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АБЧО е организация, обединяваща
интересите на 21 Черноморски
общини, стимулираща силно и
ефективно местно
самоуправление и активно
гражданско участие
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Проект „Красива България"
ОДОБРЕНИ СА 38 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и
социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се
финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.
Мерките, по които се кандидатстваше в периода 23.10.2018 – 18.01.2019 Г. са три:
 мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”
 мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
 мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”
С Решение №1/19.02.2019 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" са одобрени за
финансиране и реализация през настоящата година 38 проектни предложения на общински и областни
администрации.
От Черноморските общини, единствен бенефициент одобрен за финансиране е Община Бургас с проект за
ремонт на спортна зала „Нефтохимик". Основната сграда на спортното съоръжение е построена през 1988
година и е разделена на две части. Едната е предназначена за художествена гимнастика, а втората - за
волейбол и баскетбол. Базата в момента е в лошо състояние. Външната фасадна мазилка е силно
компрометирана. Помещенията имат нужда от обновление, оборудването е остаряло и амортизирано, заради
което е необходим цялостен ремонт на сградата.

Повече информация за одобрените проекти на http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/-1600.html

Наградата дава възможност на европейските градове
да покажат своя принос за развитието на местните
иновационни екосистеми в полза на бизнеса и
благосъстоянието на своите граждани.
Един град може да кандидатства ако има най-малко
100 000 жители и се намира в страна от ЕС или
държава, асоциирана към „Хоризонт 2020“,
програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.
Градовете се оценяват как прилагат иновативни решения на обществените предизвикателства. Тези решения
могат да бъдат реализирани или да се реализират в момента, но трябва да бъдат изпълнени през годината
преди обявяването на конкурса или в самата година на конкурса. Градовете ще трябва да покажат как са
създали условията за иновации. Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2019 г.
Повече информация на сайта на ЕК: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_bg
Награди:
- 1 милион евро ще получи градът, обявен за Европейски столица на иновациите за годината
- 100,000 ще получи всеки от петте града подгласници
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БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА

Хармонизиране на енергията и
транспорта!
Какво следва оттук нататък?
Изпълняваният от АБЧО и Агенция за
управление на енергията – Добрич,
европейкси
проект
„SIMPLA
Устойчиво интегрирано планиране на
местни енергийни политики“ приключи
в края на м. Януари 2019г., но подходът
на проекта тепърва стартира. Все
още има много неизползван потенциал
в Европа, а добрите идеи и практики
трябва да се споделят и надграждат.
Това е съдбата на подхода и
методологията
на
SIMPLA.
Координаторът на проекта, г-н Фабио
Томаси от екологичен парк AREA
обобщава бъдещите перспективи за
успешния проект.

„SIMPLA ще продължи да оказва
значително
въздействие.
Ще
участваме във възможно най-много
събития, за да информираме и популяризираме подхода и методологията в
цяла Европа. Други европейски проекти
ги възприемат като добър пример за
процедури и методология. Пример за
това е текущия италианско-словенски
стратегически проект за ПУГМ, който
използва указанията на SIMPLA като
основа“

МЛАДИТЕ ХОРА В ПРОЦЕСА НА
УСТОЙЧИВОТО ЕНЕРГИЙНО
ПЛАНИРАНЕ
В началото на м. Януари 2019г., стартира проект “EYES: Младите хора
в процеса на устойчивото енергийно планиране“, в който АБЧО е
официален партньор с още седем организации от Дания, Полша,
Испания, Франция и Италия. Проектът на обща стойност 496 828,00
Евро (80% грант) се финансира по Програма Еразъм+, Ключова област
3: Подкрепа за политическа реформа, социално включване и общи
ценности: приносът в областта на образованието, обучението и
младежта.
Изменението на климата е глобално предизвикателство, което ще
засегне особено младите поколения, които в момента не участват по
никакъв начин в устойчивото планиране на енергията и климата.
EYES ще приложи новаторски метод за включване на младите хора
на възраст 18г. - 29г. в процеса на местното енергийно планиране,
като обърне по-специално внимание на уязвимите групи младежи.
Всеки партньор в неговата страна ще създаде мрежа от местни
партньори, за да достигне до уязвимите младежки групи и да
сформира Консултативен съвет, който ще:
(1) Направи подбор на младите хора с интерес към енергийното
планиране
(2) Сформира „Младежки екип“ – млади хора от целевата група със
сходни разбирания, но разнообразни по отношение на пола,
културния произход и местната географска област
(3) Мобилизира и обучи „Младежки екип“, така че в последствие той
да подпомага общините в процеса на местно енергийно планиране

Повече информация за проекта: www.ubbsla.org
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В периода 6-8 Февруари 2019г. се проведе международен семинар в
Брюксел в рамките на проект „ABRACADABRA – Аkтивиране на Пазара
за Допълнително Надграждане при Саниране, Доизграждане и
Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на Нулево
Потребление на Енергията“, финансиран по Хоризонт 2020 – Рамкова
програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 20142018 г.
ABRACADABRA има за цел да покаже на ключовите заинтересовани страни и финансови инвеститори,
привлекателността на една нова стратегия за обновяването на базата на AdoRe. В допълнение на дейности
като ремонти по фасадата на сградата, разширения на покрива или строителство на цяла сграда,
ABRACADABRA надгражда тези дейности, така че да се адаптират към съществуващите сгради“.
Първият ден от събитието бе свързан с изграждането на капацитет относно възможностите за създаване на
допълнетелни “надграждания” при саниране, доизграждане и ремонт, интегрирани с възобновяеми
енергийни източници с цел намаляване на първоначалната инвестиция, разпределена за „по-задълбочено”
обновяване на съществуващата сграда и за създаване на модернизирана синергия между старо и ново.
Двудневното събитие се фокусира върху идентифицирането на конкретни предложения, които да направят
подхода AdoRES и помощните сгради (Assistant Buildings) възможни за финансиране от банките и могат да
осигурят дълбоки реконструкции на сгради.

Двудневното събитие бе финалното по проекта, т.к. той приключва в края на месец февруари 2019г.

© 2019, Асоциация на Българските Черноморски Общини

НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЛАНИРАНЕТО НА ГРАДСКАТА
МОБИЛНОСТ И ЕНЕРГИЯ СЕ ОБСЪДИХА ВЪВ ВАРНА
„Нови тенденции в планирането на градската мобилност и енергия“ бе темата на финалната работна срещадискусия, която се проведе на 18.01.2019г. във Варна в рамките на проект “SIMPLA – Устойчиво Интегрирано
Мултисекторно Планиране”.
Събитието събра експерти и специалисти по общинско планиране, управление на проекти, териториално
управление, обществени поръчки и др. от общините в региона. Голяма част от присъстващите общини бяха и
пилотни по проекта. Представена бе разработената методология за интегрираното планиране на Плановете за
Действие за Устойчива Енергия (ПДУЕ) и Плановете за Устойчива Градска Мобилност (ПУГМ). Като
стратегически планове, признати на Европейско ниво те се разработват от различни гледни точки, но споделят
една обща цел, а имено намаляване на емисиите от замърсявания и популяризиране на устойчивото градско
развитие.

Методологията е насочена основно към процеса на планиране, обхващащ всички етапи на разработването на
местни планови документи с акцент върху влиянието на човешкия фактор: създаването на стабилен екип;
привличане участието на заинтересованите лица; ангажирането на всички свързани отдели и общински звена;
постигане на интегрираност в изпълнението на дейности и тяхното отчитане

За повече информация: www.simpla-project.eu
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МЕЖДУНАРОДЕН ЕТИКЕТ ЗА КАЧЕСТВО ЗА ДОСТАВЧИЦИ
НА УСЛУГИ, РАЗРАБОТЕН ПО ПРОЕКТ CROWDSTREAM
Предприятията, търсещи финансиране чрез алтернативни канали за групово финансиране
(краудфандинг - CF), често нямат компетентност да развиват и поддържат ефективна, трайна и
успешна кампания. Доставчиците на услуги могат да бъдат от много различни области, като
например правни консултации по въпроси на трансграничното финансиране или права на
интелектуална собственост, подготовка на видеоклип за продукт или компания, PR съвети как да
се проведе успешна кампания за CF, привличане на инвеститори, както и услуги, предлагани от
платформи за CF.
Във всички споменати по-горе сфери работят многобройни доставчици на услуги (публични или частни), но
само малък брой от тях имат опит и ноу-хау в CF и привличане на поддръжници. По този начин за
качественото провеждане на CF е необходимо да се подберат и насърчат съответните доставчици на услуги в
Дунавския регион.
Поради тази причина, в рамките на проект „CrowdStream - групово финансиране на масовите иновации“,
финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020″, партньорите разработиха
Международен Етикет за качество за доставчици на услуги и одобриха процедурата за предоставяне на Етикет
за качество.
Международният етикет за качество и инструментите за подкрепа на доставчиците на услуги, свързани с CF,
ще гарантират по-високо качество на кампаниите за алтернативно финансиране. Всички доставчици на услуги,
които получават етикет за качество, ще бъдат публикувани в списък, за да могат участниците да видят тези,
които отговарят на определените стандарти за качество. Това ще даде възможност за изграждане на мрежи
между участниците в кампанията за CF и доставчиците на услуги в сферата на CF, както и между самите
доставчици на услуги, като по този начин ще се създадат професионални мрежи и споделяне на опит, както и
повишаване на осведомеността относно краудфандинг.
Придобиването на етикет за качество предоставя на доставчиците на услуги в областта на CF международно
признание и легитимация за тяхната работа, като по този начин им позволява да достигнат до нови пазари и
да разширят своята целева група. Освен това, придобиването на етикет за качество дава право на
доставчиците на услуги да използват логото на етикета за качество.
Процедурата за предоставяне на етикети се състои от следните стъпки:
1. Доставчиците на услуги преминават през набор от въпроси, свързани с идентифицираните критерии за
качество. На базата на техните отговори, софтуерът ще изчисли техните точки и ще представи
резултата
2. При показване на резултата и в случай, че доставчикът на услуги отговаря на условията за етикет за
качество, той трябва да представи официална декларация. Декларацията трябва да бъде изпратена на
предварително определен имейл адрес на уеб администратора, който ще бъде показан на доставчика
на услуги.
3. При получаване на декларацията уеб администраторът ще продължи процедурата за проверка.
Продължителността на процеса е максимум 10 работни дни.
4. При проверка на декларацията доставчиците на услуги ще получат международен етикет за качество.
Те ще получат сертификат по електронна поща и ще имат право да използват логото на етикета за
качество.
Етикет за качество се предоставя безплатно за период от 3 години!
http://www.cf-qualitylabel.com/procedure.php
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ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
За
13-та
поредна
година
Европейската
комисия
организира
присъждането
на
Европейските награди за насърчаване
на
предприемачеството.
Координатор
на
националния етап на конкурса в България е
Министерство на икономиката.
Целта на конкурса е да бъдат отличени най-успешните дейности и
инициативи, подкрепящи предприятията и предприемачеството, в
Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането
на политики и практики в тази област, повишават вниманието
относно значимостта на предприемачеството, насърчават и
вдъхновяват бъдещите предприемачи.
В конкурса могат да участват национални, регионални и местни
публични институции и публично-частни партньорства от всички
държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция.
Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни
инициативи, насърчаващи предприемачеството, оказали са
значително влияние върху въпросния регион или място и показват
нарастващ напредък за период от две години.
За подборът на кандидатурите решаващи ще бъдат следните
критерии: оригиналност, устойчивост и въздействие на инициативите
върху местната икономика. Ще се има предвид и приложимостта на
идейния подход другаде в Европа.
Обособени са два етапа: национален и европейски; кандидатите
могат да продължат участие на европейския етап, след като са
преминали успешно през селекция в собствената си страна.
Съгласно регламента на конкурса на национално равнище трябва да
бъдат излъчени две кандидатури от две различни категории, които
ще се състезават на втория етап и ще представляват своята страна на
европейско ниво.
Кандидатурите за участие ще се приемат в срок до 22 май 2019 г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНИФИЦИЕНТИ
ПО ПРОГРАМА ЧЕРНОМОРСКИ
БАСЕЙН 2014-2020

За да се осигурят условия за
безпроблемно изпълнение на
проектите, договорени в рамките
на 1- вата покана за предложения
за
съвместна
Програма
Черноморски басейн 2014-2020 г.,
структурите
за
управление
организират обучителна сесия.
Събитието ще се проведе в
Букурещ, Румъния, на 16-17
април 2019 г.
Обучението има за цел да повиши
капацитета на бенефициентите и
да им предостави резюме на
„Ръководството за изпълнение на
проекта“ с акцент върху общите
правила за изпълнение на
проекта; вътрешна и външна
комуникация; управление на
проекти, нередности, измами и
корупция;
докладване;
изменение на договора за
безвъзмездна
помощ;
мониторинг
на
проектите,
проверки
на
разходите
и
проверки на място
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО: 15.03

