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ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020”
Втората покана за набиране на проектни предложения по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира на 1
октомври 2018 г. с краен срок 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2).
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни
оси на Програмата:
Специфична цел 1: „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския
басейн“
Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма
и културата“
Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на
селското стопанство и свързаните сектори“
Специфична цел 2: „Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместни
действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море“
Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“

Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните
и морски отпадъци“
Срокът за изпълнение на проектите е от 18 до 30 месеца, като трябва да приключат до 31 декември
2022 г. Партньорите във всеки проект трябва да бъдат поне 3, от най-малко 3 държави – участнички в
програмата, от които поне една държава – член на ЕС и една от държавите - партньори.
Краен срок за искане на пояснения от Съвместния технически секретариат - 17 януари 2019 г.
Краен срок за публикуване и предоставяне на пояснения от Съвместния технически секретариат - 24
януари 2019 г.
Пакетът с документите за кандидатстване е публикуван на уебсайта на програмата: https://blackseacbc.net/news/archive-news/the-second-call-for-proposals-of-the-joint-operational-programme-black-seabasin-2014-2020-is-open-starting-with-1-october-2018/
Подаването на проектни предложения е възможно само чрез електронната система за наблюдение
(eMS).
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ФОНДА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ НА ЕИП
И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
2014-2021Г.

-------------------------------------------------------------Обучителна сесия за бенифициенти по
Програмата се проведе в Брюксел

Екипът на АБЧО като водеща
организация на проект eNEET Rural
присъства на събитието

Почти 14 милиона млади хора в Европа са безработно, нямат
необходимото образование или обучение. Фондът за младежка
заетост на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
2014-2021г. подкрепя най-уязвимите и труднодостъпни сред тях
групи и има за цел да им помогне на пазара на труда. Фондът
на ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост в размер на
60 млн. Евро бе стартиран от Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия през 2017 г., за да се насърчи устойчивата и
качествена заетост на младите хора в Европа. От над 300
представените проектни идеи бяха избрани 27 проекта с
партньори от 25 страни в Европа, които да получат
финансиране.
Един от одобрените проекти за финансиране е 36 месечния
„eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и
подобряване на уменията на незаети и неквалифицирани
младежи от селските райони“ на Асоциация на Българските
Черноморски Общини (АБЧО) в партньорство с
организации от Словения, Румъния, Испания, Унгария,
Италия и Норвегия.

АБЧО като водещ партньор на проекта имаше
удоволствието да присъства и представи проектния
консорциум по време на обучението в Брюксел,
организирано от Оператора на фонда (Ecorys Polska и JCP
Italy) на 15 - 16 октомври 2018 г.
Повече информация за проекта на интернет страницата на
асоциацията: www.ubbsla.org
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Общински експерти от Италия, Испания, Франция и
България дискутираха темата „Съвместно създаване“
Асоциация на Българските Черноморски Общини изпълнява проект „CO-CREATED – CO-CREATion
подходи за европейските държавни служители: Образователна рамка„, финансиран по програма Еразъм+, в
рамките на който се проведе обучително пътуване в Сицилия в периода 8-12.10.2018г. Обучителните
сесии се проведоха в конферентната зала на Sands Hotel & Congress Centre Saracen в близост до гр.
Палермо.

Mеждународното събитие, организирано за представители на общини и държавни администрации от
Италия, Франция, Испания и България привлече над 60 участника, които дискутираха доколко
ефективно може да бъде сътрудничеството между местните власти и гражданите, в опитите да се
стимулират хората да създават дневния ред на обществото.
В Българската делегация се включиха 16 представители на общини-членки на АБЧО, както и експерти
на асоциацията.

Обучителните сесии, съпроводени с интерактивни игри за участниците се фокусираха на темите:
прилагането на модела «Съвместното създаване» в публичните администрации; възможностите за
финансиране на местните власти от Европейските програми; доброволчеството в публичните
администрации.
Форумът бе чудесна възможност за осъществяване на международни контакти. Участващите общински
представители имаха възможността да се срещнат с представители на администрации от различни
страни, да споделят своите нужди и местни проблеми и да създават бъдещи сътрудничества за нови
проекти, използвайки европейските фондове.
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НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК
ДА НАПРАВИТЕ ГРАДОВЕТЕ ПОУМНИ И ЗЕЛЕНИ!
Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК)

По врема на международна конференция по
проект SIMPLA, която ще се проведе в
Триест на 28 ноември 2018г.
Новите тенденции в плановете за енергийна

За участие в
Регионална конференция
„Клъстерен подход за подобряване използването на
човешките ресурси“
Дата: 12.11.2018г. от 9:30

гр. Варна, Хотел “Черно морe”, зала
„Черно море“, ет. 2.
Място:

Регионалната конференция е заключително събитие
на проект „Клъстерен подход за подобряване използването
на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност
на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски
енергиен клъстер и реализиран с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На конференцията ще се представят постигнатите
резултати по проекта, насочени към обмяната на
опит и добри практики с проектните партньори за
използването на „клъстерния подход“ като
ефективна форма за управление на човешките
ресурси, както и примери за международно
сътрудничесто
и
взаимодействие
между
заинтересованите институции за устойчиво развитие
на човешките ресурси във Варненския регион.
Събитието ще събере на едно място местните власти,
бизнеса, научните среди и неправителствения сектор
в региона, за да се идентифицира потенциала за
развитие на човешките ресурси и възможностите за
бизнеса чрез иновативни методи за управление на
човешките ресурси.
Повече информация: www.bsecluster.org

ефективност и плановете за градска
мобилността ще бъдат обсъдени от експерти и
заинтересовани страни от цяла Европа по време
на заключителната конференция на SIMPLA съвместен международен проект, финансиран по
програма "Хоризонт 2020" на ЕС.
Необходимостта от намиране на точния баланс
между изискванията за енергийна ефективност и
градската мобилност е фокусът на събитието, на
което ще се обсъди как да подобрим качеството
на живота си чрез намаляване на замърсяването
и увеличаване на енергийната ефективност.
През последните три години SIMPLA помага на
общините да постигнат успех в стратегическото
планиране на енергията и мобилността. Как?
Подходът SIMPLA е толкова прост, колкото е
ефективен: хармонизирано и многосекторно
планиране. SIMPLA подпомага местните власти
по пътя им към хармонизиране на плановете в
областта
на
енергийната
ефективност,
транспорта и мобилността. Проектът предостави
иновативна и ефективна „стъпка по стъпка“
методология и насоки, разработени от
транснационален екип от експерти.
Конференцията ще даде възможност да се
разпространи подходът на SIMPLA и да се
насърчат гражданите да приемат все повече
мерки към устойчивост и екологичност.
Присъединете се към SIMPLA, конференцията е
отворена
за
обществеността,
попълнете
формуляра и се регистрирайте тук:
http://www.simpla-project.eu/6600
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В средата на м. Октомври, г-жа Кънчева, Изпълнителен Директор на Асоциацията подписа официално
договор за финансиране на проект: „GreeTHiS: Зеленият Туризъм и историческото наследство – като
предпоставка за развитие на Черноморския регион“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски
басейн 2014-2020“. Партньори на АБЧО са Cross Border Cooperation and European Integration Agency,
Молдова, Executive Committee of Izmail City Council, Украйна, Municipality Orestiada, Гърция, National
Association of Local Authorities in Georgia, Грузия и Association of Cross Border Cooperation „Lower
Danube Euroregion“, Румъния.
Проектът ще се изпълнява за период от 30 месеца (23.10.2018 г. – 22.04.2021 г.) и цели да насърчи
развитието на екологичния (зеления) културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион
чрез популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към
климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения
между участващите страни.
Проектните дейности са свързани с предлагане на технически решения за енергийна ефективност и
адаптиране към климата в исторически сгради и паметници. Ще бъде разработен онлайн каталог за
зелен туризъм, ще се направи проучване на 3 сгради във всяка държава за възможностите за прилагане на
инвестиционни мерки в защитени сгради и ще се разработи специализиран каталог с иновативни
технологии и производители в подкрепа за местните общности.
Ще се идентифицира потенциала за развитие на зелен туризъм в защитените територии и
възможностите за развитието им като за целта ще се разработи Пътна карта с културния туризъм и
свързаните с него зелени възможности и виртуален справочник за културно-исторически места в
Черноморския регион.
С проекта се цели и повишаване на капацитета и обмяна на опит в зеления туризъм в
Черноморския басейн като ще се организират специализирани обучения и обмени визити между
партньорите; международни работни срещи и бизнес закуски; „Зелени туристически уикенди“;
международни форуми с фокус върху заинтересованите лица в туризма и зеленото производство.
Заложени са и малки инвестиционни проекти в дейностите на GreeTHIS като три пилотни сгради за
зелен културен туризъм, в които да бъдат приложени енергийно-ефективни мерки. Това са сграда в
старата централна част на Варна, Исторически музей Измаил, Украйна и Изложбен Център в Орестиада,
Гърция.
Проект GreeTHiS ще представи на всички целеви групи иновативни решения за пречките и бариерите,
срещани от бизнеса и местните власти в опазване на културното наследство в туристически обекти.
Създадената международни зелена туристическа платформа ще бъде осигурена с необходимите
приложения, за да се превърне в само-поддържащ се интерактивен инструмент, подпомогнат от
ползвателите на услгуите.
Трите пилотни сгради ще послужат като успешни примери за комбиниране на иновативни енергоефективни мерки, туристически инструменти и дейности за опазване на сградите.

