 Сключени договори по Програма за трансгранично сътрудничество

Румъния – България 2007-2013 в Област Враца

Име на
проект

Водещ
партньор/
Партньор

Продължителност на проект

Цели на
проект

Дейности
на проект

Целеви
групи на
проект

Общината –
катализатор
на
икономичес
кото
развитие

Ръмъния

12 месеца

Основната
цел на
проекта е
повишаване
на
капацитета
на двете
общини
Враца и
Крайова в
областта на
икономичес
кото
развитие на
управляван
ите от
тях
територии.

Подготовка на
доклади по
приоритетите
на
икономическо
то развитие
на
двете
общини;
Провеждане
на
презентацион
ни форуми
във Враца и в
Крайова;
Провеждане
на анкетно
проучване
“Бизнес
средата в
община Враца
и община
Крайова” с
цел
идентификац
ия на
потенциалнит
е сектори за
икономическо
развитие;Съз
даване на
база данни с
бизнес
организации
и НПО за
целите на
сътрудничествот
о;
Изработване
на
маркетингов
бизнес
профили на
двете общини
и пакет от
стимули за
инвеститори.
Пакет от
стимули за
инвеститорит

Подобряван
е на
сътрудниче
ството,
информацио
нния поток
и
комуникацията между
двете
общини;

Определяне
на
областите
на развитие
и
възможност
ите за
изграждане
на
съвместни
предприяти
я;
Създаване
на
благоприятн
и условия за
общинските
администра
ции от
Враца и
Крайова да
развиват,
управляват
и
изпълняват
проекти с
ясно
изразен
трансгранич
ен ефект;
Създаване
на мрежа за
икономичес
ко
сътрудниче
ство между
администрациите,
бизнеса и
НПО
сектора;

Резултати на
проект

е.

Заедно в ЕС
27 – общи
приоритети
на развитие

Областен
съвет Долж
Партньори:
Общини
Видин, Лом и
Враца
(България)

Стимулиран
е на
обществено
то съзнание
и
информаци
я за
трансграни
чното
сътрудниче
ство;

Поощряван
е
включванет
о на
румънски и
български
участници в
представянето на
изпълними
проекти в
контекста
на
Европейско
то
териториал
но
сътрудниче
ство;
Представян
е на общата
Европейска
идентичнос
тв
трансграни
чния
регион
Долж—
Видин,
Монтана,
Враца на
нивото на
другите
европейски
региони, в
контекста
на
съвместни
действия за
териториал
но
сътрудниче
ство;
Разширяван
е на
капацитета
на

Създаване и
поддържане
на
мултимедийн
а презентация
за целевия
регион в
администрати
вната,
социалната,
икономическа
та и културна
сфера,
съвместно с
развитие на
възможностит
е, и общ WEB
портал на
проектте
партньори;Уч
астниците ще
имат
възможност
да представят
техните цели
и дейности
във връзка с
идентифицир
ането на
потенциални
партньори;Ра
зработване на
Обща
стратегия за
Трансграничн
о регионално
развитие,
последвана от
създаване на
обща база
данни за
проекти;
Издаване на
брошура
“Приоритет”

Разкриване
възможност
ите на
туризма в
трансгранич
ния регион.

Представяне
идентичност
та на
трансгранич
ния регион
Долж –
Видин,
Монтана,
Враца

Областен
съвет Долж
Партньори:
Община
Враца,
Община Лом,
Община
Видин,
Областни
Администрации Враца,
Монтана и
Видин.

12 месеца
НАЧАЛО:
01.09.2007 г.
КРАЙ: 31.08.2008

публичните
администра
ции в
целевите
региони на
проекта за
сътрудниче
ство, и поконкретно в
смисъла на
рекламиране
на
трансграни
чния район;
Увеличаван
е на
видимостта
на
трансграни
чния
регион
Долж—
Видин,
Монтана и
Враца пред
ЕС.
Проектът
цели
стимулиран
е на
устойчивот
о развитие
на
граничния
регион,
чрез
съвместно
представян
е на
идентичнос
тта и
икономичес
кият,
социален и
културен
потенциал
на
страните.

Изготвяне и
разпростране
ние на 4 000
DVD с
презентации
на региона
(по
1 000 за
всеки
партньор).
Презентацион
ните филми
включват
забележителностите на
всеки регион,
неговият
икономически
,
туристически
и културен
потенциал.
Изготвяне и
разпростране
ние на 4 000
презентацион
ни брошури;
Разработване
на Съвместен
интернет
сайт,
съдържащ
описание на
трансграничния
регион,
дискусионен
форум за

Европейското
финансиране,
Освободна база
данни за
партньорите.
Подобряване
на пътната
достъпност
до ГКПП
„БекетОряхово” –
рехабилитаци
я на
национален
път DJ 561 в
участък 1,
Област Долж,
Румъния и
улица „Цанко
Церковски”,
Община
Мизия,
Област Враца
България.

Община
Мизия,
съвместно с
Окръжен
Съвет-Должрумъния

Изследване
за
екологично
напояване

Водеща
организация:
Фондация
„Румънска
Екологична
Акция”
Партньори:
Кметство
Бекет, Община
Враца,
Регионална
инспекция за
опазване на
околната среда
и водите Враца, Дом на
науката и
техниката Враца и Клуб

2 месеца
НАЧАЛО:
01.11.2007 г.
КРАЙ: 31.10.2008г.

Основната
целна
проекта е
подобряван
е
достъпност
та до
транспортн
а
инфраструк
тура в
погранични
я регион,
която да
улесни
движението
на стоки и
хора.
Конкретнит
е цели са
насочени
към
управление
то и
развитието
на
вътрешните
и
крайречнит
е ресурси
за
постигане
на
благотворн
о влияние
върху
региона,
балансиран
ои
устойчиво
развитие.
Основна
цел на
проекта е
да
подкрепи
трайното
икономичес
ко развитие на
трансграни
чния
регион
Долж-Враца
чрез
развитие на
трансграни
чно
сътрудниче
ство между

Изследване
на базата на
пилотно
прилагане на
мерки за
напояване без
риск за
качеството на
произведенат
а продукция и
на водата от
кладенците
на
населението;
 Създаване
на мрежи за
сътрудничест
во между
Долж и Враца

Защита на
почвата и
подпочвени
те води
в зоните,
нуждаещи
се от
напояване
чрез
каптиране и
пречистване
на водата
от река
Дунав с цел
използванет
о й за
напояване
по време на
периодите

„Приятели на
Врачански
балкан” .

Трансграничен
модел за
опазване на
природата и
устойчиво
ползване на
природните
ресурси по
течението
на река
Дунав

Българско
дружество за
защита на
птиците;
Партньори:
Румънско
орнитологично
Дружество;
Община
Козлодуй;
Регионална
Агенция по
Околна Среда –
Олт, РРумъния;

БългароРумънски
екологичен
център за
изследвания
и обучение

Търговско –
промишлена
палата Враца
в
партньорство
с Търговско –
промишленат
а палата
„Олтения” в
Крейова

Промоцион
ална
мрежа за
трансграни
чно бизнес
сътрудниче
ство

Община
Бяла
Слатина
Партньори:Т
ПП Враца

18 месеца
От: 25.09.2010
До:14.03.2012

18 месеца
От 24.04.2012г

публичния
и частния
сектор и
неправител
ствените
органзации,
занимаващи
се със
защита на
околната
среда.
Проектът
цели да
подобри
опазването
на
природата
и да
допринесе
за
устойчивот
о
управление
на
природните
ресурси в
Българо –
Румънския
трансграничен
регион по
поречието
на Дунава

Подобряван
е на
имиджа на
трансграни
чния
регион в
областите
Плевен,
Враца,
Долж и
Олт.Привли
чане на
инвестиции

за преминаване към
напояване с
екологична
вода чрез
пречистване
на мястото й
на
ползване;

на
засушаване.

Събиране на
информация
за
биоразнообра
зието и
природните
ресурси.
Подобряване
на капацитета
на
отговорните
институции.
Идентифицир
ане и
популяризира
не на найдобрите
практики за
управление и
финансови
механизми в
девет
защитени
зони от
Натура 2000.

Български и
румънски
институции
Местни
общности

Организира
не на
обучения и
семинари

Управители
на хотели и
ресторанти,
туристическ
и водачи и
екскурзовод
и, местни
власти, НПО
и
представите
ли на
бизнеса

Създават се
мрежи за
сътрудничест
во между
местните
предприемач
и,изследва се
икономически
яи
инвестиционн
ия
потенциал.Съ
здаване на
интерактивна
база
данни.Създав
ане на

Чуждестра
нни
инвеститор
и,
предприем
ачи,
безработни
лица

Разработен
инструмент за
смекчаване на
отрицателното
влияние на
инфраструктурнит
е проекти върху
природата
Подробен
институционален
капацитет за
спиране на
загубата на
биоразнообразие в
проектния регион.
Повишено
обществено
внимание по
екологичния
проблем.

работни
мрежи.

