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ОИЦ-Варна представи книгата „Заедно за Европа“ – 60
години Европейски социален фонд

Областният информационен център – Варна представи книгата „Заедно за Европа“, 60 години
Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 1 декември от 10:30 ч. в сградата на ОИЦ – Варна и
присъстваха г-жа Лилия Христова, директор дирекция „Образование и младежки дейности“ на община
Варна, г-жа Луиза Каспарян, началник отдел „Жилищна политика“ на община Варна, г-н Младен
Христов, представител на УО на ОПРЧР, представители на РУО – Варна, както и участниците, чиито
истории са разказани в книгата.
Книгата съдържа успешни истории на хора, които са сбъднали своите мечти с помощта на финансиране
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на
самостоятелна стопанска дейност“. В нея са представени и кръжоци по проект „Успех“ и „Твоят час“ на
училища от 12-те общини от Област Варна.
Книгата „Заедно за Европа“ бе представена във всички общини на област Варна, като това бе част от
националната инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на
Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Инициативата се провеждаше
едновременно в цялата страна под мотото „Заедно за Европа“ и бе посветена на отбелязването на три
значими годишнини – 60 години от създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и
Европейския социален фонд (ЕСФ), 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от
създаване на мрежата от ОИЦ в България.
Източник: ОИЦ - Варна
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ИНТЕГРИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ТРАНСПОРТ В ОБЩИНИТЕ КАТО
ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИИ ОТ МАЩАБА
Диференцирането на приликите и разликите между Плановете за Действие за Устойчива
Енергия /ПДУЕ/ и Плановете за Устойчива Градска Мобилност /ПУГМ/ спомага за по-ясното и
целесъобразното местно планиране и дефиниране на конкретни мерки и дейности. Правилното и
ефективното им изпълнение им по интегриран и взаимно свързан начин може да окаже
въздействие върху местното икономическо развитите, повишаване на енергийната ефективност,
устойчивия транспорт, мобилността, околната среда и др.
Проект SIMPLA залага на интегрираното планиране на устойчивата енергия и мобилността и поспециално в разработването на практически хармонизирани планове, обединяващи в едно ПДУЕ и
ПУГМ. След серията присъствени обучения за общински служители за по-ефективно и
разционално планиране, предстои втория етап на проекта за дефинирането на местни проблеми и
намирането на конкретни решения и изпълнението на енергоефективни дейности.
Асоциация на Българските Черноморски Общини заедно с Агенция за Управление на енергията ще
предоставят техническа и експертна помощ на общините, които декларират желание да планират
интегрирани мерки и дейности свързани с енергийната ефективност и транспорта.
В допълнение, ще бъдат предложени и онлайн семинари (уебинари), по време на които опитни
експерти от водещи европейски държави ще отговарят на конкретни въпроси и запитвания по
определени проблеми. Темите на предстоящите уебинари бе един от обсъжданите въпроси по
време на среща на партньорите по SIMPLA в Грац, Австрия на 29-30 ноември т.г.

За повече информация и начин на участие можете да се свържете с нас онлайн на:
office@ubbsla.org и assistant@ubbsla.org
или като посетите интернет сайта на проекта: www.simpla-project.eu
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Четирима български представители взеха участие във втория обучителен семинар по проект „DENCuPID: Електронно-обучителна мрежа за насърчаване изпълнението на проекти за културно
наследство“, по който български партньор е Асоциацията на българските черноморски общини.
Събитието се проведе от 4-ти до 7-ми декември 2017 г. в гр. Трикала, Гърция в Музея на гръцката
бузуки легенда Василис Цицанис (Tsitsanis Museum).
Домакин на форума бе E-TRIKALA –
водещ партньор по проекта. Участваха
16 обучаеми от страните на останалите
проектни партньори – Италия, Испания,
Гърция. Основната концепция на
обучителните семинари е да се
предоставят практически подходи и
опит в проектирането, разработва-нето
и изпълнението на проекти за местните
културни ценности и/или културни
събития.
Основната концепция на обучителните семинари е да се предоставят практически подходи и опит в
проектирането, разработването и изпълнението на проекти за местните културни ценности и/или
културни събития. В тази връзка домакините представиха цялостната концепция по изграждането и
експлоатацията на Коледен овеселителен парк „Мелницата на елфите“ в гр. Трикала.
Това е съвместен проект на община
Трикала и управляваното от нея
дружество -E-TRIKALA, в рамките на
който е реновирана и отворена за
посетители старата градска мелница.
Около нея е изграден коледен
овеселителен парк, който приема гости
от цялата страна, с което гр. Трикала е
обявен за коледна столица на Гърция.
Така историческото местно наследство
е превърнало съвременния град в
притегателно място за хиляди туристи.
По време на семинара обучаващите се представиха проекти от своите градове, свързани с развитие и
рекламиране на местното културно-историческо наследство.
Организаторите бяха поканили редица лектори, които теоретично запознаха участниците с основните
стъпки за успешно проектиране и изпълнение на проекти в областта на културното наследство.
Практическата част на обучението включваше посещение на монашеските комплекси на скалите в
местността Метеора вписана в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство и на Коледния
овеселителен парк „Мелницата на елфите“.
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ОБЩИНА ВАРНА С НАГРАДИ

РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ГОДИШНИЯ
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020

НА БХРА
Настоящият доклад е първият от трите „разширени“
доклади през програмен период 2014-2020 г.
(годишните доклади, представени през 2017 г. и 2019 г.,
и Окончателния доклад) и съдържа раздели с
допълнителна информация.
-

Община Варна спечели две от годишните
награди на Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация (БХРА).
Първата награда бе за най-устойчива
политика за изграждане на туристическа
инфраструктура

Информация за процеса на одобрение и
изменение на оперативната програма
Информация за публикувани процедури за
предоставяне на БФП, оценка на инвестиционни
програми, бюджетни линии, проекти и сключени
договори
Информация за физическия напредък и
мониторинга по оперативната програма

През отчетния период с оглед укрепването и
засилването на административния капацитет, 334
експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 41 бр.
обучения в страната и чужбина, които да гарантират
ефективно изпълнение на всички необходими функции
и задачи.
През отчетния период, УО на ОПРР 2014-2020 г.
организира и проведе работни срещи/обучения за
повишаване
капацитета
на
потенциалните
бенефициенти на програмата, на които са обучени 684
служители на бенефициентите.
Резюмето на доклада може да бъде намерен на следния
интернет адрес:

Втората награда бе за най-много
привлечени туристи на музикално събитие
– концертът MTV Presents Varna Beach,
който събра над 30 000 души

http://bgregio.eu/media/files/godishni_dokladi/Annual%20R
eport_OPRG%202016_Citizen%27s%20Summary.pdf
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО отправи покана за проектни предложения за
насърчаване на устойчива синя икономика. Поканата за устойчива синя икономика цели да подпомага
иновациите и да сближи научно-изследователските проучвания с пазара. Също така, цели да насърчи
изграждането на капацитет и контакти, подпомагащи устойчивото използване на водните басейни.
Поканата ще подкрепя създаването на устойчиви работни места, иновации и предприемачество в
конкретните области. Тази покана, с бюджетът от 14, 5 милиона евро, ще се фокусира върху четири
области:
 Демонстрация и пазар
 Борба с морските отпадъци
 Сини мрежи
 Възстановяване на екосистемата
Поканата има четири теми:
1) Пилотни проекти за синя икономика - базирани на иновационни технологии, целящи тестване,
разгръщане и увеличаване на нови индустрии, приложения за услуги и решения за синята икономика.
Тази мярка ще спомогне за повишаване на пазарната готовност на иновационни технологии и/или
морски услуги.
Бюджет: 8.000.000 евро
Краен срок: 28/02 2018
2) Ефективни стратегии и технологии за борба с морските отпадъци - целта на мярката е изграждане
на конкретни методологии и технологии за: намаляване на обема на вредните морските отпадъци,
произвеждани от морски източници; наблюдение и количествено определяне на произвежданите от
морските източници, морски отпадъци и премахването и рециклирането им по природосъобразен и
ресурсноефективен начин
Бюджет: 2.000.000 евро
Краен срок: 08/02 2018
3) Сини мрежи за Средиземноморието - изграждането на мрежа от партньори, целяща създаването на
работни места, иновации и предприемачество в сферата на синята икономика в Средиземно море. Това
ще стане чрез коопериране между широк кръг от заинтересовани страни, сред които образователни и
обучителни институти, морски клъстери и местни рибарски общности от ЕС, както и партниращите на
Съюза страни от Средиземноморския басейн.
Бюджет: 3.000.000 евро
Краен срок: 08/02 2018
4) Общи дейности за устойчива синя икономика в Средиземноморието
Бюджет: 1.500.000 евро
Краен срок: 08/02 2018
За повече информация можете да пoучите тук:
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ , ИНИЦИАТИВИ ЗА ИНОВАЦИИ В
ПОЛИТИКАТА С КРАЕН СРОК 10 април 2018 г.
В Официалния вестник на ЕС от 6.12.2017 е публикувана покана за представяне на предложения в
рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката –
Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта
на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище.
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ФОНД "КУЛТУРА" НА ОБЩИНА ВАРНА
ОБЯВЯВА I-ВА СЕСИЯ ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Фонд "Kултура" на община Варна обявява I-ва сесия за набиране на предложения за проекти за 2018г.
Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина:
1. По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация и попълнено Заявление по
образец за деловоден номер.
АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016 и 2017 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА!
2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес:
гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие".
Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg
Информационен ден за дейността на Общински фонд "Култура" – 19.12.2017г., зала Пленарна,
Община Варна – 16:00ч.

