи (10
RO 10 BG)
1 Изследователска
дейност,

бизнес и технологични
инкубатори от Долж,
Олт, Мехединци, Видин,
Плевен, Монтана, Враца
(65 от RO, 65 от BG)
преки бенефициенти на
събитията,
организирани и
разгънати в рамките на
проекта; минимум 100
бенефициенти на
виртуалната борса,
минимум 20
първоначални членове
на мрежата, 420
бенефициенти на
информационни
материали, методологии
за работа (210 от
Румъния, 210 от BG),
минимум 50 абонати на
седмичен бюлетин

1 база данни, разработени
и публикувани на уеб сайта
на проекта
1 база данни за
предлагането на
иновативни технологии
1 брошура - 200 бр. (100 в
Румъния, 100 в Bg)
1 CD разработи - 200 бр.
(100 в Румъния, 100 в Bg)
1 трансгранична стратегия
за иновации промяна, 1
план за действие, един
изготвен меморандум, 4
работни срещи
1 конференция, 3
организирани дебати, 30
бенефициенти (15 RO 15
BG)
1 бр. правни насоки на
иновациите и TT -300 бр
(150 Ro, 150 Bg)
1 Международна
конференция, 50 преки
бенефициенти (30 RO, 20
BG), три международни
експерти по време на
конференцията
1 Етичен кодекс за работа в
мрежа, означения - 300 бр.
(150 Ro, 150 Bg); 1
Ръководство за
интелектуална собственост

- 300 бр. (150 Ro, 150 Bg)
1 класифициран Списък на
иновативни услуги; 1
Оперативното ръководство
- 300 бр (150 Ro, 150 Bg) за
дейността на мрежата
(минимум 20
първоначалните членове)
4 работни срещи (два в
Румъния, 2 в България), 80
са определени на (40 RO,
40 BG); 4 информационни
съпорта - 400 бр в
Румъния, 400 бр Bg
5 модули за електронно
обучение, 1 електронно
обучение в
предприемачески курс,
мин. 75 бенефициенти
5 предприемачески курса
за обучение (три в
Румъния, 2 в България), 75
преки бенефициенти (40
RO, 35 BG)
Две срещи с посредници
(един в Румъния, един в
България); 80 директни
бенефициента (40 RO 40
BG)
1 ежегодното събитие "в
началото на иновативни
предприятия", 50 директни
бенефициента (32 RO, 18

BG)

Трансграничен
тематичен
туризъм –
възможност за
развитие и
популяризиране
на
идентичността
на регионите
Долж, Олт,
Мехединци,
Видин, Монтана,
Враца и Плевен

Румънска
асоциация
за
технологиче
н трансфер
и иновации

2010-09-22
- 2012-0321

Да подпомогне устойчивото
развитие на
трансграничния целеви
район чрез идентифициране
и популяризиране на
възможностите за развитие
на тематичен туризъм в
региона

„Глобус на
приятелството –
Трансгранично
спортно
сътрудничество
между
общностите в с.
Кардам, България
и Негру Вода,

Фондация
Лице за
изкуство и
култура,
България,
Област
Плевен

2010-10-01
- 2011-0930

Създаване на устойчиви
връзки между хората и
повишаване на нивото на
сътрудничество в културна и
социална област; Да се
създадат условия за
положителни дейности за
свободното време и
взаимното разбирателство

Областните и местните
администрации,
туристическите
агенции, туроператори,
неправителствени
организации и малки и
средни предприятия в
областта на туризма от
района на Долж - Олт Мехединц - Видин Монтана - Враца Плевен

1 Седмичен бюлетин на
иновациите - 12 изяви
Изготвянето на изследване
"Трансграничен тематичен
туризъм - възможност за
популяризиране на
идентичността на
трансграничния регион",
което идентифицира седем
основни тематични
маршрута.
В първия от маршрутите църкви и манастири,
участваха плевенски
журналисти, както и
представители на
публичните администрации
от другите области от
България, включени в
проекта. Огледално
представители на
румънската страна на
проекта посетиха
български
забележителности.

Румъния”
"Изработване на
кадастрален
план на
пътищата в
окръг Телеорман
и Съвместна
стратегия за
развитие на
инфраструктурат
а в окръг
Телеорман
(Румъния) и
Община Белене
(България)"

Окръжен
съвет
Телеорман

2010-10-08
- 2012-0307

Дунавски Дом –
Икономическо
Развитие чрез
идентичността
на

Фондация за
Демокрация
, Култура и
Свобода,
Филиал

2011-01-01
- 2012-0630

между общностите в с.
Кардам и Негру Вода
Да се намалят различията в
развитието,
в рамките на граничната
зона, и допълнят
приоритетите за развитие на
национално ниво между
двете страни.
Специфичните цели на
проектното предложение са:
осъществяване на
топографски измервания на
окръжните пътища от окръг
Телеорман, да се
създаде общ кадастрален
план, като единна и
задължителна система за
техническо, икономическо и
правно записване на всички
пътища на територията
на окръг Телеорман. Той ще
включва алтернативна
позиция, форма, размер,
собственост и стойност на
всеки път и неговото
прехвърляне на българските
партньори като обмен на
добри практики

Икономическо развитие на
трансграничната зона
Румъния-България чрез
промотиране на брандови
продукти, подчертаващи

Организиране на екипа;
подготовка на правни
документи за проекти;
подготовка на тръжна
документация за изработване
на
„Кадастрален план на
пътищата в окръг
Телеорман“; изготвяне на
документи за
плащане на отдел развитие
„Кадастрален план на
пътищата в окръг
Телеорман“;
доставка на стоки и
консумативи; срещи за
установяване на приоритетите
за
съвместно развитие между
партньорите; подготовка на
тръжни документи за
възлагане на „Съвместна
стратегия за развитие на
пътната инфраструктура в
окръг Телеорман и община
Белене“; организиране на
пресконференции за
представяне на Съвместната
стратегия; дейности по
информация и публичност,
както и одиторски услуги
Извършване на проучване за
определяне на регионалната
идентичност на дунавската
трансгранична зона
Избор на брандовите продукти

Осъществено кадастрално
проучване и изработен
кадастрален план на
пътищата в окръг
Телеорман;
Изработена Съвместна
стратегия за развитие на
инфраструктурата в окръг
Телеорман (Румъния) и
община Белене (България).

Бизнес общностите
Общинските
администрации
Университетите и
изследователските

Продукти с регионална
марка, създадени в
рамките на проекта ,
разделени на три
категории:

трансграничния
регион
БългарияРумъния

КълърашРумъния

регионалната идентичност
Специфични цели:
1. Определяне на
брандовите
продукти,
подчертаващи
регионалната
идентичност на
трансграничната
зона Румъния –
България.
2. Развитие на бизнес
инфраструктурата и
сътрудничество в
трансграничната зона
Румъния – България.
3. Маркетинг на продуктите,
подчертаващи регионалната
идентичност на региона.

„Извършване на
предпроектни
проучвания за
модернизация на
пътната мрежа,

Асоциация
за развитие
на
общността

2011-03-16
- 2011-1215

Обща Цел на проекта е:
стимулиране на устойчиво
икономическо развитие и
насърчаване на
икономическото и

Създаване на мрежата
“Дунавски дом”
Предоставяне на
консултантски услуги в
областта на бизнес
развитието, маркетинга и
арбитражния съд
Организиране на тематични
дебати/срещи, целящи
подобряване на
сътрудничеството в региона
Провеждане на обучения за
членовете на мрежата
“Дунавски дом”
Организиране на учебни
курсове за членовете на
мрежата “Дунавски дом”
Създаване на виртуална
общност на мрежата
“Дунавски дом”
Създаване на базов речник за
общността на мрежата
“Дунавски дом”
Изработка на културни
продукти (СД-та)
Създаване на компютърна
платформа на мрежата
“Дунавски дом”
Сключване на споразумения за
сътрудничество с
представителите на
средствата за масова
информация

институти
НПО
Медиите

1. Земеделски,
индустриални и
високотехнологични
продукти
2. Традиционни продукти
3. Културни продукти
(археологическо и
архитектурно наследство,
фолклор).

Улесняване на бързия и
сигурен достъп до
граничния пункт и ферибот
Никопол-Турну Магуреле,
както и до самия град

бърза
автомобилна
връзка в рамките
на окръг
Телеорман,
граница Окръг
Олт
трансграничните
контролнопропусквателни
пунктове Турну
МагурелеНикопол, втора
секция, Уда
Клокочов,
Саелеле-Лунка и
път PVN1003-ІІІ5202 ДековБелене-ХТК
Белене, Община
Белене"

„Уда

Извършване на
предпроектни
проучвания за
модернизация на
пътната мрежа,
бърза
автомобилна
връзка в рамките
на окръг
Телеорман,

Асоциация
за развитие
на
общността
Бечу Плопи

КлокочовСаелелеЛунка”,
Румъния

СлавитещиСлобозия
Мъндра ,
Румъния

2011-04-09
- 2012-0108

социалното сближаване чрез
разработването на
правдоподобно проучване за
проекта "Модернизация на
пътната мрежа, Express Road
връзка, Окръг Олт
трансграничните контролнопропусквателни пунктове
Турну Магуреле-Никопол,
втора секция, Уда
Клокочов, Саелеле-Лунка "

Турну Магуреле, през
окръг Телеорман до
европейския път E70, както
и достъп до трансевропейските транспортни
мрежи.
Пътят ще спомогне за
увеличаване на търговския
обмен, мобилността на
трудовите ресурси,
достъпността до и в
рамките на региона, което
води до устойчиво развитие
на селските райони, през
които минава пътя, както и
подобрява условията за
пътуване в целия
трансграничен регион.

Обща цел на проекта е:
стимулиране на устойчиво
икономическо развитие и
насърчаване на
икономическото и
социалното сближаване чрез
разработването на
правдоподобно проучване за
проекта "Модернизация на
пътната мрежа, Express Road
връзка, окръг Телеорман,
трансграничните контролно-

Проектът ще допринесе за
улесняване на бързия и
сигурен достъп до
граничния пункт и ферибот
Никопол-Турну Магуреле,
както и до самия град
Турну Магуреле, през
окръг Телеорман до
европейския път E70, както
и достъп до
трансевропейските
транспортни мрежи.

трансграничните
контролнопропусквателни
пунктове Турну
МагурелеНикопол, трета
секция, БечуПлопи
СлавитещиСлобозия
Мъндра и път
PVN1005-ІІІ-5202
Белене - АЕЦ
Белене, Община
Белене

Разработване на
предпроектни
проучвания за
модернизация на
пътната мрежа,
бърза
автомобилна
връзка в рамките
на окръг
Телеорман,
граница Оклъг
Олт
трансграничните
контролнопропусквателни
пунктове Турну
МагурелеНикопол, първа
секция, Сегарча

пропусквателни пунктове
Турну Магуреле-Никопол,
трета секция, Бечу-Плопи
Славитещи-Слобозия Мъндра
"

Асоциация
за развитие
на
общността
„Сегарча –
Вале- Лица –
Турну
Магуреле”

2011-04-14
- 2012-0113

Обща цел на проекта е:
стимулиране на устойчиво
икономическо развитие и
насърчаване на
икономическото и
социалното сближаване чрез
разработването на
правдоподобно проучване за
проекта "Модернизация на
пътната мрежа, Express Road
връзка, Оклъг Олт
трансграничните контролнопропусквателни пунктове
Турну Магуреле-Никопол,
първа секция, Сегарча ВалеЛица-Турну Магуреле "

Проектът ще допринесе за
улесняване на бързия и
сигурен достъп до
граничния пункт и ферибот
Никопол-Турну Магуреле,
както и до самия град
Турну Магуреле, през
окръг Телеорман до
европейския път E70, както
и достъп до трансевропейските транспортни
мрежи. Пътят ще спомогне
за увеличаване на
търговския обмен,
мобилността на трудовите
ресурси, достъпността до и
в рамките на региона,
което води до устойчиво
развитие на селските

Вале-Лица-Турну
Магуреле и път
PVN2002-ІІ-52
Деков –Бяла
вода-Кулина
вода, Община
Белене
„Рехабилитация
на
инфраструктурат
а на Окръжен
път 504 Сернету
(DJ 506) –
Александрия (E
70), км 42+060 км 53+834 и
рехабилитация и
модернизация на
общински път
PVN1026 с.
Загражден –
Пристанище
Загражден км
0+000 – км 0+854
и ремонт на
общински път
IV11042
(PVN1020), с.
Искър, Община
Гулянци – с.
Славовица,
Община Долна
Митрополия км

райони, през които минава
пътя, както и подобрява
условията за пътуване в
целия трансграничен
регион.
Окръжен
съвет –
Телеорман,
Румъния

2011-06-30
- 2013-1229

Обща цел на проекта е:
Подобряване на
транспортната
инфраструктура в
пограничните региона
Специфични цели:
Конкретната цел на проекта
е: подобряване на физиката
и институционална
инфраструктура във връзка
с транспортни услуги в
граничната зона, за да се
улесни достъпът до
границии кръста граничен
трафик на стоки и хора.
Подобряване на условията за
движение по пътищата в
трансграничния регион чрез
ремонт и реконструкция на
път PVN 1026. Подобряване
на условията за движение по
пътищата в трансграничния
регион чрез ремонт и
реконструкция на път PVN
1026. Подобряване на
достъпа до контролнопропускателни пунктове по
река Дунав при Оряхово Бекет и Никопол - Турно
Магуреле чрез ремонт на път
PVN 1020. Развитие на

Ремонт и реконструкция на
път PVN 1026, Загражденпристанище Загражден

6+150 – км
9+900”.

„Европейски
персонал за
публична
администрация”

Окръжен
съвет Телеорман
(Румъния)

2011-06-30
- 2012-0629

туризма от двете страни на C
(Гулянци и община Долна
Митрополия, област Плевен
в България и окръг
Телеорман в Румъния).
Социално и икономическо
развитие на трансграничния
регион.
Общата цел на проекта е да
се установят връзки между
местните власти от
двете страни на река Дунав
и хората за устойчиво
развитие на граничния
район
чрез целенасочена и обща
подкрепа на предложеното
развитие на избираемата
област, както в Румъния,
така и в България. Идеята е
да се създаде „мост”
между двете страни, да се
подпомогнат граничните
региони в решаването на
сходни проблеми на
развитието, чрез
насърчаване на
сътрудничеството и
общите решения.
Конкретната цел на проекта
е подобряване на
устойчивия капацитет на
публичната администрация в
граничните райони,
подобряване обучението на
персонала и обмен на опит
за постигане на значителни
подобрения в структурата

1. Организиране екипа за
управление на проекта;
2. Организиране на среща за
стартиране на проекта в
Александрия;
3. Обществени поръчки за
доставки;
4. Услуги за вътрешен дизайн
на конферентна зала в
Александрия;
5. Изработване на общ уеб
сайт;
6. Възлагане на услуга за
превод на документи на
английски език;
7. Обществена поръчка за
закупуване на оборудване и
стоки;
8. Възлагане на услуга за
обучение по "Управление на
проекти";
9. Възлагане на услуга за
обучение - "Двуезичен курс";
10. Възлагане на
преводачески услуги за курса
по "Управление на проекти" на
български език;
11. Провеждане на
обучителните курсове;
12. Възлагане на услуга за

Публичните
администрации в двата
региона,
заинтересованите други
публични институции,
НПО, както и хора,
интересуващи
се от съдържанието на
бъдещия сайт

- 7 души от Окръжен съветТелеорман и 4 от Община
Белене обучени в
"Управление на проекти";
- 7 души от Окръжен съветТелеорман и 4 от Община
Белене обучени в "
Двуезичен курс";
- Портфолио с проектни
предложения; 3 заявления
за финансиране,
идентифицирани като
приоритетни за
партньорите от Румъния и
България;
- Увеличен капацитет на
публичната администрация
за достъп до структурните
фондове и кохезионния
фонд в процеса на
обучение на държавните
служители;
- Изграждане на
комуникационна мрежа постоянен уеб сайт за
представяне
дейността на двамата
партньори;
- Оборудвана конферентна
зала с оборудване за

Изграждане на
съвместен
трудов пазар
чрез мобилност
и предоставяне
на обучителни
услуги в региона
Плевен –Олт
„CB-LABMARKET”

Търговско
промишлена
и
селскостопа
нска
Камара, Олт

2011-07-21
- 2013-0120

и управлението на
процесите на цикъла на
обществената политика
цикъл в
Окръг Телеорман и Община
Белене.

одит на проекта;
13. Информация и публичност;
14. Организиране на среща за
представяне на резултатите от
проекта в Белене.

1.Генериране на конкуренен
и обединен пазара на труда.
2. Повишаване на
квалификацията и
адаптивността на
работниците с
професионална
компетентност и профили,
изисквани от бизнес
мрежата.
3. Подобряване на достъпа
до заетост и участието на
пазара на труда.
4. Улесняване на достъпа до
системи за обучение,
използването на нови
технологии.
5. Улесняване на
мобилността на работната
сила в трансграничния
регион.
6. Запознаване с
необходимостта от
информация и координация,
свързани с мобилността на

1: Проучване и сравнителен
анализ на нововъзникващите
професии в област ОлтПлевен
2: Определяне и създаване на
линии за обучение, за да се
улесни мобилността на
работната сила в рамките на
област Олт-Плевен
3: Изпълнение на онлайн
обучения
4: Ръководство на
консултиране и ориентация на
трансграничната мобилност на
работната сила
5: Обединена трудова борса
(база данни) кандидати за
заетост на предприятия от
област Олт-Плевен
6: образователни и
информационни семинари
относно трудовата мобилност
на работниците в
трансграничната Олт-Плевен
област

• заети и безработни
лица в рамките на
трансграничната зона
(Румъния и България)
• Местни публични
администрации и
публични услуги от
трансграничната зона
• румънски и български
фирми от трансгранична
площ
• Центровете за
професионално
обучение в рамките на
трансграничната зона
(Румъния и България)

презентации, звук,
преводаческа кабина в град
Александрия;
- Закупуване на оборудване
и продукти за Община
Белене;
- Организиране две срещи
между партньорите (за
стартиране и приключване
на
проекта);
- Материали за информация
и публичност..
Информация за
възникващите свободни
работни позиции. Обучение
с цел да се отговаря на
новите изисквания на
пазара на труда.
Квалифицирани и
адаптивни работници.
Засилване на мерките за
преодоляване на пречките
пред трудовата мобилност.

работната сила и
възможности за работа в
граничната зона.

"Управление на
извънредни
ситуации,
причинени от
събития с опасен
хидроложки,
метеорологичен
и природен
характер"

Окръжен
съвет Олт

2011-07-22
- 2013-0121

Насърчаване на
туризма, чрез
гъвкава бизнес

Асоциация
за
икономичес

2011-08-05
- 2012-1204

1.Настройка, мониторинг и
система за подпомагане
вземането на решения за
извънредни ситуации,
свързани с хидрометеорологични явления,
аварии на хидротехнически
сгради и аварийни разливи.
2. Ефективнa система чрез
придобиването и
разполагането на сирени,
разпределени през целия
окръг (както в градските
така и в селските райони),
която ще се задейства от
система за мониторинг и
подпомагане вземането на
решения.
3. По-добри възможности за
спасяване и намеса чрез
придобиването на два
патрулни и спасителни
лодки.
4. Стимулиране на местното
осведомеността в случай на
рисковете, свързани с
водата чрез създаване и
поддържане на местен
регистър на риска.
Да допринесе за
въвеждането на иновативни
решения и разработване на

7: Координация и управление
на проекта
8: Мониторинг и оценка на
проекта
9: Разпространение и
публичност
Предупредителна система,
съставена от 9 електронни
сирени и тел.алармена
система; Интернетбазирана ГИС система;
Система за тактическа
поддръжка на
управлението на
интервенциите;Оптимизира
не на времето и разходите
за интервенция, с помощта
на заинтересованите
страни;Система за
моделиране, симулация и
прогнозиране на възможни
сценарии по отношение
възникването на кризи и
последствията от опасни
събития; Спасителни лодки
за интервенция при
възникнали извънредни
ситуации.

подкрепа

ко развитие
- Свищов

Промоционална
мрежа за
трансгранично
бизнес
сътрудничество

Община
Козлудуй

2012-04-242013-10-23

Мониторинг на
качеството на
факторите на
околната среда в
трансграничната
област Белене Олт

Асоциация
за
общностно
развитие на
комуналните
услуги в
областта на
водоснабдяв
ането и
канализация
та “Олтул”

2012-04-202014-04-19

модели за устойчивост в
местната икономическа
система, да допринесе за
подобряване на социалния и
икономически статус на
местното население и да
затвърди сравнителните
предимства на района; да
определи потребностите от
обучение и услуги и да ги
обвърже с предлагането на
съответните услуги.
Популяризиране на
предлаганите услуги на
малките и средни
предприятия в граничната
зона;
Насърчаване на мрежа за
сътрудничество между
основните фактори на
бизнес района;
Насърчаване на по-сплотен
образ на трансграничната
зона
Създадена интегрирана
система за мониторинг на
отвежданията; Изграден
трансграничен център за
екологично образование;
Инсталирана една станция
за мониторинг качеството
на въздуха и показване на
данните; Обучение на
целевите групи,
повишаване на
екологичната им култура и
провеждане на
информационна кампания

Изграждане на
характерна
регионална
идентичност в
пограничната
зона Олт-Плевен

Окръжен
съвет – Олт,
Румъния

2012-04-202013-03-19

Общи цели: Осигуряване на
подкрепа на
трансграничното бизнес
сътрудничество и
популяризиране на местните
продукти и подобряване на
инвестиционния потенциал
на района

Обучение с информационна
база юридически и физически
лица, за да могат да
подпомагат бизнеса в
региона. Ще бъдат
организирани и
специализирани изложби, на
които малките и средните
предприятия ще могат да
покажат какво произвеждат, в
кои направления смятат да се
развиват и да потърсят
партньори от съседната
държава.

