Програма за европейско териториално сътрудничество България - Гърция
2007-2013
Приоритетна ос 1: Качество на живот
Главните цели на Приоритетна ос 1 са:
1. Да защитава и насърчава богатите и разнообразни природни ресурси на
региона като средство за балансирано и икономическо развитие
2. Да насърчава съвместното управление на риска в областта на управление на
водите, управление на отпадъците и управление на риска срещу природни
3. и предизвикани от човешка дейност бедствия
4. Да насърчава и защитава природните ресурси и да изгражда културно
сътрудничество в трансграничния регион
5. Да установява сътрудничество по въпроси на здравеопазването и социалната
защита
Общата типология на крайните бенефициенти, определени за Приоритетна ос 1 –
Качество на живота, включва обществени организации (министерства и
съответните министерски структури, регионални и местни власти),
неправителствени организации и организации с идеална цел, академични и
научноизследователски институти, местни здравни центрове, държавни
организации за култура, обществени лица (public entities) и организации,
еквивалентни на обществени, еврорегиони.
Приоритетна ос 1 има три области на интервенция:
Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на
природните ресурси
Ориентировъчно категориите на предложенията за интервенции могат да
включват:
- Изпълнение на проекти за съвместно управление на риска срещу природни и
предизвикани от човешка дейност бедствия
- Интервенции за съвместно управление на водите
- Интервенции за съвместно управление на отпадъците
- Общи проекти за подобряване качеството на питейната вода в зони, които
изпитват проблеми със снабдяването с питейна вода
- Насърчаване и управление на околната среда (напр. обекти по НАТУРА, биотопи
и др.)
- Насърчаване на ефективното използване на Възобновяеми енергийни източници

- Мрежи и действия за сътрудничество за насърчаването на алтернативни форми на
туризъм от екологичен интерес
- Мрежи и действия за подобряването на градската среда, териториалното
планиране и екологичното планиране, включително иновативни подходи
- Разработване на трансгранични програми за обучение и сертифициране на
конкурентоспособността и капацитета в областта на туризма в съответствие с
екологичните и социалните ограничения
- Засилване на трансграничното екологично възпитание и обучение
- Действия, увеличаващи информираността относно екологичните стандарти
Област на интервенция 1.2: Опазване, управление и насърчаване на
културните ресурси
Ориентировъчните категории на проектните предложения биха могли да
включват:
- Мрежи за сътрудничество за насърчаване на културни ресурси от съществено
значение в трансграничния регион (музеи, археологични и други
обекти, и др.)
- Мрежи и действия за сътрудничество за насърчаването на алтернативни форми
на туризъм от културен интерес
- Поддръжка на културните ресурси с помощта на ИКТ
- Действия за съхраняване и насърчаване на обичаи, диалекти и обществените
нрави в трансграничния регион
- Мрежи и планове за действия за обмен на ноу-хау между организации от местната
администрация относно развитието на туризма със специален акцент върху
аспектите на интегрираната устойчивост.
Област на интервенция 1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на
здравеопазването и социалното благосъстояние
Индикативните категории на проектните предложения биха могли да
включват:
- Въпроси на информатиката в медицината, като записването и класифицирането на
медицински данни от взаимен интерес на трансгранично ниво с
помощта на ИКТ
- Протоколи за сътрудничество и съдействие и изследвания за превенция на
заразни болести и други общи проблеми в здравеопазването
- Общо планиране и сътрудничество по въпроси на социалното благосъстояние
- Мрежи за сътрудничество и действия между медицински персонал и болници от
трансграничните региони за предоставяне на по-добри здравни услуги на
гражданите (Основна система на здравеопазване)
- Вторична инфраструктура (допълнителни медицински кабинети и др.)

- Разработване на трансгранични медицински програми за здравеопазване и
извънредни ситуации (инфраструктура, доброволци и национални спасителни
екипи, ваучери за застраховки и др.) за туристи по отношение на дейности на
открито
- Мрежи на сътрудничество и общи действия за справяне с незаконните дейности
(търговия с наркотици и оръжие, миграция, трафик) в рамките на трансграничния
регион
- Действия за засилване и насърчаване на въпроси на не-дискриминация (заплата,
националност, език, пол и др.) по отношение на служителите и общото население
на трансграничния регион
Целевата зона на Приоритетна ос 1 обхваща целия трансграничен регион.

Приоритетна ос 2: Достъпност
Главните цели на Приоритетна ос 2, са следните:
- Да се подобрят пътните и железопътните мрежи като средство за социално и
икономическо развитие на трансграничния регион
- Да се подобри мобилността на стоки, услуги и хора в трансграничния регион
- Да се координират инфраструктурни инициативи в трансграничния регион, за да
се насърчи неговата икономическа активност и да се осигури равномерно
териториално развитие.
Общата типология на крайните бенефициенти, определени за Приоритетна ос 2 –
Достъпност, включва главно обществени организации (министерства и съответните
министерски структури, регионални и местни власти) и организации еквивалентни
на обществени
Приоритетна ос 2 има две области на интервенция:
Област на интервенция 2.1: Развитие на пътната и железопътната мрежа
Ориентировъчният списък с проектни предложения:
- Подобряване (дребномащабни интервенции за подобряване, разширяване и др.) на
пътната мрежа (напр. остаряла второстепенна мрежа и др.)
- Повишаване на качеството / Подобряване на железопътната мрежа (напр.
възстановяване на железопътни гари и др.)
- Откриване на нови гранични преходи
- Създаване на логистични сътрудничества и мрежи покрай границата
- Проекто-проучвателни работи за пътища, Трансграничен анализ на
съществуващото положение (АСП) и Оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) за трансгранични инфраструктурни дейности
- Изследвания и пилотни проекти за насърчаване и използване на екологичносъобразени транспортни средства и иновационни решения за разрешаване на
проблемни ситуации
Област на интервенция 2.2: Подобряване на трансграничната материална база
Целта на Областта на интервенция може да се постигне като се финансира
изграждането и подобряването на средствата, които насърчават мобилността в
трансграничния регион. Тези проекти могат да принадлежат на следните
категории:

- Насърчаване мобилността на хората за отдих в трансграничния регион чрез меки
мерки или инвестиции с малък мащаб (трансгранични пешеходни пътеки и
велосипедни алеи в областите от културен или природен интерес и др.)
- Сътрудничество и съвместни усилия за насърчаване на търговията и
предприемачеството
- Развиване на трансгранични видове обществен транспорт и съвместни системи за
фактуриране (напр. регионален билет)
- Развитие на информационни канали по отношение на превоза на опасни стоки и
определяне на съответните действия за информирането на компетентните органи
или групи.
- Преминаване на трафика към екологично-съобразени системи на превоз.
- Използване на съществуващата технология за координиране на разписанията на
компаниите, предоставящи обществен транспорт (сезонни маршрути при
поискване също така свързани с туристически дейности).
Целевата зона на Приоритетна ос 2 - Област на интервенция 2.1 обхваща целия
трансграничен регион. В същото време, Област на интервенция 2.2 ще обхваща
единствено зони, разположени на граничната линия в трансграничния регион.
Конкретната територия, обхваната от Област на интервенция 2.2, ще бъде посочена
в Ръководството за Програмата.

Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси
Главните цели, определени в рамките на Приоритетна ос 3, са следните:
- Да се използва преструктурирането на икономиката като възможност за
икономическо и териториално устойчиво развитие
- Да се инвестира в човешкия капитал като един от най-важните ресурси на
трансграничния регион за насърчаване на икономическите дейности
- Да се стимулира предприемачеството и да се внедрят ИКТ и нови технологии във
всички икономически сектори като проводник на икономическо и социално
сближаване
- Да се обединят в мрежа научноизследователската и икономическата дейност, за
да се интегрират иновации в производствените сектори на икономиката
- Да се предвидят активни инициативи по отношение на отворения пазар на труда в
трансграничния регион
Общата типология на крайните бенефициенти, определени за Приоритетна ос 3
- Конкурентоспособност и човешки ресурси, включва публични организации
(министерства и съответните министерски структури, регионални и местни власти,
еврорегиони и публични предприятия), организации, еквивалентни на публични,
бизнес съюзи / организации, академични и научноизследователски институти.
Приоритетна ос 3 има три области на интервенция:
Област на интервенция 3.1: Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси подкрепа за подготвителни действия предвид отворения пазар на труда
Ориентировъчно категориите на предложения за интервенции могат да
включват:
- Система за наблюдение, използваща ИКТ инструменти, за мобилността на
човешките ресурси в трансграничния регион
- Съвместни проекти за изработването на нормативни стратегии за подготовката на
трансграничния регион и неговите заинтересовани страни за
отворения пазар на труда
- Поддръжка на секторната мобилност и обмен на специализиран персонал сред
производствените предприятия в трансграничния регион /обмен на ноу-хау и
разпространение на иновации в технологиите

- Съвместни проекти за подкрепа на заетостта и предприемачеството сред младите
хора и жените в основните икономически сектори на интерес (като туризъм,
култура, околна среда), за да се осигури тяхното задържане в региона
- Улесняване на достъпа до заетост за дългосрочно безработните и други социално
чувствителни групи
- Сътрудничество и мрежи за предлагане на продължаващо обучение (през целия
живот) на човешките ресурси относно потребностите на пазара на труда.
- Съвместни проекти за насърчаване на заетостта чрез действия от значение за
околната среда и устойчивото развитие
- Разработване на инициативи за хармонизиране на правните изисквания от
трансграничните пазари на труда, икономически и социални системи (създаване на
система за наблюдение и информация относно пазара на труда, разработване на
бази данни, обмен на информация, опит, най-добри практики)
Област на интервенция 3.2: Насърчаване на предприемачеството и на
действиявъв връзка с преструктурирането на икономиката
Индикативните категории на проектните предложения могат да включват:
- Използване на ИКТ за подобряване и увеличаване на конкурентоспособността на
икономическите сектори
- Насърчаване на алтернативни форми на туризъм, насочени към туристите и нови
инвестиции в региона
- Формулиране на мрежи за сътрудничество между организации, активни в същите
области на действие за обмен на знания
- Стратегии и планове за създаването на съвместни индустриални паркове
- Действия за увеличаване на достъпността чрез подобрение на
телекомуникационната инфраструктура
- Действия за подкрепа на регионалните вериги за доставки и управление на
веригите за доставки
- Поддържане на внедряването на системи за управление на околната среда (напр.
ИСО, СЕУО, еко-етикети)
Област на интервенция 3.3: Насърчаване на сътрудничеството между научноизследователски, технологични и академични институции и бизнес
организации
Индикативните категории на действия могат да включват:
- Създаване на „структури” за интеграция на човешките ресурси в
производствените икономически сектори, обучени от научноизследователски
/технологични/ академични институции,
- Мрежи за сътрудничество за насочване на експерти към конкретни области на
дейност
- Мрежи за сътрудничество сред научноизследователските / технологичните
институции и бизнес организации за трансфер на иновации и технологии

- Сътрудничество между университети и бизнес организации в трансграничния
регион
- Подобрено сътрудничество на иновативни и регионални участници чрез
осъществяване на по-добро регионално управление на съответните политики
- Засилване на сътрудничеството в областта на образованието и квалификациятя,
особено съвместните квалификации в сектори като екологични технологии,
възобновяеми енергийни източници и екотуризъм
Целевата зона на Приоритетна ос 3 обхваща целия трансграничен регион.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ
Главните цели, определени в рамките на Приоритетна ос 4, са следните:
- Да се оползотворят средствата, предоставени по Програмата, по най-добрия начин
чрез ефективно и резултатно изпълнение
- Да се осигури стабилно финансово управление и изпълнение на Програмата
- Да се осигури съгласуваност и относителност на действията, одобрени съгласно
Областите на интервенция и обявените Покани за набиране на предложения
- Да се подпомагат бенефициентите
- Да се обяви и съобщи за Програмата по най-ефективен и резултатен начин
- Да се осигури правилното наблюдение и оценяване на Програмата по отношение
на постановените политики и приоритети на ЕС.
Целевата група на Приоритетна ос 4 включва всички бенефициенти на Програмата,
както са определени в Част 4 и както ще бъдат по-късно посочени чрез критериите,
постановени в Ръководството на програмата, както и членовете на Управляващите
структури на Програмата, които ще проведат действията за изпълнението и
контрола върху Програмата.

