ЕВРОПЕЙСКИ СЮЗ

Допустима зона
на Програмата
Interreg V-A
Румъния - България
7 окръга в Румъния
Констанца, Кълъраш, Гюргево,
Телеорман, Олт, Долж, Мехединци

Краен срок

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

за подаване на пълни
апликационни форми:

16 октомври 2017
16:00 часа!

Имате въпроси?

8 области в България
Видин, Монтана, Враца, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра,
Добрич
КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЯ ПЪЛНИ
АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ:
Бенефициентите на 140-те Заявления за
интерес, одобрени от Комитета за Наблюдение
на Програмата на 2 август 2017 година:
1. 23 Заявления за интерес по приoритетна
ос 1 – Добре свързан регион
2. 90 Заявления за интерес по приoритетна
ос 2 – Зелен регион
3. 27 Заявления за интерес по приoритетна
ос 3 – Сигурен регион.

Можете да ги изпратите на:
robg@mdrap.ro
(Управляващ орган - МРРПАЕФ),
NA-RO-BG@mrrb.government.bg
(Национален орган - МРРБ)
или helpdesk_robg@calarasicbc.ro
(Съвместен секретариат - РОТГС Кълъраш)

Списъкът с въпросите и отговорите е
достъпен на интернет страницата на
програмата:
www.interregrobg.eu
в раздел “Покани проекти”
www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно

www.interregrobg.eu

официалната позиция на Европейския Съюз

www.interregrobg.eu

ПРОГРАМА Interreg V-A Румъния–България-ТРЕТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разделите на Апликационната форма, които трябва да се попълнят във фаза 2
на третата покана за набиране на проектни предложения:
Апликационна
форма Раздел
B. Партньор (за
всеки партньор
отделно)

Апликационна форма Подраздел

Фаза 2

Водещ партньор (партньор)

Апликационна
форма Раздел
D. Работен план

Адрес
Правна и финансова информация
Официален представител
Лице за контакт
Обект на дейност на партньора

Само в случай
на
непредвидени
обстоятелства
и с надлежна
обосновка

Приложимост на бенефициента за областта,
адресирана от проекта

E. Бюджет на
проекта

Предишен опит на бенефициента от европейско
финансиране
C.Описание
на проекта

Следните приложения към формуляра за
кандидатстване трябва да бъдат качени в e-MS:

Проблеми, които трябва да бъдат решени
Как проектът се справя с идентифицираните
общи предизвикателства и/или възможности и
какво е ново по отношение на подхода, който
проектът приема?

Само ако е
необходимо

Защо е необходимо трансграничното
сътрудничество за постигане на целите и
резултатите от проекта?
Критерии за сътрудничество

F. Общ преглед
на бюджета на
проекта
X

Принос на проекта към специфичната цел на
програмата
Индикаторът за резултат на програмата, към
който вашият проект ще допринесе

Само ако е
необходимо

Връзка със съответния индикатор за резултат
на програмата
Стратегия за устойчивост

X

Недопустими разходи

X

Синергии с минали или настоящи проекти или
инициативи, финансирани от ЕС и други

X

Принос към по-глобални стратегии / политики

X

История на финансирането

X

Генериране на приходи

X

Видове и обосновка

X

Индикаторите за резултат, към които проектът
допринася, и кратко обяснение, в което се
посочва очакваният принос

Само ако е
необходимо

G. Прикачени
файлове

Апликационна форма Раздел

Фаза 2

Работен план по работни пакети
-Подготовка на проекта
-Управление на проекта
-Комуникация
-Изпълнение
-Инвестиция (по избор)

X

Целеви групи

X

Определете периодите за изпълнение

X

Бюджет на партньор – за жсеки партньор
отделно (Определи бюджета + Определи
приноса)

X

Местоположения на дейностите и
дейности извън допустимата зона

X

Определи периоди (за докладване)

X
Автоматично
генериране
X

Уверете се, че попълвате правилно и
изцяло формуляра за кандидатстване и
приложенията му и качете всичките
прилежащи документи.
Приложенията са част от формуляра за
кандидатстване!

140 Заявления за интерес, одобрени от
Комитета за наблюдение на Програмата
на 02.08.2017 г., могат да подават пълни
формуляри за кандидатстване в
системата e-MS до 16.10.2017, 16.00 ч.

Приложение 1 към формуляра за кандидатстване анализ на разходите и ползите (само за инвестиционни
пр оек ти), п ридр уже н от ан глийск и пре вод задължителен за всички апликационни форми ,
включващи инфраструктура/ инвестиции, генериращи
приходи. Не се изисква за инвестиционни проекти,
свързани с предотвратяване на риска и развитие на
местна пътна инфраструктура.
Приложение(я) 2 към формуляра за кандидатстване Предпроектни проучвания/еквивалентни технически
документи (само за инвестиционни проекти). За
румънските бенефициенти следва да се приложи:
предпроектно проучване за нови инвестиции/DALI
плюс енергийно обследване плюс техническа
експертиза за обновяване/реконструкция. За
българските бенефициенти следва да се приложи:
идеен проект (включително приблизителна
количествено-стойностна сметка) или технически
проект.
Приложение 3 към формуляра за кандидатстване
(само румънски бенефицие т и) - Разрешение за
градоустройствено планиране ( задължителен за
проекти, включващи инфраструктурни дейности - само
румънски бенефициети).
Приложение 4 към формуляра за кандидатстване разрешително за опазване на околната среда
(задължително за проекти, включващи
инфраструктурни дейности).
Приложение 5 към формуляра за кандидатстване Доклад за въздействието върху околната среда
(задължителен за апликационни форми, включващи
дейности свързани с инфраструктура) и превод на
Английски език (ако е издаден на език, различен от
Английски).
Приложение 6 към формуляра за кандидатстване Изследване на въздействието върху околната среда
(за апликационни форми, включващи дейности
свързани с инфраструктура) и превод на Английски
език (ако е издаден на език, различен от Английски).
Българските бенефициенти трябва да представят
Оценка за въздействието върху околната среда (ако е
необходимо съгласно българското законодателство).
Приложение 7 към формуляра за кандидатстване Преглед на оборудването, услугите и строителните
работи, които трябва да бъдат закупени
(задължително за всички формуляри за
кандидатстване).

