Електронно издание на
Асоциация на Българските Черноморски Общини

АВРЕН I АКСАКОВО I БАЛЧИК I БЕЛОСЛАВ I БУРГАС I БЯЛА I ВАРНА I ВЪЛЧИ ДОЛ I ДЪЛГОПОЛ I ДЕВНЯ I ДОБРИЧ I ДОЛНИ
ЧИФЛИК КАВАРНА I МАЛКО ТЪРНОВО I НЕСЕБЪР I ПОМОРИЕ I ПРИМОРСКО I СОЗОПОЛ I СУВОРОВО I ШАБЛА I ЦАРЕВО

XIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ ……………………………………………….1
НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ eNEET Rural,
ФИНАНСИРАН ОТ ФОНДА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ НА ФИНАНСОВИЯ
МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ............2
ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ GreeTHIS.. 3
ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „Y2Y: ПРИНОСЪТ НА
МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ СЕ
ПРОВЕДЕ ВЪВ ВАРНА В ОФИСА НА АБЧО ................................................................4
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ SIMPLA .................................5

АБЧО е организация, обединяваща
интересите на 21 Черноморски
общини, стимулираща силно и
ефективно местно
самоуправление и активно
гражданско участие

© 2017, Асоциация на Българските Черноморски Общини

XIII Национална конференция на Асоциацията на
Българските Енергийни Агенции
Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция
„Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с
почти нулево енергийно потребление“ на 4 декември 2018 г. в гр. София, зала Средец, София Хотел Балкан.

Целта на конференцията бе да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и
обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие,
интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и чист въздух, както и
интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и
биопродукти. Форматът на конференцията бе динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с множество
демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации. Инж. Тодор Тонев,
Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) представи резултатите по проект
„CrowdStreаm – алтернативни начини за финансиране на иновативни идеи и групово финансиране на масовите
иновации“. Процесът на интегрираното планиране на местни енергийни политики, изпълняван от АБЧО и
Агенция за Управление на Енергията - Добрич бе представен в рамките на проект SIMPLA, програма Хоризонт
2020.
В рамките на конференцията се проведе и тържествената церемония по награждаване на победителите в
Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“.
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НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ eNEET Rural
Встъпителна конференция за представяне на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и
подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини” се проведе в град
Варна на 12.11.2018г, организирана от Aсоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като водеща
организация по проекта.
Г-н Стоян Пасев, Областният управител на област с административен център – Варна откри събитието, на
което присъстваха международните партньори по проекта – шест организации от Италия, Испания,
Словения, Унгария, Румъния и Норвегия, както и над 60 представители на местни бизнес организации,
общините от областта, научните среди и неправителствения сектор.

В малките населени райони на Европа има сравмително малко възможности за работа, като безработицата
сред младежите е висока и много млади хора, които са напуснали училище и са нискоквалифицирани
срещат трудности при намирането на работа. Затова и проектът ще се фокусира върху иновативните
решения за обучение на младите хора, живеещи в малките общини.
По време на конференцията, г-жа Марияна Кънчева, Изпълнителен Директор на АБЧО представи
партньорите и дейностите на новостартиралия проект, които ще се изпълняват в продължение на 3 години.
eNEET Rural ще се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, като ще предложи
обучение за стартиране на работа, младежки обмени и стажански програми в селскостопанския сектор на
1500 нискоквалифицирани, невключени в обучението младежи на възраст между 25 г. - 29 г., живеещи в
малките общини.
еNEET Rural ще интегрира и трансферира три съществуващи вече практики: Методологията „NOBLE Ideas“ за
целевата група с интерес към създаване на предприятия; Приетият общ механизъм на „PHILOXENIA“ за
привличане на млади хора, които отварят собствен бизнеса в селските райони; Методология на „JOBKIT“ за
силна подкрепа и мотивация на вътрешните и външните ресурси на младежите и в група да споделят и
доразвият своите идеи.
Проектът на стойност 1 774 561,34 евро е финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.
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eNEET Rural
ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ВЪВ ВАРНА

----------------------------------------------Проект „Зеленият Туризъм и Историческото
наследство – като предпоставка за развитие
на Черноморския регион”

За първи път партньорите по проект „eNEET Rural: Насърчаване на
предприемачеството и подобряване уменията на незаети и
неквалифицирани младежи от малките общини” се срещнаха в
град Варна в офиса на Асоциация на Българските Черноморски
Общини (АБЧО) в периода 12-13.11.2018г.
Двудневната работна среща бе предшествана с официална Начална
конференция по проекта, която се проведе в х-л „Черно море“ и на
която бяха представени международните партньори.
Шест партньорски организации Център за развитие на структурните
фондове в Румъния (CPDIS); Асоциация за изследване на бизнеса и
Национален технологичен център за хранително-вкусовата
промишленост, Екстремадура – Испания (STAEX); Регионална
агенция за иновации на Централно-Унгарска асоциация на
обществените комунални услуги, Унгария (INNOREG); Център за
подкрепа на бизнеса, инкубатор и регионален център за
технологично развитие, Словения (STP); Консорциум Oltrepò
Mantuan, Италия (COM); Inclusion AS, Норвегия (експертен
партньор) водени от АБЧО в рамките на 3 г. ще си сътрудничат с цел
да предложат иновативни решения за обучение наd 1200 млади
хора, живеещи в малките общини.
Първата партньорска среща се откри официално от г-жа Кънчева,
Изп. Директор на АБЧО и последователно бяха презентирани
администартивните и финансови правила на Програмата, работните
пакети, сроковете за изпъленение на дейностите по работни
пакети, отговорните партньори и т.н.

за конференция за представяне на
проект GreeTHIS
АБЧО организира конференция на
13.12.2018г. от 10:30 ч в Областна
администрация - Варна за представяне
на новостартиралия проект, финансиран
по Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014-2020“
На събитето ще присъстват партньорските
организации на АБЧО по проекта: 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 цели да насърчи развитието на
екологичния
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.
Веднага след конференцията, в офиса на
АБЧО ще се проведе и първата
партньорска среща,
съпътствана с
посещение на място на пилотната по
проекта сгради за зелен културен туризъм,
намираща се в старата централна част на
град Варна ( в района на ж.п гара).
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CROWDSTREAM
АБЧО ще е съорганизатор на
Хакатон - Бургас
Асоциацията в рамките на проект
„CrowdStream - групово финансиране
на масовите иновации“, финансиран
по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014-2020″ ще
ще награди участващите отбори с
материални награди по време на
Хакатон-Бургас.
Предстоящото събитие се организира
от Университет "Проф. д-р Асен
Златаров" с подкрепата на водещи
компании в IT сектора и регионални
институции в периода 14-16 декември
2018 г.
Екипът на АБЧО ще следи за свой
фаворит за разработки в областите:






Иновативни
социални
технологии и услуги, които
помагат на възрастните хора и
хората с увреждания да станат
по-независими
и
самостоятелни
Разработване на продукти,
услуги и решения, които да
спомогнат за посрещане на
социалните
и
здравните
предизвикателства
на
застаряващото общество
Разработване на технологични
решения, използвани главно от
или в подкрепа на персонала,
който
предоставя
или
извършва социални услуги

Втора партньорска среща
по проект Y2Y се проведе във
Варна в офиса на АБЧО
----------------------------------------------------------------------------------------------

В периода 04-06.12.2018г. се проведе втората поред среща
на партньорите по проект „Youth 2 Youth: Приносът на
младежкото творческо мислене за предприемачеството“,
финансиран по Програма Еразмус+, КА2 – Стартегически
партньорства за младежи.
Проектът Y2Y има за цел да обучи активно работещи
младежи как да управляват житейските си умения и
предприемаческите си компетенции по един иновативен
начин.
Благодарение на ИКТ технологии и решения, които се
предлагат, в рамките на проекта ще бъде изградена
Интерактивна платформа, в която младите хора ще имат
възможността да представят и споделят техните
предприемачески идеи пред заинтересованите страни
(общини, социални НПО, екологосъобразна организация,
организация за обучения, иновативни центрове и
инкубатори, т.н.)
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“Местното планиране не е текст, написан на хартия,
а Процес на изпълнение”, споделиха водещи европейски експерти
Повече от 100 участника, между които представители на местни власти от различни европейски
страни, международни експерти по енергийна ефективност и мобилност, граждани, обединени в пет
тематични сесии и кръгла маса-дискусия: това e в цифри проведената международна конференция
„Нови тенденции в планирането на градската мобилност и енергия“ в гр. Триест, Италия на 28
ноември 2018г. Събитието бе организирано в рамките на европейския проект “SIMPLA – Устойчиво
интегрирано планиране на местни енергийни политики“, финансиран по програма Хоризонт 2020
и предложи значими възможности за срещи между експерти, дебати и представяне на успешни
модели за местни дейности. В конференцията взеха участие и експертите на Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА),
като официални партньори на проекта от България.

Водещи европейски специалисти споделиха опита си в местното планиране в изпълнение на
амбициозните цели на ЕС за повишаване на енергийната ефективност и екологичната устойчивост на
градовете през следващите десетилетия. Предизвикателството пред държавите-членки на Съюза е
постигане също и на икономически напредък. Въз основа на оценката на необходимите годишни
инвестиции за постигане на енергийните цели, ЕС предлага възможности в подкрепа на това
развитие – напр. в рамките на Програма Хоризон 2020 за изследвания и иновации.
Основните предизвикателства за развитието на градовете са свързани с трафика на автомобили,
замърсяването на въздуха, достъпа до услуги, сигурността и безопасността на пътя. Около тези
основни фактори се обединиха участниците в конференцията, като ключов момент в градското
планиране са последиците от климатичните промени, които трябва да бъдат разглеждани с особено
внимание в дневния ред на общините.
За повече информация: http://www.simpla-project.eu

