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

Име на проект

Водещ партньор/
Партньор

Roads’ Management in
the Giurgiu - Ruse crossborder region - a
successful strategy
("Управлението на
пътищата в
трансграничния регион
Гюргево - Русе - една
успешна стратегия") изпълнен
Eco-force: Joint action
for eco-responsible
cross-border SMEs
(„Eco-force: Съвместни
действия за екологична
отговорност на
фирмите от
трансграничния
българо-румънски
регион”) - изпълнен

Областна
администрация на
област Русе (П) и
Русенски университет
"Ангел Кънчев" (П)

1

Русенска търговскоиндустриална камара
(ВП); Българорумънска търговскопромишлена палата Русе (П)

Продъ
лжителнос
т на
проект

18
месеца

Цели на проект

Дейности на проект

Целеви групи на
проект

Резултати на
проект

Обща цел:
Да допринесе за
устойчивото
развитие на
трансграничния
район между
Румъния и
България чрез
опазване на
околната среда
Специфични цели:
•
Да се засили
трансграничното
сътрудничество и общите
усилия в посока към
решаването на общи
проблеми и да се
използва потенциалът на
трансграничната зона с
оглед бъдещо устойчиво
развитие;

•
Информационна
кампания за популяризиране
на проекта сред целевите
групи и медиите в региона
•
Създаване на
съвместна база данни
•
Създаване и
разпространение на
информационни материали
•
Създаване на
измерител за екологична
готовност
•
Кампания за
повишаване на
осведобеността за защита на
околната среда сред
служителите на целевите
фирми
•
Еко-картографиране
•
Създаване на
двуезично издание с добри

•
Български и
румънски малки и
средни предприятия,
работещи в
областите/окръзите
на българорумънската
трансгранична зона;
•
Бизнес
организации и
браншови асоциации,
намиращи се в
целевия регион;
•
Служителите
на целевите фирми
Непреки
бенефициенти:
населението на
трансграничния
регион

Повишена
осведоменост
относно опазване на
околната среда и
екологичен
мениджмънт
Намалено негативно
въздействие върху
околната среда

Improvement of the
capacity of the public
administrations in Ruse Giurgiu Euroregion for
better joint risk
management,
prevention and
environmental
protection
("Подобряване на
капацитета на
публичните
администрации в
Еврорегион Русе Гюргево за по-добро
съвместно управление
на риска, превенция и
опазване на околната
среда") - изпълнен
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Община Русе (ВП)
Община Гюргево

18
месеца

•
Да се повиши
информираността на
бизнеса в българорумънския регион
относно подобряване на
екологичните им
показатели и намаляване
на негативното
въздействие върху
околната среда в
трансграничен аспект

практики
•
Пресконференции,
разпространение на брошури
и плакати, информационни
материали

Общата цел на проекта е да
създаде условия за
ефективно, съвместно
управление на риска и
превенция, както и защита
на околната среда на
територията на Еврорегион
Русе-Гюргево, чрез
разработването на обща
информационна база за
планиране и провеждане на
съвместна политика за
управление на кризисни
ситуации.
Специфични цели:
1. Да създаде
информационна основа за
ефективно управление на
риска, чрез изработване на
методология за оценка,
както и провеждане на
теренни проучвания,
изработване на 3 електронни

Основните дейности на проекта
са: разработване на
методология за оценка на
критичната инфраструктура; 2
теренни проучвания, създаване
на 3 електронни регистъра;
разработване на симулационни
модели за защита от
наводнения,изработване на
Обща стратегия за управление
на кризи и План за действие.

регистъра с профили на
критичната инфраструктура,
разположението на силите
за реагиране на територията
на еврорегиона и оценка на
превантивните мерки в
кризисни ситуации;
2. Да повиши капацитета на
публичните администрации и
отговорните институции за
планиране и провеждане на
ефективна политика за
управление на риска, чрез
организиране на обучения,
изработване на обща
стратегия за управление на
риска при бедствия и
аварии.
Бизнес център за
подпомагане на МСП Русе (ВП); Еврорегион
"Данубиус" (П)

Tour Net – Promotion of
cross-border networking
for development of a
common BulgarianRomanian Tourist
Products
(„TourNet – насърчаване
на трансгранична
мрежа за развитие на
общи българо-румънски
туристически
продукти“) - изпълнен
Innovative Online
Projects Concept

3

Търговско-промишлена
палата гр. Враца (П) и

1. Насърчаване
изграждането на българорумънска мрежа за
подкрепа на туризма;
2. Картотекиране на
наличните туристически
ресурси в региона;
3. Разработване на общи
информационни и
промоционни материали;
4. Разработване на общи
услуги на бъдещата
мрежа;
5. Разработване на обща
стратегия за насърчаване
на туризма;
6. Разработване на обща
стратегия за създаването
на общ туристически
клъстър.

1. Първоначална среща по
проекта;
2. Постоянно събиране на
информация;
3. Тримесечни работни
срещи;
4. Откриване на 2
координационни центъра;
5. Дизайн на регионално
туристическо лого, интернет
страница, база данни и
промоция;
6. Регионален семинар за
откриване на страницата и
работа в мрежа;
7. Международен
трансграничен туристически
панаир;
8. Управление и отчетност.

- Създадени условия
за работа на мрежа в
подкрепа на туризма
- Разработена база
данни за
туристическите
ресурси в региона;
- Разработени общи
информационни и
промоционни
материали;
- Разработени общи
услуги и стратегии.

("Иновативни онлайн
проектни концепции") изпълнен

Innobridge –
Establishment of a cross
– border business
innovation network
(„ИННОБРИДЖ –
Изграждане на
трансгранична бизнес
мрежа за иновации”) изпълнен
Cross-Border Research
and Statistic Center for
Small and Medium Sized
Enterprises - RESCENT
(„Трансграничен
статистически
изследователски
център за МСП от
българо-румънския
трансграничен регионRESCENT”) - изпълнен
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Русенска търговскоиндустриална камара
(П)
Русенска търговскоиндустриална камара
(ВП); Българорумънска търговскопромишлена палата (П)

Търговско-промишлена
палата гр. Враца (П) и
Русенска търговскоиндустриална камара
(П)

18
месеца

Общи цели:

Да допринесе за
общото развитие на
устойчив социалноикономически
трансграничен регион с
благоприятен образ;

Да обедини хора,
общества и икономики за
изграждането на
интегриран общ район
чрез използване на
иновативния потенциал.
Специфична цел:

Да стимулира
трансграничното
сътрудничество между
университети,
изследователски
институти и бизнеса чрез
развиването на общ
модел на бизнес
иновационна мрежа и
повишаване капацитета за
успешно сътрудничество.


Съществуващ
и МСП, стартирали
фирми, потенциални
предприемачи с
иновативни идеи,
публични и частни
заинтересовани
страни, научни и
изследователски
институти от
трансграничната
зона.

18
месеца

Обща цел на проекта:да
обедини хора, общности и
икономики от
трансграничния регион
чрез изграждането на
общ изследователски и
статистически център, с
цел засилване на румънобългарското
сътрудничество.

500 МСП,
предприемачи,
потенциални млади
предприемачии
незаети лица от
транс-граничния
регион Румъния —
България; местни и
национални власти;
институциик,


Основани два
бизнес иновационни
центъра; Обучен
персонал за БИЦ;
Създадена база
данни от експерти;
Интегриран пакет от
услуги, включващ
методологиите; 3-5
подкрепени
иновативни проекта;
Проведени две
иновационни
конференции;
Създадена
трансгранична
бизнес иновационна
мрежа

Специфични
цели:подобряване на
достъпността и
разпространението на
информация чрез
съвместен
изследователски център;
Устойчивост на
икономическото развитие
и идентифициране на
най-добрите възможности
за развитие на човешките
ресурси, тенденцията на
пазара на труда и
икономическо развитие
вкраткосрочен и
средносрочен план в
трансграничния регион.
Sport – a tool for
upgrading the social and
economical cross border
cooperation
("Спортът - инструмент
за подобряване на
трансграничното
социално и
икономическо
сътрудничество") изпълнен
Cross-border initiative
for cooperation between
public schools from two
municipalities in region
Ruse – Giurgiu in
creating sustainable
partner relations for
extracurricular
activities with accent on
sport and leisure of
students from public
schools

5

Спортен клуб по тенис
на маса "Дунав" гр.
Русе (П

Община Ценово (ВП)

работещи в областта
на икономиката и
човешките ресурси.

("Трансгранична
инициатива за
сътрудничество между
обществените училища
от две общини в
региона Русе - Гюргево
за създаване на
устойчиви партньорски
отношения за
извънкласни дейности,
с акцент върху спорт и
свободно време за
учениците от
обществените
училища") - изпълнен
Cross-border ecological
corridor Ruse-Giurgiu
(“Трансграничен
екологичен коридор
Русе-Гюргево”) изпълнен

6

Клуб приятели на
обществен парк
“Русенски Лом”, обл.
Русе (ВП) и Еколинкс Русе (П

18
месеца

Да подпомогне
собствениците на земи,
попадащи в тези паркове
и в НАТУРА 2000 при
запознаването им с
възможностите и
рестрикциите при тяхното
използване, както и
разумното управление и
ползване на природните
ресурси и устойчивото
развитие на
трансграничните зони
чрез изграждане на
екологичен коридор
между двете съседни
области, установяване на
трайни взаимоотношения
между партньорите за
изграждане капацитет за
управление на
екологичния коридор и
изпълнение плановете за
управление на
защитените зони и

Основните дейности са свързани
с изготвяне на планове за
управление на защитените зони
и актуализация на плана за
управление на ПП Русенски Лом,
разработване на анализ за
необходимостта от обучение на
целевата група
, подготовка на програмата за
обучение, предоставяне на
обучителните материали на
електронен носител с цел
последващото им отпечатване и
провеждане на самото обучение
в Русе и Гюргево, провеждане
на 4 кръгли маси и два семинара
и отпечатване на промоционални
материали

Фермери,
обработващи земи в
обхвата на НАТУРА
2000 от регион Русе
и регион Гюргево,
ученици от
професионална
гимназия по
земеделие „А.
Кънчев” в Образцов
чифлик, общински
служители и други
заинтересовани лица

подпомагане
възможностите за
повишаване на доходите
на общностите живеещи в
защитени зони и
територии
Областна дирекция на
Министерство на
вътрешните работи,
област Русе (П)

Insuring an efficient
management of the
joint intervention in
emergency situation in
the Giurgiu-Rousse
cross-border area
(“Осигуряване на
ефикасно управление
при съвместни
действия при бедствени
ситуации в
трансграничния регион
Русе-Гюргево”)
Common strategy to
prevent the Danube’s
pollution technological
risks with oil and oil
products
(“Обща стратегия за
превенция на
технологичните
рискове от замърсяване
на река Дунав с петрол
и петролни продукти”) изпълнен
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Русенски университет
“Ангел Кънчев”,
област Русе

Обща цел: Създаване на
съвместна трансгранична
инфраструктура за
координация и мениджмънт
на интервенционни дейности
в рамките на региона РусеГюргево за подобряване на
мониторинга, мениджмънта
и превенцията на кризисни
ситуации, инциденти и
бедствия
Специфични цели:
Повишаване на капацитета
за реакция и оперативни
интервенции в кризисни
ситуации; реализация на
комуникационна и
информационна система;
провеждане на съвместни
дейности за информация и
тренинг в областта на
ефективния мениджмънт на
кризисни ситуации
Насочва се към научни
общности с цел решаване на
общ проблем, свързан с
околната среда, като
например замърсяването на
река Дунав с петролни
продукти
Хармонизиране чрез
създаване на обща структура
за управление на кризисни
ситуации
Създаване на обща
стратегия за

Проучване относно
възможността за разработване
Описание и установяване на
конструктивни и технологични
параметри, които трябва да
бъдат следвани
Възможни конструктивни
промени и технологични
последици
Създаване на пълна проектна
тема и изготвяне на технически
проект за ново решение за
почистване на замърсената вода

Икономически агенти
на локално и
регионално ниво;
национални компании
„Пристанищна
инфраструктура‘;
публични органи и
общински съвети;
отдели по опазване на
околната среда и др.

Едностепенно
ефективно решение за
центробежна обработка
на замърсена вода с
петролни продукти с
цел намаляване на
рисковете от
замърсяване
Българо-румънска обща
стратегия за
мениджмънт на
инциденти и рискове от
технологично

предотвратяване на
технологичното замърсяване
на река Дунав с петролни
продукти

Enhancing the
operational technical
capacities for
emergency situations
response in GiurgiuRousse Cross-Border
area
(“Увеличаване на
оперативния и
технически капацитет
за отговор при
бедствени ситуации в
трансграничния регион
Гюргево-Русе”)
Wonders of orthodoxy in
Bulgaria And Romania –
initiative for
metaphysical tourism in
the Ruse - Giurgiu area
(“Чудесата на
православието в
България и Румъния –
инициатива за
метафизичен туризъм в
региона на РусеГюргево”) - изпълнен
Bulgarian-Romanian
Area Identities: A
Neighbourhood Study
(BRAINS)
(“Българо-Румънски
области за
добросъседство:
Изследване на
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Областна дирекция на
Министерство на
вътрешните работи,
обл. Русе

с петролни продукти, както и на
общата стратегия за
предотвратяване на
технологичните рискове
Широко популяризиране на
резултатите от проекта

замърсяване на
дунавските води с
петролни продукти

Модернизация на пожарната
безопасност и оборудване на
спасителните екипи,
работещи в Еврорегион
Русе-Гюргево
Осигуряване на
съгласуваност и оперативна
съвместимост на
пожарогасителното и
аварийно-спасително
обордуване в региона
Повишаване на капацитета
за прогнозиране и
управление, за бърза
реакция в ситуации от
епидемиологичен риск

Русенска митрополия,
обл. Русе (ВП)

Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе, представляван от
БРИЕ - Русе (П)

18
месеца

Чрез интердисциплинарно
приложно изследване да
се положат основите на
политика за интегрирана
идентичност на Българо-

Три-етапно изследване и
разработване на
стратегически документи;
създаване на информационни
ресурси; включване на
сътрудници от българските и
румънските области;

2200 румънски и
1800 български
граждани от
трансграничния
регион (от публичния
сектор, бизнес
средите и

Иновативна
изследователска
методология; анализ
на обществено
мнение от 4000
респонденти; Зелена
книга за политика

идентичности”)
Eco-tourism: A
perspective for
development of two
small cross-border
communities
(“Еко-туризъм:
Перспектива за
развитие на две малки
трансгранични
общини”)
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Община Ветово (ВП);
Клуб приятели на
обществен парк
“Русенски Лом”, обл.
Русе (П); Асоциация
“Млади хора с млади
идеи”, обл. Русе (П)

18
месеца

румънския трансграничен
регион; да се обогатят
проучвателните и
комуникационни
практики, свързани с
регионалните предимства
и перспективи; да се
създаде работна рамка за
утвърждаване на бранд
на трансграничния
регион,
концептуализиран като
БРОД (Българо-румънски
области за
добросъседство).

изграждане на трансгранична
мрежа; международна
конференция за резултатите
от проекта.

Насърчаване на
трансгранични
туристически мрежи и
разнообразяване на
съществуващите
трансгранични
туристически услуги.
Сближаване на хората,
общностите и
икономиките на
граничния регион РусеГюргево, за да участват в
съвместното развитие на
областта на
сътрудничество, като се
използват неговите
човешки, природни и
екологични ресурси и
предимства по устойчив

Обмен на опит в успешни
практики, използвани в
различни области,
включително в природния
парк и защитените зони
между двете страни за екотуризъм, разработване на
анализ на необходимостта от
обучение на служителите,
които работят в двете
общини в областта на
трансграничното
сътрудничество и екотуризъм, разработване на
методи за двуезично
обучение в прилагането на
информационни центрове,
Провеждане на курс за
обучение на 60 служители,

гражданското
общество); 400
политици и
инвеститори,
вземащи решения
относно
трансграничния
регион.

относно българорумънска
трансгранична
идентичност;
триезичен
информационен
пакет за БРОД,
разпространен сред
4400 бенефициенти;
16 млади експерти,
подготвени за
трансгранични
сътрудници;
епистемична и
комуникационна
общност с поне 64
основатели,
базирана на
триезичен уеб-сайт.

начин. Икономическо и
социално развитие-

Euroregion Ruse-Giurgiu
Operations - Integrated
opportunity
management through
masterplanning
(“Еврорегион РусеГюргево – Възможност
за интегрирано
управление чрез
мастерпланиране”)
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Община Русе, обл. Русе
(ВП)

18
месеца

Той цели да се създаде
рамка за общото развитие
на региона чрез
планиране, което
обединява
градоустройствените със
социално-икономическите
решения, както и да се
даде възможност за
съвместно представяне
на региона пред
потенциални
инвеститори.

както и редица семинари,
конференции, създаване на
трансгранични туристически
информационни центрове и
туристическа мрежа,
насърчаване и развитие на
трансграничното пешеходни
и велосипедни екопътеки,
развитието на обща WEB сайт
и др.
Етап 1: Планиране – общ
план за териториално
развитие/мастерплан
Окончателният вариант на
мастерплана ще бъде
оформен след подробно
обсъждане в рамките на
заседанията на експертната
група и след представяне
пред гражданите на двете
общини.
Етап 2: Генериране на
проекти
Мастерпланът ще предостави
основа за създаването на
подробен каталог с
инвестиционни проекти за
устойчиво и всеобхватно
развитие във всички сектори.

Потенциални
инвеститори

Основният резултат
на проекта е
стратегическият
мастерплан за
сътрудничество,
който се предвижда
да бъде
последователен и
ефективен
инструмент в отговор
на идентифицираите
нужди, пречки и
слабости на
трансграничния
регион и
същевременно
двигател на
устойчивото му
социално
икономическо
развитие.
С оглед на
предварително
определената
стратегическа визия
мастерпланът за
развитие на
инфраструктурата ще

осигури основата за
създаването на
каталог с
инвестиционни
проекти за устойчиво
и цялостно развитие
на всички
инфраструктурни
сектори.
Инвестиционният
профил на ЕРГО ще
бъде промоционален
материал, достъпен
за обществеността и
съдържащ
представяне на
региона РусеГюргево, всички
ключови аспекти на
тенденциите в
неговото развитие,
дефинирани от
мастерплана, и
кратко описание на
приоритетните
съвместни
инвестиционни
проекти.
Recovery of historical
moments in the crossborder Municipalities
Dve Mogili and Kalarasi
and carrying out of
presentations for the
local public
(“Възстановяване на
исторически моменти в
трансграничните
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Община Две Могили,
обл. Русе (ВП)

Организиране на
съвместни иновационни
дейности в областта на
образованието, спорта,
младежта и
забавлението, с акцент
върху извънучилищното
сътрудничество на две

Създаване на предварителни
концепции за 8 теми за
възстановяване на
исторически моменти;
Покупка на реквизит и
доставки, свързани с
възстановяването на
исторически моменти;

държавни училища от две
трансгранични общини –
Русе и Калараш.

общини Две Могили и
Кълъраш и изнасяне на
представления за
местното население”) изпълнен
Община Русе (ВП)

Improvement of the
Accessibility of the
Euroregion Ruse –
Giurgiu with PanEuropean transport
corridor 9
("Подобряване на
достъпността на
Еврорегион Русе Гюргево с Паневропейски
транспортен коридор
9")
PROMOTING NATURE
PROTECTION AND
ENVIRONMENT
CONSERVATION BY
INTEGRATED USE OF
RENEWABLE ENERGIES
("Насърчаване на
опазването на
природата и околната
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Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П) и Община
Кубрат, обл. Разград
(П)

Подобряване на
транспортната
инфраструктура и
оптимизиране на
координацията на
трафика в
трансграничната зона
като част от
Паневропейски
транспортен коридор №9

Обучение на 100 ученици от
двете трансгранични общини
за усвояване на специфични
умения и техники, свързани с
анимация и възстановки;
Прилагане на уменията при
създаването на съвместни
публични презентации в Две
Могили, Калараш, Констанца
и Русе.
Ще бъдат реконструирани и
рехабилитирани основни
комунални мрежи електричество, вода и
канализация,
телекомуникации, а пътното
платно ще бъде ремонтирано
и разширено. Ще бъде
изработена и обща система
за събиране, обработка и
обмяна на информация,
която ще позволи по-добро
управление на трафика с цел
предотвратяване на
задръствания и пътнотранспортни произшествия.

среда чрез интегрирано
използване на ВЕИ")
Joint study regarding an
electro-generator
system powered by
water turbine for crossborder ecological
electrical transport
system
("Съместно изследване
относно
електрогенераторна
система, задвижвана от
водни турбини за
трансгранична система
за екологичен пренос
на електричество")
Sustainable
development of crossborder region GiurgiuRuse-Razgrad by making
the rural communities
aware of environment
protection by producing
organic food
("Устойчиво развитие на
трансграничния регион
Гюргево-Русе-Разград
посредством
запознаване на
селските общини с
опазването на околната
среда чрез
произвеждането на
органични храни")
Restitution,
preservation and
management of
populations and habitats
of Black Stork (Ciconia
nigra) and evaluation of
reintroduction of the
Greater Spotted Eagle
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Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П)

Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П)

Клуб приятели на
обществен парк
“Русенски Лом”, обл.
Русе (П)

(Acvila clanga) in
Comana and Rusenski
Lom Nature Parks
("Възстановяване,
запазване и управление
на популациите и
местообитанията на
черен щъркел (Ciconia
nigra) и оценка на
реинтродукцията на
голям креслив орел
(Acvila clanga) в
природни паркове
Комана и Русенски
Лом")
Бизнес център за
подпомагане на МСП Русе (П) и Русенска
търговскоиндустриална камара
(П)

“Integrated systems of
monitoring and
controlling wastewater,
the quality and security
of textile products
commercialized in
Romania and Bulgaria”
(“Интегрирани системи
за мониторинг и
управление на
отпадъчни води,
качеството и
безопасността на
текстилни продукти,
разпространявани в
Румъния и България”)
REACT - Integrated
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Русенски университет

18
месеца

Създаване на съвместна
краткосрочна,
средносрочна и
дългосрочна стратегия за
трансгранични регион в
областта на опазването на
околната среда,
ефективното изпозлване
на естествените ресурси
и за популяризирането на
някои модерни
технологии, които трябва
да осигурят устойчивото
развитие на региона;
Развитие на общи
системи за мониторинг и
контрол за опазване на
околната среда;
Развитие на общи
информационни и
промоционни материали
за опазване на околната
среда в трансграничния
регион

system for dynamic
monitoring and warning
for technological risks in
Romania-Bulgaria crossborder area
("REACT - Интегрирана
състема за динамичен
мониторинг и
предупреждение за
технологични рискове в
румънско-българската
трансгранична област")
Joint actions for the
management of
emergency situations in
case of hydrometeorological events
and accidental water
pollutions
("Съвместни действия
за управление на
извънредни ситуации в
случай на хидрометеорологични
събития и неочаквани
водни замърсявания")
ECOLOGIC CROSSBORDER OPERATIONS
FOR A BUSINESS
INTEGRATED ZONE – ECO
BIZ
("Трансгранични
екологични операции за
интегрирана бизнес
зона – ECO BIZ)
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“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П)

Дирекция "Гражданска
защита" - област Русе
(П)

Бизнес център за
подпомагане на МСП Русе (П) и РУ "Ангел
Кънчев" - Русе (П)

Обща цел: Осигуряване
на подкрепа за
трансграничния регион,
промотирайки местните
продукти и растежа на
инвестиционното равнище
на региона Русе-Гюргево,
с цел да се създаде
позитивен имидж и да се
намалят недостатъците

- Информация и реклама
- Анализ на екологичните
тенденции на бизнес
средата, обучение и
информационни сесии
- Информационни точки
- Eco Biz Net (семинари в
селските общности),
- Е-бизнес развитие на
инфраструктурата
- Център за данни за
инсталиране и придобиване
на офис оборудване
- Еко-Biz експозиция

Бизнес общности от
трансграничния
регион; 40 МСП от
окръг Гюргево и
област Русе, които
ще получат
безплатна помощ и
ще участват в
обучителни сесии; 40
еко-производители
на биологични
продукти и
доставчици на
екологични услуги;
10 изоставащи

Изследване относно
екологичните
измерения на
бизнеса в региона;
изследване на тема
„Критичните рискове
и настоящи проблеми
в процеса на
развитие на екобизнеса в
трансграничния
регион РусеГюргево“;
маркетингова
стратегия за

Biofuels – source of
common sustainable
development in the
crossborder
cooperation area
("Биогорива - източник
на общо устойчиво
развитие в областта на
трансграничното
сътрудничество")
Cross Border
Cooperation Fairs – CBC
Fairs
("Изложения за
трансгранично
сътрудничество - CBС
Fairs")
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Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П) и Българорумънска търговско
промишлена палата Русе

20112013

Търговско-промишлена
палата гр. Враца (П) и
Русенска търговскоиндустриална камара
(П)

18
месеца

Обща цел: да осигури
подкрепа за социалното и
икономическо развитие
на региона Русе-Гюргево,
акцентирайки върху
бизнес потенциала от
използването на
маслодайни растения за
производство на биодизел
Обща цел:
Разработване стратегия
за качествено
представяне на продукти
и услуги. Подпомагане на
МСП от трансграничиня
регион за развитие на
техния бизнес.
Предоставяне на
професионални съвети за
увеличаване на
продажбите и
подобряване на
продуктите и услугите
им.
Проектът CBC Fairs ще
създаде мрежа от
мобилни профилирани
изложения в
трансграничиня регион,
благодарение на които
ще бъдат установени нови
взаимоотношения в
областите икономика и

общности, които ще
участват в семинар
за потенциала на
екологичното
фермерство;

популяризирането на
преимуществата на
региона; Eco-Biz
caravan и др.

· 800 МСПот
трансграничиня
регон;
· 80 МСП,
представляващи
потенциални
инвеститори;
· 40специалисти в
областта, избрана за
тема на съответното
изложение;
· 480 души очакавни
посетители на
четирите панира.

4 специализирани
изложенияа: 1 за
селскостопанство
(Румъния), 2 за
строителство(Румъни
я и България) и1 за
туризъм (България)
8 информационни
семинара
240 участници в
изложенията, от
които: 60
туристически
компании(от
България), 60 МСП с
дейност
селскостопанство(от
Румъния) и120
строителни фирми(о
Румъния и България)
4 Икономически
мисии
1000 души,
предвидени като

човешки ресурси, което
ще способства за
намаляване на
съществуващата
диференциация в
споменатите сфери.
Проектът CBC Fairs ще
подпомогне не само
трансграничнито бизнес
сътрудничество, но също
и ще способства за
подобряването на
регионалния имидж и
визията на съответния
район чрез серия от
трансгранични тематични
изложения за туризъм,
селскостопанство и
строителство. Това от
своя страна ще допринесе
за осъществяване на нови
бизнес контакти,
установяване на
партньорства между
компаниите от
трансграничния регион.
Специфични цели:
• Подпомагане на
сътрудничеството между
МСП от румънобългарския
трансграничен регион
• Повишаване на
достъпността и
увеличаване на
възможностите за
разпространение на
информацията.
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посетители на
изложенията.
Списание
„Трансгранична
търговия и
изложения”Специализирано
издание, което ще
презентира
изложенията,
компаниитеизложители и
представители от
съответните
региони.
Каталог на
изложенията– Всяко
изложение ще има
свой собствен
каталог, който ще
представя мястото на
събитието, сферата
към която е
насочено,
информация за
изложителите,
включваща лого,
кратко описание на
дейността и
контакти, което ще е
напълно безплатно.
“Панаирни новини“–
всяко изложение ще
има свое собствено
издание под формата
на малък вестник,
където ще бъдат
помествани

• Стабилност на
икономическтото развите
в румъно-българския
трансграничен регион
Проектът CBC Fairs ще
обедини хора, общества и
икономики от
трансграничния регион
благодарение на
заложените за
организиране
профилирани изложения.
Това ще даде възможност
на компаниите да
представят своите
продукти и услуги.
Изложенията ще бъдат
проведени в няколко
региона и ще бъдат
тематично насочени в
сферите, характерни за
региона, в който ще се
провежда панаира напр.
регон Враца- туризъм,
регион Русестроителство и т. н.

Support Actions to
create New RDI
partnerships in transborder area in order to
bring together Business
and Research for
accessing European
Founds
("Действия за подкрепа
при създаване на нови
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Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П)

18
месеца

Създаване на съвместна
мрежа от специалисти от
всички технологични
области. Проектът цели
да идентифицира
трансграничните
нужди/потребности и да
осъществи връзка между
специфични партньори от

интервюта с
изложители,
посетители и
организации. Тези
малки печатни
издания ще
„уловят“действителн
ия ефект, който
събитието е оказало
върху региона като
цяло.
Уеб страница на
проекта– Ще
предостави лесен
достъп до
информация,
свързана с
резулатити, цели,
дейности и събития,
заложени в проекта.
Ще се публикува
актуална
информация за
европейските
пазарни тенденции,
за други изложения и
възможности за
участия, примери за
добри практики.
Проектът и мрежата
ще имат
интерактивна уеб
страница, посветена
на местните нужди.

партньорства между
научноизследователски
те и развойни институти
в трансграничната зона,
с цел обединяване на
бизнеса и науката за
достъп до Европейските
фондове")
Creation of a common
cross-border portal for
e-business – “e-Business
Pages”
("Създаване на общ
трансграничен портал
за електронен бизнес "е-бизнес страници")
Romanian - Bulgarian
joint cooperation for a
long-term and
sustainable development
of the young human
resources in the field of
the renewable energy
technologies, in order to
overcome the sociocultural barrier and to
open common
opportunities for getting
a job and their
employment along the
cross - border area
("Румънско-българско
съвместно
сътрудничество за
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съвместната мрежа
посредством
организирането на
поредица от събития като
уъркшопи и
конференции. По този
начин се цели
повишаване на
подкрепата за
трансграничното бизнес
сътрудничество,
популяризирането на
регионалния имидж и
привличането на нови
фондове в региона.
Агенция за развитие на
човешките ресурси Русе (ВП) и Бизнесцентър за подкрепа на
МСП - Русе (П)

Русенски университет
“Ангел Кънчев”, обл.
Русе (П) и Сдружение
"Общинска енергийна
агенция - Русе" (П)

Целта на проекта е да
допринесе за социалноикономическо устойчиво
развитие в
трансграничния регион
Румъния-България чрез
обединяване на общите
идеи и приоритети на
трансграничния регион
България–Румъния като
развиване на младите
човешки ресурси, за
осигуряване на
дългосрочен и устойчив
икономически растеж от
двете страни на

дългосрочно и
устойчиво развитие на
млади човешки ресурси
в областа на
технологиите за
възобновяеми
енергийни източници, с
цел преодоляване на
социално-културните
граници и разкриване
на съвместни
възможности за
намиране на работа и
заетост в
трансграничния
регион")
Two banks,One river
Soultion Brief Therapy
and Counseling CentreRuse
("Център за
консултиране и кратка
терапия „Решения” –
Русе")
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Център за
консултиране и кратка
терапия „Решения” –
Русе (ВП)

12
месеца

границата.
• общ мониторинг на
трудовия пазар,
• общо разработване и
предоставяне на
специализирани програми
за обучение,
• общ учебен план и
разработване на курсове
и обмен на персонал,
което ще бъде извършено
по време на проекта,
• обща стратегия за
ръководене и довеждане
до край на дейности за
постигане на максимална
полза от проекта.
Общата цел на проекта е
да допринесе за
развитието на здравния
обмен, да съдейства за
подобряване на
качеството на
здравеопазването, както
и да насърчи
трансграничното
сътрудничество и
съвместните усилия за
решаване на общи
проблеми и ефективно
използване на потенциала
на трансграничния
регион.
Специфичната цел на
проекта е да насърчи
обмена на професионален
опит и добри практики в
областта на

Сред основните дейности по
проекта се предвижда
разработване на уебсайт по
проекта, издаване на мини
брошури на български и
румънски език, съвместно
отбелязване на 3 религиозни
или традиционни празника,
съвместен риболов и
състезание по готварство,
организиране и провеждане
на съвместна изложба,
практически семинари за
хора с психични
разстройства, както и много
други съвместни дейности,
работни срещи и семинари
между професионалистите от
Русе и Слатина.

Пряката целева група
е формирана от:
здравни специалисти
– псхиатри, социални
работници,
психолози,
медицински сестри и
пациенти с психични
проблеми – хора с
хронични психични
разстройства.
Непряката целева
група –
представители на
общността,
семейства и
приятели на
психично болните,
обществото като
цяло.

Развито
трансгранично
сътрудничество
между специалисти в
областта на
здравеопазването,
обменени знания и
опит в здравното
обслужване на хора с
психични
разстройства;
демонстриране на
нови терапевтични
методи и широко
разпространение на
резултатите;
постигната социална
ре-интеграция на
хора с психични
разстройства.

Община Сливо поле (П)

24
месеца

Министерство на
регионалното развитие
и благоустройството
(П), Агенция за
развитие на човешките
ресурси - Русе (П),
Бизнес център за
подпомагане на малки
и средни предприятия Русе (П), Агенция за
устойчиво развитие и
евроинтеграция Екорегиони, обл. Русе
(П), Община Велико
Търново (П)

24
месеца

Rehabilitating the
access infrastructure for
the development of the
cross-border cooperation
within the Giurgiu –
Ruse area (R.O.A.D.
GIURGIU-RUSE)
(“Рехабилитация на
инфраструктура за
достъпност за
развитието на
трансграничното
сътрудничество в
рамките на региона на
Гюргево – Русе”)

Common Strategy for
Sustainable Territorial
Development of the
cross-border area
Romania-Bulgaria
("Обща стратегия за
устойчиво
териториално
развитие на
трансграничната зона
Румъния - България")
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здравеопазването за хора
с психични разстройства
и заболявания.
Обща цел: Подобряване
на мениджмънта на
територията и на
транспортната
инфраструктура в
рамките на Българорумънския трансграничен
регион, с цел
осигуряване на устойчиво
сътрудничество
Специфична цел:
Модернизация на
транспортната
инфраструктура на
Еврорегион Русе-Гюргево
Общата цел на проекта е
хармонизиране на
трансграничния регион на
икономическо, социално,
еко- и културно ниво за
повишаване на
териториалното
сближаване и
конкурентоспособност.
Съществен елемент на
проекта е разработването
на всеобхватна
териториална база данни
за обектите от земното
покритие на БългароРумънския трансграничен
регион, от съществено
значение за по-доброто
териториално развитие и
планиране.
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