 Сключени договори по Програма за трансгранично сътрудничество

Румъния – България 2007-2013 в Област Силистра

Име на
проект

Водещ
партньор/
Партньор

Продъл
жителност на
проект

Цели на
проект

Дейности на
проект

Целеви
групи на
проект

Резултати на
проект

Партньорство за
активно
сътрудничество и
насърчаване в
трансграничния
регион Силистра –
Кълъраш

Асоциация за
трансгранично
сътрудничество и
развитие
"Дунавска
Добруджа"
-Силистра България/
Търговскопромишлена и
земеделска палата –
Кълъраш, Румъния

12 месеца

Да изгради трайно
партньорство
между структурите
на гражданското
общество в
трансгранич-ната
зона Силистра –
Кълъраш за
съвместна работа,
целящо постабилни и потясно свързани
общности

1. Промоционални
събития,
включващи НПО
‘Trade Show’;
2. Изследване
капацитета на
НПО-та и добрите
практики в сферата
на местната
демокрация,
устойчи-вото
развитие и
опазването на
околната среда;
3. Про-веждане на
семинари в същите
три сфери;
4. Съста-вяне на
НПО база данни и
web портал за
работа в мрежа;
5. Реализиране на
конференция за
разпростра-няване
на придобития опит
и
институционализир
ане на мрежата; 6.
Публични/промоци
онални събития.

150 членове на
НПО; 200
представители
на местните и
регионални
администра-ции
на общините;
2000 човека от
региона –
медийна
аудитория, 30
журналисти от
националните,
местните и
регионалните
медии

Заздравено
сътрудничество
и
обмен на практики
между
НПО-та
в
зоната; 30 членове
на НПО, журналисти
и представители на
местните/регионалните администрации
–
участници
в
семинарите, съвместно установяване на
общи
проекти;
съвместно
разработени
и
осъществени
три
тематични семинара
и кон-ференция за
обмяна на опит; 200
местни/регионални
администратори,
въвлечени
в
партньорство с НПОта; web представяне
на база данни и
добри практики на
НПО; публикувани и
разпространени
6
вида
двуезични
промоционални
материали; широка
прозрачност
и
публичност
на
програмата
и
проекта:
16
публикации
и
4
радиоинтервюта,
предназначени
са
2000
читатели
и
слушатели.

ОБЩА ЗЕМЯ:
Сближаване на
селски общности
чрез обмен в
областите
култура, занаяти и
спорт

Община Чокънещ Румъния /
Асоциация за
трансгранично
сътрудничество и
развитие "Дунавска
Добруджа" България

12 месеца

Да изгради
сътрудничество и
да стимулира
социалното и
културно
сближаване между
трансгранични
селски общности

1. Две стартови
събития за
информиране и
мотивиране на
трансграничните
общности;
2. Техническа
помощ за детайлно
планиране на
програми за обмен
и организиране на
дейности за
различни
възрастови групи;
3. Социологическо

500 души
възрастно
население, 500
ученици, 40
административн
и служители и
лица на изборни
длъжности

Изградено
сътрудничество
и
обмен
между
40
общински служители
и изборни лица; 1000
жители
на
4-те
общини: 500 млади
хора
и
500
възрастни;
1000
жители, обхванати в
трансграничната
медийна кампания с
30
публикации;

Трансгранично
сътрудничество в
публичната
администрация
между общините
Кайнарджа,
България и
Липница, Румъния

Община Кайнарджа
- България/
Община Липница Румъния /
Асоциация за
трансгранично
сътрудничество и
развитие "Дунавска
Добруджа" България

12 месеца

Изграждане на
сътрудничество
между публичните
администрации на
общините
Кайнарджа и
Липница за
подобряване на
местните услуги и
сближаване на
общностите

проучване;
4. Изпълнение на
четири програми:
4.1 ‘Празници,
обичаи и кулинарни
рецепти от родния
край’ –
представяне в
Алфатар на
фолклорни
традиции и
кулинарно
изкуство; 4.2 ‘Моят
свят в цветове и
звуци’ – празник на
фолклорната
музика и детските
рисунки в Ситово;
4.3 ‘Млади хора,
вдъхновени от
спорта’ –
състезания в
Кайнарджа; 4.4
‘Вълшебната
кайсия – фестивал
на кайсията в
Чокънещ, вкл.
обучение на
производители;
5. Медийна
кампания “Обща
земя: Зелени
трансгранични
общини”;
6. Дейности за
публичност:
фотоизложба и
фотоалбум,
публикации - 3
сборника:
традиции, песни,
кухня и други 6
вида
промоционални
материали;
7. Финална
конференция в
Чокънещ:
“Чувстваме ли се
по-близки”, вкл.
отчитане на
резултатите от
проекта, приемане
на Стратегия за
устойчивост,
съвместни
продукти и набор
от проектни идеи.
1. Две начални
събития за
запознаване,
подписване на
Общо
споразумение и на
програми за обмен
в три области:
хуманитарни
дейности,
поддръжка на
инфраструктурата
и икономическо
развитие,
включително мерки

издадени 2110 бр.
промоционални
материали; одобрени
документи за местни
политики: Стратегия
за
устойчивост,
проектни идеи

Администратори/
лица на изборни
длъжности-100;
местни НПО-10,
участници в
събития -1000,
журналисти- 10

Укрепнало
сътрудничество
и
обмен
между
публичните
администрации;
подобрени
компетенции
и
реализирани
програми
за
100
администратори
и
изборни
лица
от
публичната
администрация
на
трансграничния
регион; 1000 души от

за опазване на
околната среда;
2.Проучване
профила на двете
общини и
прилаганите добри
практики;
3.Разработване на
уеб портал и
представяне на
информацията;
4.Реализиране на
програмите за
обмен за три
работни групи;
5.Обмен на добри
практики и
разработване на
съвместни планове
за действие за
подобряване на
услугите в трите
сфери; 6. Две
заключителни
конференции за
разпространение
на опит и
институционализир
ане на съвместната
мрежа в
публичната
администрация
Здраве без
граници

Здравна каса –
Кълараш –
Румъния /
Областна управа Силистра

18 месеца

1. Създаване на
система за
реагиране при
епидемии и други
заплахи за
общественото
здраве;
2. Увеличаване
капацитета на
ресорните
институции за
прогнозиране
възникването и
разпространението
на епидемии и на
други заплахи за
населението и
околната среда
чрез изпълнение
на GIS система;
3. Информиране на
населението от
региона по
отношение
качеството на
заобикалящата
околна среда.

1. Формиране на
управленческите
единици на
проекта;
2. Закупуване на
консумативи;
3. Срещи между
членовете на
управленческия
екип;
4. Договаряне на
услугите за
управление на
обществените
поръчки;
5. Закупуване на
стоки и услуги;
6. Официално
представяне на
проекта (медийно и
публично);
7. Формиране на
институционалната
мрежа;
8. Анализ на
изискванията и
моделиране на
бизнес процеси;
9. Разработване на
GIS приложението;
10. Разработване
на базата данни;
11. Захранване на
базата данни;
12 Закупуване на
лиценз за уеб
портал и
официалното му

общността,
участвали
в
трансгранични
прояви;
интернет
представяне
на
услугите на двете
общинни
и
реализирани добри
практики; 1000 бр.
промоционални
материали,
подобрено
визуализиране
на
програма
ТГС;
разработени
и
одобрени
Общо
споразумение
и
планове
за
хармонизиране
на
публичните услуги в
три области

Жителите на
трансграничния
регион
(КълърашСилистра) –
както
здравноосигурен
и, така и
неосигурени
лица (които имат
достъп до
публичната
страна на базата
данини); към тях
ще бъдат
насочени и
телевизионните
емисии;
Служителите на
партньорските
институции –
Здравна каса –
Кълъраш и
Областна управа
- Силистра

Подписване
на
протоколи
за
сътрудничество
с
най-малко
10
институции
(Румъния
и
България),
въвлечени
в
мониторинга
и
отчитането
в
сферата
на
качеството
на
околната среда и
проблемите
на
общественото
здравеопазване;
Многофункционален
двуезичен
уеб
портал – база данни,
съдържаща
информации
за
качеството
на
околната среда и
здравето
на
населението;
GIS приложение като
основна
поддръжка/подкрепа
за
цялата
информационна
система, изградена в
проекта;
170
професионалисти,
използващи
изградената
в
проекта система;
5 TV предавания на

"Един
трансграничен
регион - Една
европейска
дестинация"
Насърчаване на
алтернативния
туризъм в региона
СилистраКълъраш

Алианс за
регионални и
граждански
инициативи (ARCI)
Силистра България /
Камарата за
търговия, индустрия
и земеделие –
Кълъраш - Румъния
/ CCIA – Кълъраш Румъния / и
Асоциацията за
трансгранично
сътрудничество и
развитие "Дунавска
Добруджа" (ACBCD)
- България

18 месеца

Да укрепи
сътрудничеството
между основните
заинтересовани
страни в
туристическия
сектор за
съвместно
разработване на
туристически
продукт,
представящ района
Силистра-Кълъраш
като дестинация за
алтернативен
туризъм

представяне;
13. Изпълнение на
уеб портала;
14. Информации и
реклама –
междинен стадий;
15. Закупуване и
изпълнение на
базов software;
16. Закупуване на
оборудване
hardware;
17. Обучение на
software
потребителите;
18. Почистване на
зона за отдих;
19. Мониторинг и
оценяване;
20. Финален одит
1. Два семинара
относно
устойчивото
развитие и
управлението на
алтернативния
туризъм;
2. Изготвяне на:
проучване на
туристическите
обекти и ресурси в
региона;
разработване на
маркетинг
стратегия;
разработване на
уеб-портал и
свързана с него
туристическа
система за
резервации;
3. Конференция за
подобряване на
трансграничното
сътрудничество и
работа в мрежа;
4. Обмен на визити
за опознаване,
описване и
тестване на
туристическия
продукт;
5. Отпечатване и
разпространение
на промоционални
материали и
публикации/
медийна кампания;
6. Провеждане на
три туристически
обиколки в района
за промоциране на
туристическия
продукт: велообиколка, гребен
поход и обиколка с
автобус за
журналисти;
7. Публични
събития;
8. Съвместна
електронна
комуникация и
промоция на
туристическата

тема здравеопазване
и по-здрав живот;
сборник
“Добри
практики”,
в
500
екзумпляра,
като
резултат от срещите
между доставчиците
на
медицински
услуги

30 туристически
МСП;
представители
на
заинтересованит
е страни от
местните/регион
ални
администрации20; български и
румънски
екпертипредставители
на НПО–40;
местни/регионал
ни журналисти;
крайни
бенефициенти:
1000 човекаучастници в
събитията,
зрители, медии,
представители
на НПО и
туристи

Устойчиво
сътрудничество
и
работа
в
мрежа
между
60
представители
на
заинтересованите
страни от сектора на
алтернативния
туризъм;
Устойчиви продукти
на
алтернативния
туризъм:
проучени
туристически
ресурси, уеб портал,
маркетинг стратегия;
Подобрена
визуализация
и
промоция
на
съвместния
туристическия
продукт
и
регионална,
вкл.
промоция
на
30
местни туристически
бизнеса;
Подобрена
публичност
на
програмата
и
на
възможностите
за
устойчиво развитие
на туризма;
Институционализира
на
е-мрежа
за
сътрудничество
между
заинтересованите
страни от сектора на
алтернативния
туризъм и съвместни
политики за развитие
на
алтернативния
туризъм

ЛипницаКайнарджа –
трансграничен път

Община Липница Румъния/
Община Кайнарджа
- България/ Окръг
Констанца Румъния

24 месеца

MedPlaNet – мрежа
за медицински
растения за
нарастване
сравнителните
авантажи на
трансграничната
зона Кълъраш Силистра

Национален
Институт за
Проучване и
Развитие на
Биологичните
Науки, Румъния /
Националния
институт за химикофармацевтични
изследвания и
развитие – Румъния
/ Национален
институт за научни
изследвания,
развитие на машини
и установки,
предназначени за
селското стопанство
и хранителновкусовата
промишленост –
Румъния / Алианс за
регионални и
граждански
инициативи (ARCI) Силистра –
България /
Фондация New
Century - България

18 месеца

FoodNet
сътрудничество за
устойчиво
икономическо и
социално
развитие на
трансграничния
регион
Вълчелеле-

Община Вълчелеле
- Румъния /
Община Исперих България / Община
Ситово-България /
Асоциация АКСЕС Румъния

18 месеца

Диверсификацията
на връзки между
общностите и
икономиките в
Румъния България
граничната зона и
съвместно участие
в икономическото и
социалното
развитие.
Рехабилитация и
модернизация на
17.11 km на пътя с
цел подобряване
на достъпа до
транспортната
инфраструктура в
граничните райони
и улесняване на
мобилността на
стоки и хора.
Разработване на
туристически цели
в граничната зона,
в икономическото и
социалното
развитие на
общностите
Подпомагане на
общата интеграция
във връзка с
трайното развитие
на зоната Кълъраш
- Силистра въз
основата на
икономическия
потенциал на
медицинските и
ароматни растения
и на натуралните
продукти.
Разрастване
капацитета на
мрежата за
адаптация спрямо
пазара.
Нарастване на
общественото
съзнание в тази
насока.

Допринасяне за
устойчиво
икономическо и
социално развитие
на трансграничния
регион RO-BG, като
насърчи
създаването на
мрежи и обмен на

система за
резервации;
Подобряване на
речната и пътнотранспортна
инфраструктура
(съоръжения) с
трансгранично
въздействие;
Подкрепа за
развитието на
трансгранична
бизнес
инфраструктура и
насърчаване на
сътрудничеството.
Насърчаване на
трансгранични
туристически
мрежи и
разнообразяване
на
съществуващите
трансгранични
туристически
услуги.

Населението,
живеещо в
градовете и
селата покрай
реабилитирания
път.
Търговски и
други стопански
субекти, чиито
икономическите
отношения
зависят от
условията на
пътната
инфраструктура.

1.
Напълно
реставриран 17.11 км
път между Липница и
Кайнарджа.
2.
Свободен
туристически достъп
до
местните
забележителности.
3. Развит социален и
икономически статус
на
местните
домакинства.

Проучване на
маркетинговия
потенциал;
Увеличаване
мрежата на
производителите;
База данни и
интернет портал за
комуникации и
реклама; Курсове
за фермери и
курсове за
маркетинг;
Технологичен
пренос и know how;
Конференции,
workshop,
информации и
реклама

Фермери,
производители
на билки и
ароматни
растения,
образователната
система,
здравната
система и
местната
публична
администрация

Проучвания, мрежа,
интернет
портал,
програма за
etraining,
2
Инфо
Център
MedPlaNet,
образователни
видеопрограми,
рекламни материали

Изграждане на
мрежи за
насърчаване на
чуждестранни
инвестиции и
създаване на
положителна
регионална
идентичност и
образ;

Представители
на местната
власт - 10 от
всяка община общо 30;
Производителит
е на храни на
различна
възраст и
етнически групи -

Проектът
FoodNet
инвестира в развитие
на
лични
и
комуникационни
връзки
между
местните власти на
Вълчелеле, Ситово и
Исперих,
агробизнеса,

Ситово-Исперих
чрез насърчаване
на мрежи между
властите, агробизнеса и
научните
институти

иновациите сред
местните власти,
агро-бизнеса,
неправителствени
организации за
подкрепа на
бизнеса и научноизследователски
институти

Съвместен
маркетинг и
реклама на
трансграничните
продукти;
Подобряване на
трансграничната
обществената
информираност
относно
управление и
опазване на
околната среда

Коопериране в
областта
проучването и
развитиетоиновации в
икономическото и
социалното
развитие в
трансграничната
зона БългарияРумъния

Фондация за
Демокрация,
Култура и СвободаФилиал Кълъраш /
Асоциацията на
общините на река
Дунав "Дунав" –
България /
Асоциация за
трансгранично
сътрудничество и
развитие "Дунавска
Добруджа",
България / Камарата
за търговия,
индустрия и
земеделие
Кълъраш, Румъния Румъния

18 месеца

Генериране на
икономическо и
социално развитие
в зоната за
трансгранично
сътрудничество
РумънияБългария,
увеличаване на
потенциала за
развитие и
модернизация на
университетите,
изследователските
центрове, на
малките и средни
предприятия и
местните власти.

Мениджмънт на
проекта; Оценка на
иновационния
капацитет на всеки
окръг/ район;
Определяне на
темите,
представляващи
интерес от
целевите групи;
Създаване на
ефикасни
инструменти за
иницииране и
развитие на
проекти за
сътрудничество:
база данни и web
сайт; Каравана на
партньорство;
създаване на
партньорство;
Институционно
развитие

Сътрудничество
между румънски и
български
младежи чрез
изкуството и
традициите

Културна
фондация “Гранд
шоу”-Констанца –
Румъния / Център
за младежки и
образователни
дейности – България
/ Дворец на децата
Констанца Румъния

12 месеца

Да се установи
устойчиво
сътрудничество
между общностите
на трансграничния
регион Констанца –
Силистра чрез
младежко
приобщаване към
социалните и
културни
характеристики на
региона.

Информиране и
сътрудничество на
младите хора по
общи
трансгранични
традиции и
история;
Образователни
дейности в
областта на
транграничните
традиции и
изкуство;
Образователни
дейности в

60 души;
Представители
на
неправителствен
и организации за
подкрепа на
бизнеса-6 души;
Пет
изследователски
институти - наймалко 10 души;
Широката
общественост от
селските
трансгранични
общности -1000
обхванати от
медиите и
Интернет
кампании;
100 местните
хора да
посещават
Покажи FoodNet
по време на
заключителната
конференция
10 журналисти
да участват в
пресконференци
и и публични
събития
Университети,
Изследователск
и институти,
Малки и Средни
Предприятия,
местни власти

неправителствени
организации
за
подкрепа на бизнеса
и изследователските
институти от региона.
Участниците
в
целевите групи се
насърчават да си
сътрудничат и да
споделят иновативни
практики
за
екологосъобразно
управление
на
земите.
Дейността
им
предоставя
възможности
за
обмен на учебни
посещения
и
съвместно
предприемат
маркетингови
инициативи по време
на
регионални
търговски изложения

180 млади хора
от
трансграничния
регион Силистра
– Констанца (1535 години)

2 младежки лагера (1
в RO, 1 в BG, 40
участ.); 1 лагер по
визуални
изкуства
(RO, 20 участ.), 1
лагер
по общата
история
(RO,
20
участ.), 2 тематични
дебата (1 в RO, 1 в
BG, 40 участ.), 1
информационна
среща за младежи
“Предимства
на

Ефикасен
мениджмънт;
отношението
Инобараметър
RoBg; определяне на
общите важни теми;
иницииране
и
развитие на проекти
за
сътрудничество
между университети;
изследователски
институти, Малки и
Средни
Предприятия, местни
власти; Караварна на
партньорството / 2
етапа/, Съветът за
новото
внедряване
Ro-Bg; Асоциация на
изследователските
фирми

областта на
трансграничната
история;
Съвместен
фолклорен
фестивал;
Информиране,
популяризиране и
мениджмънт.

Подкрепа за Valu
lui Traian
-Кайнарджа
развитие на
трансграничното
бизнес чрез
бизнес
инфраструктура Агробизнес пазар

Окръг Valu lui
Traian /
Община Кайнарджа

18 месеца

Устойчиво
икономическо
развитие в
граничния регион
чрез съвместни
инициативи за
установяване и
подобряване на
сравнителните
предимства и
намаляване на
недостатъците

Организиране на
културни прояви,
между
представителите
на двете общини, с
цел да се
представят
националните
културни традиции
на двете страни и
сближаване на
народите.
Обмен на опит в
областта на
управлението на
общините и на
административната
организация и
услуги.

общата история и
традиции
в
трансграничния
регион”
(RO,
20
участ.), 1 фолклорен
фестивал (RO, 40
участ.),
1
ръководство
“Румъния
и
България: членки на
ЕС. Възможности за
лично
и
професионално
развитие на младите
хора” (400 бр.), 1
брошура
“Туристически
маршрути
за
младите
хора
в
трансграничния
регион
Констанца/
Силистра
(400
копия), 1 филм за
младежкото културно
сътрудничество,
1
филм за културното
наследство
на
Силистра
и
Констанца.
120 земеделски
производители
(60 RO и 60 BG),
участващи в
събития по
проекта; 2000
представители
на бизнеса от
Valu lui Traian
-Кайнарджа
трансграничния
район (1000 RO
и 1000 BG)
бенефициенти
на бизнес проект
за
промоционални
материали;

Инвестицията
улеснява
бизнес
срещи,
чрез
специални области
за събития, както и
предоставяне
на
услуги
за
трансгранично
фермери маркетинг,
счетоводство, правни
и т.н. Пазарът е
предназначена
за
представяне,
съхранение
и
продажба
на
селскостопански
продукти, чрез: 72
кв.м.минимаркет, 42
кв.м. пазар, шест
постоянни места за
продажба,
48
интериорни сезонни
точки на продажба и
18 точки за външни
продажби.
Инвестицията
ще
включва
складови
помещения,
хладилници и други
специфични
съоръжения,
в
съответствие
с
продукти, които ще
бъдат
търгувани.
Всички
инфраструктури ще

бъдат
използвани
съвместно
от
Румъния и България
фермерите, място в
ценна Луи Траян да
бъде
установена
поради
местните
възможности.
Трансграничното
сътрудничество –
възможност за
развитие на
гражданското
общество и
местната общност
в крайдунавските
общини Хайредин
и Бекет

Община Хайредин Румъния /
Училище "Иван
Вазов", Силистра –
България / Училище
с класове I-VIII
Nisipari – Румъния /
Училище с класове
I-VIII "Lucian
Григореску",
Меджидия –
Румъния / "Христо
Ботев" ОУ Алфатар
- България

12 месеца

Създаване на
предпоставки за
осъществяване на
ефективно
трансгранично
партньорство
между общините
Хайредин и Бекет
за устойчиво
икономическо
развитие и
социално
сближаване между
хора и институции
в граничния регион,
които да
стимулират
развитието на
гражданското
общество и
местните общности

1. Организация,
управление и
отчетност на
проекта
2. Разработване и
приемане на
аналитични и
стратегически
документи
3. Семинарни
обучения
4. Партньорски
инициативи
5. Информиране и
публичност

Общински
администрации
на Хайредин и
Бекет;
Регистрираните
фирми,
занаятчии и
организации на
бизнеса,
работещи на
териториите на
двете общини;
Структурите на
гражданското
общество в
двете
партниращи си
общини

Изготвени
проучвания и анализ
на
сегашното
социалноикономическо
развитие
на
общините Хайредин
и Бекет;
Изследване
на
средата
и
възможностите
за
взаимодействие
между
бизнеса,
публичните власти и
гражданското
общество;
Създадена
Стратегия
за
трансгранично
партньорство;
Проведени
конференции с по 30
участници
в
Хайредин и в Бекет
за представяне на
разработените
материали
пред
местната общност;
Проведени
по
3
обучителни семинари
за всяка община и по
1
обучение
за
езикови
и
комуникационни
компетентности.
Участвали
92
представители
на
целевата група;
Проведена
двудневна работна
среща в Бекет с 30
участници;
Проведена
двудневна
кръгла
маса
и
пресконференция в
Хайредин
с
30
участници;
Подписан
меморандум
за
сътрудничество
между
местната
администрация,
бизнеса
и
структурите
на
гражданското
общество от двете
общини.
Осъществени
действия
за
публичност
и
прозрачност
на
проекта
–
4
публикации
в
български
и

румънски регионални
медии,
2
бр.
информационни
табели,
200
бр.
цветни плакати и
1000 бр. брошури.
“Фордок”
/Регионален
център за
продължаващо
обучение на
местната
публична
администрация/ –
Кълъраш,
Румъния

РЕГИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА
ОБУЧЕНИЕ на
местните
обществени
FORDOC
администрация
Окръг КълърашРумъния/
Русенски
университет "Ангел
Кънчев" - Филиал
Силистра - България
/ РЕГИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА
ОБУЧЕНИЕ
местната публична
администрация
(RTCLPA) Окръг
Констанца-Румъния/

18 месеца

Насърчаване на
сътрудничеството
между
образователните
институции за
разработване и
прилагане на
съвместни
програми за
развитие на
човешкия
потенциал в
трансграничния
регион Кълъраш –
Силистра Констанца

Зеленото злато на
Дунав

Образцово
народно читалище
„Никола Йонков
Вапцаров”,
Тутракан - Област
Силистра България / Музеят

18 месеца

Да подобри
разбирането за
опазване на
околната среда,
устойчивото
развитие и
изменението на

1. Три
промоционални
събития;
2. Обща среща
между екипите на
образователните
институции;
3. Разработване на
съвместни
образователни
програми за
присъствено и за
дистанционно
обучение:
1. езикова
(български и
румънски език);
2.Политики на ЕС:
Регионална
политика на ЕС;
Хоризонтални
политики на ЕС;
3. Местни политики
RO-BG:
Сравнителен
анализ между ROBG нива на местно
самоуправление;
4. Организиране и
провеждане на
обучения за
обучители и
пилотни курсове по
3-те програми;
5. Организиране и
провеждане на
съместно румънобългарско лятно
училище;
6. Финална
конференция за
промоция и
мултиплициране на
резултатите от
проекта;
7. Разработване на
уеб-страница за
дистанционно
обучение;
8.Оборудване на 2
кабинета за
обучение;
9.Разработване,
издаване и
разпространение
на промоционални
и обучителни
материали;
10. Широка
медийна кампания.
1. управление на
проекта;
2. идентифициране на
заинтересованите
страни;
3.дейности за
създаване на

Екипи/обучители
от институтите–
26 души;
представители
на
администрации и
местна власт общо 150 души;
студенти и
млади
служители – 40
души; Интернет
потребители–
1000; медии–10;
общественост–
2000

1.Проведени
три
промоционални
събития в Румъния и
България–150
участници;
2. Разработена и
утвърдена
программа с
3
модулни програми за
съвместни обучения
и поетапно пилотно
приложение–135
обучени;
3. 40 млади хора,
включении
в
7дневно
международно лятно
училище и езикови
курсове;
4. Разработена и
стартирана
уебстраница
за
дистанционно
обучение;
5. Два оборудвани
кабинети
за
обучение;
6.
Издадени
и
разпространени
промоционални
и
обучителни
материали
500
брошури, банери-13,
плакати–150,
брошури
за
курсовете–500,
промоционални
папки–90,
промоционални
тениски–50; свитъци
с
обучителни
материали-700;
7.
Институционализира
на
мрежа
за
съвместно двуезично
обучение през целия
живот;
8.
200
души,
засегнати
от
дейностите
за
повишаване
на
осведомеността
относно
околната
среда

1.
Създадени
партньорски мрежи
за информиране и
екологична просвета;
проведени минимум
10
събития
с
минимум
300
директни участника

на цивилизацията в
гр. Олтенца - Област
Калараш – Румъния
/ Областна
администрация
Силистра

ИКТ- движеща
сила за промяна в
образованието

Сдружение
Евроинтегра /
Математическа
гимназия "Баба
Тонка", Русе –
България /
СОУ „Емилян
Станев”, Велико
Търново – България
/ СОУ „Васил
Левски”, Главиница
– България /
Scolar “Nikolai
Titulesku” – Кълъраш
– Румъния /
Liceul Teoretic “Mihai
Eminescu” –
Кълъраш – Румъния
/ Grupul Scolar
“Alexandru
Odobescu” - Лехлуи
Гара - Румъния

18 месеца

климата в
областите
Силистра и
Калараш на базата
на модел, който
може да се
мултиплицира в
други
трансгранични
области.

основните
средства за
информиране на
обществеността
чрез участие на
целевите групи –
семина-ри,
фестивали и др.;
4. създаване и
производство на
средствата –
хартиени и
електронни
публикации и др.;
5. разпространение
с участието на
целевите групи;
6. информиране и
публичност;
7. подобряване на
институ-ционалния
капацитет на
партньорите.

Промотиране на
въвеждането и
използването на
ИКТ в ежедневната
училищна
практика, като
основна сила за
промяна

1. Сформиране на
екип по проекта
2. Доставка и
инсталация на
оборудване и
обзавеждане за 10
специализирани
кабинета в 6
училища в: Велико
Търново, Русе,
Главиница; и 2
училища в Каларш
и 1 в Лехлуи Гара
3. Изграждане и
въвеждане на
сегментите на Е –
образователна
система.
4. Организиране на
3 работни
семинара
5. Проучване и
анализи
6. Дейности за
полпуляризация
7. Оперативно и
финансово
управление

436 ученици от 9
клас и 423
учители; 859
домакинства
Население: 999
139 жителиВ. Търново – 285
677;
Русе– 259 173;
Силистра- 135
701;
Калараш - 318
588;
Лехлюи Гара- 5
000

от
приблизително
100 институции от
района на проекта за
създаване
на
публикации и други
средства
за
екологична просвета
2.
Създадени
и
ефективни средства
за сътрудничество в
сфе-рата
на
информирането
и
еколгичното
възпитани – минимум
10 различни вида
публикации и др. в
общ тираж над 30
000;
3.
Създадени
условия
за
устойчивост
на
сътрудничеството и
повторение
на
създадения
чрез
проекта модел и в
другите области на
трансграничния
регион – над 90
събития с участие на
широка публика за
разпостранение.
4.
Осигурена
информация
и
публичност
на
проекта.
1.
Оборудвани
и
обзаведени
10
специализирани
кабинета
в
6
училища
2.
Създадено
и
внедрено
Е
Съдържание
и
Е
система за обучение
за
9
клас
по
Биология
и
Математика.
Образователен
портал
3.
Изградена
методология
за
обучение на учители
и
обучение
на
обучители
4. Въздействие върху
учители и ученици
5. ИКТ за равен
достъп
6. Ускоряване на
процесът
на
въвеждане на ИКТ в
целия образователен
процес
7. ТГС въздействие

