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Възможно ли е изкуствените рифове
да помогнат на крайбрежните общности и
околната среда?

Консорциум от европейски публично-частни организации ще развият своя
потенциал за устойчив туризъм и интегрирано управление на крайбрежните зони в
Средиземно и Черно море
Проект ArtReefs има за цел да промотира идеята за новативни изкуствени рифове като
универсален инструмент за справяне с съществуващите предизвикателства в регионите на
Средиземно и Черно море, а именно влошаването на околната среда и конфликтите между
потребителите на крайбрежните зони.
Този проект предлага специално конструирани изкуствени рифове за насърчаване на
устойчивия туризъм и „Синия растеж", интегрирайки опазването на околната среда в
плановете за управление и в подкрепа на изпълнение на целите на обществените
политики.
Освен основната им предназначение за рибарство и екологично възстановяване,
изкуствените рифове могат да спомогнат за управлението на крайбрежните зони и
реализиранието на подходящи дейности като гмуркане, любителски риболов, аквакултури,
мониторинг или изследвания, които допринасят за повишаване на привлекателността и
устойчивостта на дадена територия.
ArtReefs ще предложи на публичните и частните заинтересовани лица необходимата
информация, инструменти и насоки с цел разработване на планове за действие на местно и
регионално ниво, съчетаващи устойчивата околна среда и бизнес възможностите с
административното управление. Резултатите ще бъдат споделени с администрациите,
отговорящи за издаването на лицензи за разполагането на изкуствени рифове.
Изследвайки най-добрите международни практики, проектът се насочва към
специфичните регионални потребности, капитализирайки натрупаните знания,
иновациите и задълбоченото сътрудничество между специализираните партньори. За да
реализира това, проектът обединява опита на шест организации: МСП от Испания,
специализирано в областта на иновациите и предприема-чеството; Mорския клон на
Националния Изследователски Съвет на Италия; Голям морски клъстер във Франция;
Националния туристически клъстер "Български пътеводител", специализиран в
устойчивия и алтернативен туризъм; Областна администрация Абруцо (Италия), водеща
интегрираното управление на крайбрежните зони в Адриатическо море и АБЧО.
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O--CCR
REEAATTEED
D
28.11.2016г., гр. Палермо (Италия)

В краят на м. Ноември 2016г., представители на АБЧО взеха
участие в първата работна среща на партньорите по проект „COCREATED - CO-CREATion подходи за европейските държавни
служители: Образователна рамка“. 36-месечният проект е
финансиран по ключова дейност „Сътрудничество за иновации
и обмен на добри практики” по програма Еразъм+, като 4
асоциации на местните власти от Италия, България, Франция и
Испания са включени в проектния консорциум.
Общата цел на проекта е да се насърчи участието на гражданите
в местната политика и да се предоставят практически и
оперативни инструменти на общините за тяхното изпълнение.
Специфични цели на проекта са: намаляване на натоварването
на администрацията за постигне на по-добра ефективност; да се
насърчи прозрачността и намаляване на корупцията в
публичния сектор; структуриране на мрежа за сътрудничество
на публичния сектор с външни лица; доближаване на
правителство по-близо до гражданите и бизнеса чрез
иновативни ИКТ решения; насърчаване на проектирането и
доставката на интегрирани услуги;
осигуряване на
възможности за ангажиране на заинтересованите страни за
насърчаване на механизми за сътрудничество; подобряване на
ефективността на дигиталната технология за предоставяне на
обществени услуги и да се укрепи доверието на гражданите; да
се насърчи по-широко участие в политиката и доставка на
услуги на национално и местно ниво чрез нови канали и нови
методи за комуникация.
Официално срещата в Палермо бе открита от президента на
водещата организация по проекта Unione degli Assessorati –
проф. Giacomo Mulè: "Това е иновативна и експериментална
интервенция - каза проф. Mulè. - През следващите месеци ще
изберем 15 общини, които да участват в проекта, с обучение на
служителите, популяризиране на местно ниво и създаване на
обучителна платформа".
Координаторът на проекта представи основните цели и
дейности: транснационални срещи, събития за мултиплициране
на резултатите, т.н., като разясни детайлно ролята на
партньорите, финансовите параметри и отчитане на проекта.

---------------------------------------------------„Електронно-обучителна мрежа за
насърчаване изпълнението на проекти за
културно наследство“
---------------------------------------------------В периода 24 - 25.11.2016г. се проведе
стартираща среща на партньорите по проект
DEN-CuPID. Представители на АБЧО, както и
на гръцките организации Университета на
Патра, E-TRIKALA AE, Hellenic National
Commission UNESCO, E.G.T.C. Amphictyony и
Time Heritage, Futuro Digitale (от Италия) и
Vea Qualitas, S. L. (от Испания) взеха участие
на срещата в Трикала, Гърция.

Проектът е стратегическо обединение на
асоциации на местни власти, МСП и
образователни институции, който цели да
повиши уменията на заинтересованите лица
за подобряване на предприемачеството в
сферата на културата. Участващите
партньори
ще
разработят
висококвалифицирани и иновативни инструменти
и обучителни курсове в помощ и подкрепа на
заетите
лица
в
администрациите,
занимаващи се с проекти и инициативи за
управление на културата.
Методологията на проекта включва
разработването на т.нар Виртуална
Обучителна Екосистема за работа в мрежи,
която
да
служи
като
обучителна
платформа за самообучение в електронна
среда.
Ще
бъдат
организирани
обучителни
посещения до места, които ще представят
примери и добри практики в областта на
културата.
Повече за проекта на официалната
интернет страница: http://den-cupid.eu/
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На 6 декември 2016 г., в зала „Сердика“ на хотел „Балкан“, София, се проведе XII годишна среща на българските
енергийни агенции и центрове под надслов "ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ – ИНТЕГРИРАНО ЕНЕРГИЙНО
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, БИОЕНЕРГЕТИКА, СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ“. Еднодневното
събитие бе организирано от Асоциацията на българските Енергийни Агенции (АБЕА), с активното сътрудничество
на Енергийна Агенция Пловдив, Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията (чрез проект
GreenS), Агенция за Управление на Енергията – Добрич и др. Събитието предизвика широк интерес, събирайки
повече от 80 участника.
В дневния ред на годишната среща залегнаха две основни събития – Национален дискусионен форум на тема
„Енергийната бедност в България“ и годишната среща на енергийните агенции. В дискусионния форум участваха
представители на Български енергиен и минен форум, Институт по пазарна икономика, експерти от енергийни
агенции и центрове в България.
По време на първата част бяха представени проучвания и данни за енергийната бедност в страната, като се обсъдиха
и предложения за мерки за справяне с проблема, който поставя страната ни на първо място в ЕС – 30% от
домакинствата в България се определят като енергийно бедни, докато средно за общността те са 9%. В края на
дискусията бе взето решение за изготвяне на общо становище по обсъдените теми, което да бъде внесено в
отговорните институции.
Следобедната сесия започна с тържествена церемония по награждаване на победителите в Националната ВЕИ лига. В
лига „Биомаса“ бяха отличени три общини, които са изпълнили проекти за подмяна на съществуващите и
изграждане на нови отоплителни системи на биомаса в общински сгради. Това са община Бургас (златен медал),
Столична община (второ място) и община дряново (трето място).
В лига „Слънчева енергия“ първите три места бяха заети от фирми, инсталирали иновативни фотоволтаични
системи, които да покриват енергийните им нужди.
Повече информация за наградените проекти можете да
получите оттук:
http://www.abeabg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3Ar
es-champions-2016&catid=3%3Anewsflash&Itemid=50&lang=bg

⩤ Представители на медалистите в Шампионска ВЕИ лига –
община Бургас и Агроферма „Юстина

Конференцията на енергийните агенции и центрове продължи с дискусия и представяне на следните основни теми:


Предизвикателства пред енергийните политики – национални и общински цели и предизвикателства;



Интелигентни биорегиони – оползотворяване на биомаса и използване на биогорива



Сгради с почти нулево потребление;



Ззелени обществени поръчки.

>>> Продължение на стр. 4
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По време на конференцията бяха разгледани и обсъдени теми, като енергийната стратегия на България и
енергийния баланс , възможности за интегриран енергиен мениджмънт на ниво град, интегрирано планиране в
общините: ПДУЕР и план за устойчив транспорт; интегриран план за отопление и охлаждане, енергийни и
екологични обсерватории и събиране на енергийни данни в общините, оползотворяване на биомаса и използване
на биогорива , сгради с нулево потребление и различни иновации за тях, и зелените обществени поръчки като
инструмент за повишаване на енергийната ефективност и пестене на емисии и публични средства.
Във връзка с последната тема, Милена Налбанчева, експерт в Черноморската
Регионална Агенция за Управление на Енергията представи създаденото по
проект „GreenS“ Звено за подкрепа на зелени обществени поръчки и
техническата помощ, което то оказва на местните власти при подготовка и
изпълнение на ЗеОП. Бяха споделени опит и идеи за популяризиране на
ЗеОП и сътрудничество между енергийните агенции в тази посока.

⩤ Представяне на Звеното за подкрепа на зелени обществени поръчки на
ЧРАУЕ

По време на конференцията Енергийна Агенция Пловдив направи кратка демонстрация на съвременни
високотехнологични начини за енергийно обследване на сгради с помощта на дрон, мобилна лаборатория за
изпитване качеството на въздуха, измерваща в реално време, технологично оборудване за емисионен контрол на
вредните вещества, изпускани от неподвижни източници.

Кадри от демонстрацията
Повече информация за събитието ще намерите в сайта на проект „GreenS” – www. http://greensproject.eu/.

DIVERTIMENTO: Първото издание на Електронната книга (iBook)
може да свалите безплатно!
Екипът на АБЧО с удоволствие съобщава, че първото издание на Електронната книга (iBook) може да се свали
безплатно от следния линк: https://itunes.apple.com/it/book/looking-for-myths/id1190301195?mt=11
Електронното приложение е част от т.нар. Трилогия (Културен маршрут, Електронна Книга, Интернет игри в
културното наследство) - един от основните резултати от изпълнението на европейския проект DIVERTIMENTO.
Основната идеа на проекта е да покаже потенциала за популяризиране на културното наследство в отдалечени
европейски райони чрез мобилизиране на капацитета и уменията на малките предприятия в предлагането на
продукти и услуги по нов иновативен начин.
Повече за проекта на http://divertimento.unicity.eu/index.php
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ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ
ПОДКРЕПЯТ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ

УО НА ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА
НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG16RFOP002-2.009

В БЪЛГАРИЯ
------------------------------------------------------------------

12 Декември 2016 г.

09.12.2016г.
България подписа меморандуми за разбирателство
за изпълнението на Финансовия механизъм на
Европейско икономическо пространство и изпълнението
на Норвежкия финансов механизъм за периода 20142021 г.
По силата на това сътрудничество страната ни ще
получи финансова подкрепа за проекти в социално и
териториално развитие и сближаване в размер на 210,1
млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република
Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
България е сред първите от общо 15 държави, която
подписва меморандумите за разбирателство, което ще
даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на
двустранните отношения.
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП с ресурс от 115
млн. евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайни
Норвегия, ще бъдат финансирани проекти за местно
развитие и намаляване на бедността, енергийна
ефективност и сигурност, опазване на околната среда и
развитие на предприемачеството в областта на
културата.
В допълнение Норвегия предоставя 95,1 млн. евро за
проекти, насочени към развитие на бизнес, иновации и
малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни
работи, които ще се реализират у нас чрез Норвежкия
финансов механизъм. Гражданското общество ще получи
подкрепа в размер на 15,5 млн. евро за мониторинг и
оценката на политики и дейността на администрацията.
Отделени са 951 000 евро за проекти за подпомагане на
социалния диалог и гарантиране на достойни условия на
труд.
В следващите шест месеца ресорните министерства
и заинтересовани страни от България и страните-донори
трябва да изготвят идейни концепции за всяка от
одобрените програми. Първите проекти могат да
стартират в края на следващата година, а срокът за
изпълнение на всички дейности е 30 април 2024 г.
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„РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” – Управляващ орган на
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност”
2014-2020
кани
желаещите да представят проектни предложения
по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен
приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”,
Специфична
цел
2.2.:
Повишаване
на
производителността и експортния потенциал на
българските МСП като ОБЯВЯВА процедура на
подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009
„Развитие на клъстери в България“.
Основната цел на процедурата е предоставяне на
подкрепа за коопериране и създаване на
клъстери в България, развитие на капацитета и
интернационализацията на вече създадени
такива като фактор за повишаване на
конкурентоспособността и бизнес развитието.
Допустими за финансиране са следните
дейности:
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за
организационно-административно укрепване на
клъстера
Компонент 2: Коопериране, създаване на
сътрудничества и интернационализация
Компонент 3: Развитие на споделени
инфраструктура и ноу-хау
Пълният пакет документи по процедурата е
публикуван на интернет адреса на оперативната
програма: www.opic.bg и на
Единния
информационен портал за обща информация за
управлението на Европейските структурни и
инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.
Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 17:30 часа на 28.04.2017 г.
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