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Допустим регион на програмата
Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 20142020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има
население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални
единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III
(области).
Карта на трансграничният регион

NUTS I региони

NUTS II региони

NUTS III области

ГЪРЦИЯ

Източна Македония и Тракия

Префектура Еврос
Префектура Ксанти
Префектура Родопи
Префектура Драма
Префектура Кавала

Централна Македония

Префектура Солун
Префектура Серес

БЪЛГАРИЯ

Южен централен регион

Област Хасково
Област Смолян
Област Кърджали

Югозападен регион

Област Благоевград
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Тематични цели и инвестиционни приоритети
Избрани Тематични цели (ТЦ)

Избрани Инвестиционни приоритети (ИП)

TЦ 3 Повишаване на
конкурентоспособността на МСП

ИП 3a Поощряване на предприемаческия дух, поспециално чрез улесняване на икономическото
оползотворяване на нови идеи и стимулиране на
създаването на нови предприятия, включително чрез
бизнес инкубатори
ИП 3d Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в
рамките на регионалните, националните и
международните пазари и участие в процеса на иновации

TЦ 5 Насърчаване на адаптацията към
изменението на климата и превенцията
и управлението на риска 1

ИП 5b Насърчаване на инвестиции, предназначени за
справяне със специфични рискове, осигуряване на
устойчивост при бедствия и разработване на системи за
управление на бедствия

TЦ 6 Съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване на
ресурсната ефективност

ИП 6c Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие
на природното и културното наследство
ИП 6d Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните
услуги, включително чрез "Натура 2000" и
екологосъобразните инфраструктури
ИП 6f Насърчаване на иновативни технологии с цел
подобряване на защитата на околната среда и
ефективното използване на ресурсите в сферата на
отпадъците, водите и по отношение на почвата или за
намаляване на замърсяването на въздуха

TЦ 7 Насърчаване на устойчивия
транспорт и премахване на участъците с
недостатъчен капацитет във всички
ключови мрежови инфраструктури

ИП 7b Подобряване на мобилността на регионално
равнище посредством свързването на второстепенни и
третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T,
включително мултимодални възли
ИП 7c Разработване и подобряване на екологосъобразни,
включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни
транспортни системи, включително вътрешни водни
пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални
връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на
устойчиво развита регионална и местна мобилност

TЦ 9 Насърчаване на социалното
приобщаване, борба с бедността и всяка
форма на дискриминация

ИП 9a Инвестиране в здравна и социална
инфраструктура, която допринася за националното,
регионалното и местното развитие, понижаване на
неравнопоставеността по отношение на здравния статус,
насърчаване на социалното приобщаване чрез
подобряване на достъпа до обществени, културни и
развлекателни услуги и преминаването от служби на
институционално равнище към служби на местно
равнище

1 Тематична цел 5 е комбинирана с тематична цел 6 в една Приоритетна ос, за да могат проблемите с околната
среда,да се разрешат по интегриран начин.
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Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма
Приоритетна ос
ПО 1: Конкурентен и
иновативен
трансграничен регион

ЕФРР
(в евро)

8 819 299

%

ТЦ ИП

8,00%

3a
3

ПО 2: Устойчив и
приспособим към
климата трансграничен
регион

ПО 3: Трансграничен
регион с подобрена
взаимосвързаност
ПО 4: Трансграничен
регион с висока степен
на социално
приобщаване

ПО 5: Техническа
помощ
Общо

8 819 299

8,00%

3d

12 033 773

10,92%

11 414 538

10,35%

7 011 342

6,36%

5 710 496

5,18%

6f

26 604 637

24,13%

7b

5

5b
6c

6

6d

7
2 465 976

2,24%

13 831 625

12,55%

7c

9
6 915 775

6,27%

6 614 474

6,00%

110 241 234

100,00%
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Специфични цели
съответстващи на ИП
Подобряване на системите за
подпомагане на стартиращи и
съществуващи малки и средни
предприятия, фокусирани върху
трансграничното сътрудничество
Разширяване на трансгранични
икономически дейности, иновации и
икономически обмен
Намаляване на последици от
бедствия
Да валоризира културно и природно
наследство в трансграничния регион
Подобряване на ефективността на
дейностите по опазване на
биологичното разнообразие
Подобряване на управлението на
водите и почвите
Подобряване на достъпността на
трансграничния регион
Подобряване въздействието на
транспорта върху околната среда
Подобряване на достъпа до
качествени здравни услуги в
трансграничния регион
Увеличаване на капацитета на
социалните предприятия в
трансграничния регион
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Приоритетна ос 1 - “Конкурентен и иновативен трансграничен регион”
Инвестиционен приоритет (3a)

Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и
съществуващи малки и средни предприятия, фокусирани върху
трансграничното сътрудничество
Специфична цел: Създаване на възможности за подкрепа на устойчивото предприемачество с
трансгранично измерение
Индикативни дейности:
 Подобряване / модернизация на съоръжения като бизнес инкубатори, технологични паркове и
т.н. и съоръжения в подкрепа на бизнеса като пазари, изложбени зали, търговски обекти,
складове, пласменти, лаборатории или други технологични инсталации и т.н.
 Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса, в т.ч. в областта на ИКТ системи (например уебплатформи), бизнес консултации и др, с цел подкрепа на трансграничната икономическа
дейност.
 Развитие на услуги, насърчаващи производителността като специфични за бизнеса обучения
и дейности, улесняващи внедряване на нови техники и технологии в производствения процес
(в т.ч. прехвърляне на права върху интелектуалната собственост, трансфер на технологии,
въвеждане на организационни иновации и т.н.)
Видове бенефициенти:
 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за подкрепа на
бизнеса;
 Бизнес камари, неправителствени организации, нестопански организации, трансгранични
мрежи и други бизнес асоциации, със седалище в трансграничния район;
 Университети и изследователски институти в трансграничния район;

Инвестиционен приоритет (3d)

Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на
регионалните, националните и международните пазари и
участие в процеса на иновации
Специфична цел: Разширяване на трансгранични икономически дейности, иновации и
икономически обмен.
Индикативни дейности:
 Създаване на клъстери или други видове "мрежи" (например "ценностни вериги") за
постигане на икономии на разходите, общи научни изследвания и разработване на продукти,
общи дийствия за насърчаване на износа и т.н.
 Схеми за сътрудничество между бизнеса и чуждестранните предприятия (например музеи) в
областта на туризма / културата - като бази за настаняване и конгресни центрове,
производствени предприятия, транспортни съоръжения, културни съоръжения, и т.н. - с цел
да се въведат интегрирани туристически дестинации в трансграничния регион, търговски
марки на дадени области и т.н.;
 Развитие и изпитване на системи за контрол на брандиране на "зелени" и "традиционни"
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продукти, отчитайки и насърчавайки културно и природно наследствов трансграничния
регион;
 Съвместна научноизследователска и развойна дейност в полза на местната производствена
система с трансгранично измерение, като например трансграничното сътрудничество между
фирми или бизнес / научни институти схеми / лабораторни схеми, научноизследователски и
развойни дейности за повече от една заинтересована страна, например за клъстери и т.н.
 Подкрепа за развитие на правото на интелектуална собственост (например патенти за нови
продукти или на нови технологии, разработени чрез съвместните изследвания чрез
трансгранично сътрудничество)
 Съвместни или общи услуги в подкрепа на износа (например участие в изложби и бизнеспромоционални събития и др.).
 Трансгранични бизнес-планове с пилотни приложения за отделни предприятия и / или
сектори / подсектори
Видове бенефициенти:
 Националните, регионалните и местните институции и техните структури, отговорни за
подкрепа на бизнеса;
 Бизнес камари, неправителствени организации, нестопански организации, трансгранични
мрежи и други бизнес асоциации, със седалище в трансграничния район;
 Университети и изследователски институти в трансграничния район;
 Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други участващи в
туристическия бранш, както и национални, регионални и местни власти и техните служби,
които отговарят за културното наследство и защитени природни територии.
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Приоритетна ос 2 - “Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
Инвестиционен приоритет 5(b)

Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със
специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и
разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел: Намаляване на последици от бедствия
Индикативни дейности:
 Стратегии и планове за действие
 Пилотни действия за адаптиране/смекчаване ефекта от специфични рискове, например:
запазване/възстановяване на торфища, "буферни зони", иновативни методи/технологии, и др.
 Дейности, свързани с изграждане на капацитет
 Дейности, свързани с управление на рискове и бедствия.
Видове бенефициенти:
 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за
териториалното планиране, управлението на природните бедствия, гражданска защита и
други области, свързани с конкретни рискове;
 Екологичните НПО, нестопански организации, трансгранични мрежи и други сдружения на
гражданското общество, които се занимават с природни бедствия и гражданска защита, както
и в други области, свързани със специфичните рискове, адресирани всяко време;
 Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси в сферата на природни
бедствия и гражданска защита, както и в други области, свързани със специфичните рискове.

Инвестиционен приоритет 6(c)

Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното
и културното наследство
Специфична цел: Да валоризира културно и природно наследство в трансграничния регион
Индикативни дейности:
 Дейности, свързани с изграждане на капацитет
 Рехабилитация / опазване на културните ресурси с трансграничния значение;
 Малки инфраструктурни интервенции, необходими за осигуряване на достъпност на
обектите.
 Културни инициативи в трансграничния регион.
Видове бенефициенти:
 Националните, регионалните и местните институции и техните структури, отговорни за
опазване на природното и културното наследство;
 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за планиране
на регионалното развитие;
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 Органите за управление на защитени територии;
 Неправителствени организации, организации с нестопанска цел и други сдружения на
гражданското общество, в сферата на опазване на природните и културни ресурси;
 Институции, специализирани в областта на образованието, обучението и изграждането на
капацитет.

Инвестиционен приоритет (6d)

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и
почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително
чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури
Специфична цел: Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното
разнообразие
Индикативни дейности:
 Развитие на трансгранични платформи за оперативната съвместимост на съществуващите
бази данни и интегриране на методите за управлението (оценка на риска, методологии за
планиране, планове за управление, оценки за устойчивост и т.н.);
 Разработване на съвместни стратегии и процедури за устойчиво управление на ресурсите, за
развитието на зелената инфраструктура, за опазване на биологичното разнообразие, за
управление на ландшафта и за създаването на зелени коридори;
 Развитие на модели съвместно водене на преговори, посредничество, участие и за
разрешаване на конфликти в контекста на управлението на използването на земята с оглед
опазване на биологичното разнообразие;
 Модели и стратегии за оценка и управление на риска за траснгранични защитени територии;
Видове бенефициенти:
 Национални, регионални и местните институции и техните структури, отговорни за опазване
на околната среда, опазване на биологичното разнообразие, земеделието, горското стопанство
и устройствено планиране;
 Органите за управление на защитени територии;
 Екологични неправителствени организации, нестопански организации, трансгранични мрежи
и други сдружения на гражданското общество, в сферата на опазване на биологичното
разнообразие, опазване на природата, селското стопанство, горското стопанство и
устройствено планиране;
 Университети и изследователски институти, в сферата на опазване на биологично
разнообразие, опазване на природата, селското стопанство, горското стопанство и
устройствено планиране.

Инвестиционен приоритет (6f)

Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на
защитата на околната среда и ефективното използване на
ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на
почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха
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Специфична цел: Подобряване на управлението на водите и почвите
Индикативни дейности:
 Развитие на трансгранични платформи за оперативната съвместимост на бази данни и
интегрирани подходи за управление на водните ресурси и почвите;
 Развитие на трансгранични партньорства в сферата на „екоиновации“ и участие в
европейските партньорства за иновации в областта на управлението на водните ресурси и на
почвите;
 Пилотни проекти или включване на съществуващи иновативни методи / технологии за
ефективно управление на водните ресурси и почвите и съвместно разработване на нови
методи;
 Организиране на "зелени" кампании в областта на управлението на водите и почвите.
Видове бенефициенти:
 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за въпроси,
свързани с управление на водните ресурси и почвите;
 Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси в сферата на
управление на водните ресурси и почвите;
 Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други участници в
сферата на управление на водните ресурси и почвите.

9

Приоритетна ос 3 - “Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност”
Инвестиционен приоритет (7b)

Подобряване на мобилността на регионално равнище
посредством свързването на второстепенни и третостепенни
възли с инфраструктурата на TEN-T, включително
мултимодални възли
Специфична цел: Подобряване на достъпността на трансграничния регион
Индикативни дейности:
 Изграждане на нова или реконструкция/рехабилитация на съществуваща транспортна
инфраструктура, с трансгранично значение за регионите, в т.ч. свързване на второстепенни
и третостепенни възли с TEN-T мрежи;
 Изграждане на нови или надграждане на съществуващи допълващи инфраструктурни
съоръжения и връзки;
 Планиране на логистични центрове, мултимодални възли и др.
Потенциални бенефициенти:
 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за
планирането, изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения;
 Университети, научни институти и други специализирани органи, ангажирани с
планирането, изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения;
 Сдружения и асоциации на бизнеса и други професионални организации, работещи в
сферата на планирането, изграждането и управлението на транспортни мрежи и
съоръжения.

Инвестиционен приоритет (7c)

Разработване
и
подобряване
на
екологосъобразни,
включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни
транспортни системи, включително вътрешни водни пътища
и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и
летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво
развита регионална и местна мобилност
Специфична цел: Подобряване въздействието на транспорта върху околната среда
Индикативни дейности:
 Инвестиции в развитието на транспорта, целящи намаляване на негативните последици от
транспортните дейности и услуги върху околната среда;
 Развитие и внедряване на транспортни мониторингови системи (адресирани към
мобилност на хора и/или стоки; състояние на транспортната инфраструктура и др.), както
и развитие на интелигентни транспортни системи за хора и стоки;
 Развитие на нови технологии/методи за планиране и изпълнение на екологосъобразни
транспортни системи и инфраструктура.
Потенциални бенефициенти:
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 Национални институции и специализирани органи, отговорни за планирането,
изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения, както и съответни
национални институции ангажирани с дейности по мониторинг и опазване на околната
среда;
 Университети, научни институти и други специализирани органи, ангажирани с
планирането, изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения, като и
научно-изследователски институти, работещи в сферата на интелигентни транспортни
системи и технологии ;
 Местни заинтересовани лица, ангажирани с предоставянето на транспортни услуги (като:
доставчици на обществен транспорт; специализирани структури към общинските
администрации предоставящи транспортни услуги и др.)
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Приоритетна ос 4 - “ Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване ”
Инвестиционен приоритет (9a)

Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която
допринася за националното, регионалното и местното
развитие, понижаване на неравнопоставеността по
отношение на здравния статус, насърчаване на социалното
приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени,
културни и развлекателни услуги и преминаването от служби
на институционално равнище към служби на местно равнище
Специфична цел: Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги в трансграничния
регион
Индикативни дейности:


Подпомагане на компетентни центрове/офиси и развитие на съвместни трансгранични
планове и програми за обмяна на кадрови и информационен ресурс;

 Насърчаване на сътрудничеството между здравни власти и организации, с цел съвместно
използване на ресурси и експертиза в сферата на здравеопазването;
 Реновиране и оборудване на съществуващи и нови здравни пунктове за първична
медицинска помощ в трансграничните региони, с ограничен достъп до здравни услуги;
 Развитие на трансгранични мобилни услуги за телемедицина и съпътстваща
инфраструктура, с цел редуциране на съществуващи ограничения в предоставянето на
медицински услуги на населението от трансграничния регион.
Потенциални бенефициенти:


Местни доставчици на първична медицинска помощ (публични институции);



Болници, Медицински факултети към Висши учебни заведения.

Специфична цел: Увеличаване
трансграничния регион

на

капацитета

на

социалните

предприятия

в

Индикативни дейности:


Подпомагане създаването и функционирането на социални предприятия, които
предоставят иновативни решения и популяризират трансграничния пазар на труда и
социални услуги сред населението от трансграничния регион;



Подпомагане на социалния „франчазинг“, в т.ч. обмяна на бизнес модели между
трансгранични социални предприятия.



Подпомагане развитието и изпълнението на методологии за наблюдение и оценка на
социални, икономически и природни въздействия върху развитието на трансграничния
регион.

Потенциални бенефициенти:


Социално-икономически организации (социални предприятия, двустранни сдружения,
асоциации, фондации); неправителствени организации; сдружения с нестопанска цел.
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Приоритетна ос 5 - “Техническа помощ”
Специфична цел: Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на програмата за
трансгранично сътрудничество
Индикативни дейности:
 Създаване и управление на Съвместния секретариат и Звена за контакт
 Дейности за управление и наблюдение на програмата
 Дейности за мониторинг, контрол и докладване
 Дейности за генериране и избор на проектни предложения
 Подпомагане на проектни партньори
 Дейности за комуникация, разпространение и популяризиране на програмата.
Потенциални бенефициенти:


Съвместен секретариат, Управляващ орган, Национален орган, Звена за контакт

Финансов план
Приоритетна ос

ПО 1: Конкурентен и иновативен
трансграничен регион
ПО 2: Устойчив и приспособим към
климата трансграничен регион
ПО 3: Трансграничен регион с
подобрена взаимосвързаност
ПО 4: Трансграничен регион с висока
степен на социално приобщаване
ПО 5: Техническа помощ
Общо

Европейско
съфинансиране
85 %
17 638 598 €

Национално
съфинансиране
15 %
3 112 694 €

Общо
100 %
20 751 292 €

12 033 773 €
24 136 376 €
29 070 613 €

2 123 607 €
4 259 360 €
5 130 108 €

14 157 380 €
28 395 736 €
34 200 721 €

20 747 400 €

3 661 306 €

24 408 706 €

6 614 474 €
110 241 234 €

1 167 260 €
19 454 335 €

7 781 734 €
129 695 569 €
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Структури по управление и изпълнение на програмата
В съответствие с член 8(4) от Регламент (EО) No 1299/2013 структурите по управление и
изпълнение на програмата са следните:
Управляващ орган - Министерството на развитието и конкурентноспособността на
Република Гърция. Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на
Програмата в съответствие с принципите за добро финансово управление.
Одитен орган - Комитета за финансов контрол към Министерство на Финансите на
Република Гърция. Одитният орган следва да осигури провеждането на одити на системите за
контрол и управление на програмата, както и одити на операциите.
Сертифициращ орган – Разплащателен орган на средставата от Структурните и кохезионни
фондове към Министерство на развитието и конкурентоспособността на Република Гърция.
Сертифициращият орган е отговорен за получаване на средствата по Програмата от ЕК, както
и за цялостния процес на сретифициране на средствата по Програмата.
Национален орган – Съгласно Решение № 156 на Министерския съвет от 21 март 2014 г.
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на
регионалното развитие, е определена за Национален орган по програмата. Основните
функции, които ще изпълнява Националния орган са насочени главно към осигуряване на
системата за първо ниво на контрол на разходите извършени от българските бенефициенти.
Мониторингов комитет - аналогично на настоящия програмен период, основният орган за
взимане на решения по Програмата и наблюдение изпълнението на програмните цели и
резултати е Мониторинговия комитет.
Съвместен секретариат – Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани
от Съвместния секретариат, който ще изпълнява и функции за предоставяне на подкрепа и
информация за Програмата на потенциалните бенефициенти.

Финалният проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България
2014-2020 е достъпен на:
http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-bulgaria/735-greecebulgaria-3rd-phase-of-the-public-consultation-for-the-preparation-of-the-etc-programme-greecebulgaria-2014-2020.html
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