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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—БУРГАС

В този брой:
Актуално
Новини от региона

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти
„Развитие на иновационни клъстери“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

ляващ орган на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие
и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за
подбор на проекти:
BG16RFOP002-1.016 „Развитие
иновационни клъстери“

на

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на
иновационната дейност на клъстери
чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит,
ефективен принос за трансфера на
знания, изграждане на специфични
мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация
и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.
Приложимият режим на държавна/
минимална помощ е, както следва:
По Компонент 1 приложимият режим
е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г.
По Компонент 2 приложимият режим

Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 29
924 199 лв. (15 300 000 евро).
Допустими по процедурата са проекти,
включващи следните дейности:
1) Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на
клъстера и създаване на сътрудничества;
2) Развитие на иновационни клъстери
(вкл. споделена инфраструктура и ноухау).
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез
попълване на уеб базиран формуляр
за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис
(КЕП),
чрез
модула
„Екандидатстване“ на следния интернет
адрес: https://eumis2020.government.bg.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:00 часа на 26.10.2019 г.
Източник: www.eufunds.bg
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е „помощи за иновационни клъстери“
съгласно Регламент на Комисията (ЕС)
№ 651/2014.
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Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управ-

Транспортни проекти: вдъхновение за пощенски картички

Три вдъхновяващи пощенски картички с визии на инфраструктурни проекти от България, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт“, са отпечатани и се разпространяват в цяла
Европа. Гледки от градовете София,
Русе и Бургас са отличени в конкурс

Повече за инициативата „Европа в моя
регион“, организирана от Европейската
комисия можете да се информирате,
следвайки линка https://ec.europa.eu/
regional_policy/bg/policy/communication/
euinmyregion.
Източник: www.eufunds.bg

за снимки на проекти, финансирани с
европейски средства по инициативата
„Европа
в
моя
регион“ (#EUinmyRegion). Фотосите представят успешно реализирани проекти:
софийското метро, системата VTMIS
за управление на морския трафик и
речната информационна системата
Булрис, където общата инвестиция от
европейските фондове е над 150 млн.
евро. Пощенските картички, освен с
красивата си визия и оригинален дизайн, допринасят за популяризиране
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Картичките са публикувани в Инстаграм профила на Управляващия орган
на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“: https://
www.instagram.com/
op_transport_bulgaria/?hl=bg.
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на проектите с кратката информация
за същността и ползите, отпечатана
на гърба на всяка една от тях.

онни
дейности
за
поддържане/
подобряване на природозащитното
състияние на видове и природни местообитания" от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000
за периода 2014-2020 г.
Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и
горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.
Източник: www.eufunds.bg
„Натура 2000 и биоразнообразие“ на
програмата.
Общият размер на средствата, които
могат да бъдат предоставени, е 9 141
202 лв.

Целта на процедурата е подобряване
на природозащитното състояние на
видове защитени прици, чрез изпъление на мерки от четири действащи
към момента планове за управление
на защитени зони и осем плана за
действие за видове. Мерките, които
ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни
консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др. Дейностите попадат изцяло в обхвата на
мярка 109 "Инвестиции в консерваци-
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Управляващият орган на ОП „Околна
среда 2014-2020 г." обяви процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици".
Процедурата е по приоритетна ос 3
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ОП "Околна среда" обяви процедура "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"

нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство
и/или
организация;
- разширяване на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова
и
аквакултурата;
- подобряване условията на труд в
предприятията;
- добавяне на стойност и по-пълното
оползотворяване на произведената в
страната аквакултура съгласно МНСПА.

ната процедура за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. В нея взеха
участие кметът Димитър Николов и
заместникът му Руска Бояджиева.

Териториален обхват

Цели на процедурата
Прилагането на мярката е насочено
към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия,
а именно:
- модернизация на предприятията,
чрез която да се намали вредното
въздействие върху околната среда –
емисии на парникови газове, опасни
вещества, намаляване на отпадъците
и
т.
н.;
- разработване и/или внедряване на

Проектите по настоящата процедура
трябва да се изпълняват на територията на Местната инициативна рибарска
група Бургас – Камено, която обхваща:
- част от град Бургас, включваща настоящите квартали от землищата на
„Крайморие“, „Меден рудник“ и Рибарското
селище
(Ченгене
скеле);
- Община Бургас: с. Маринка, с. Извор,
с.
Твърдица
и
с.
Димчево;
- Община Камено: гр. Камено и селата:
Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада,
Тръстиково, Константиново, Полски
извор, Черни връх, Свобода.
Допустими кандидати по мярката са
малки и средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите. Кандидатите
трябва да имат седалище на територията на МИРГ Бургас – Камено.
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В залата на Община Бургас се проведе пресконференция по повод обяве-
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МИРГ Бургас – Камено представи процедура за кандидатстване

дейностите, които ще се финансират
следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на
територията на Република България и
да се отнасят до: предотвратяване на
образуването им и/или за подготовка
за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за
управление на битовите отпадъци е от
ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.

на отпадъците“ на ОП „Околна среда“. В събитието взеха участие представители на общини и НПО от Бургаска област.

Очакваните резултати от процедурата
са чрез финансираните проекти да се
допринесе за прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане
постигането на рециклиране на 50 %
от битовите отпадъци до 2020 г. Очаква се и принос за формиране на общество с нулеви отпадъци, повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението
на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности,
които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците,
да се подпомогне постигането на це-

Допустими бенефициенти са общини,
юридически лица със стопанска цел,
юридически лица с нестопанска цел.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е
18:30 часа на 26 август 2019 г.
лите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.
По време на събитието стана ясно, че
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В залата на Областен информационен център – Бургас се проведе информационна среща по процедура
„Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението
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ОИЦ- Бургас представи процедура за управление на
отпадъците по ОПОС

ка, съхраняване и електронно докладване
на
данни;
Закупено оборудване за наблюдение
на катерите и автомобилите, осъществяващи инспекторска дейност за наблюдение и контрол на риболовните
кораби, обработката, съхраняването и
електронното докладване на данни
Общата сума на инвестицията е 1 258
635,78 лв., от които 1 132 772,20 лв.
финансиране от Европейския фонд за
морско дело и рибарство и 125 863,58
лв. национално финансиране.

търни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система
за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска”, по
Договор за БФП BG14MFOP001-3.001
-0007-C02 от 21.09.2018 г, финансиран от Оперативна програма „Морско
дело и рибарство.“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейски
фонд за морско дело и рибарство.
На пресконференцията бяха представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати
от изпълнението му.
Резултатите, които се постигнаха
след успешно изпълнениет дейности
по проекта са:
Модернизиран център за наблюдение
и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно
докладване
на
данни;
Модернизирано програмно осигуряване за център за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработ-
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В залата на Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури, град Бургас
се проведе пресконференция по проект: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компю-
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Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури модернизира система си за наблюдение на риболовните
кораби

раждане на културен център в сградата на бившия Пионерски дом, която е
културна ценност от местно значение.
Дейностите в проекта включват реконструиране на сградата, възстановяване на автентичния ѝ вид и превръщането ѝ, заедно със съществуващата
танцова зала към Центъра за работа с
деца, в нов културен център и Дом на
изкуствата.
Партерът на сградата ще се обособи
като Арт-клуб с изложбени площи. Стаите на етажа ще се оформят като ателиета за актьорско майсторство, рисуване, моделиране и пеене. Танцовата
зала и сервизните помещения също
ще бъдат основно ремонтирани, а
сградата – изцяло санирана.

грамата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България –
Турция 2014–2020 г.
Договорът за създаване на „Дом на
изкуствата” в гр. Поморие бе връчен
на кмета Иван Алексиев от заместник
-министъра на регионалното развитие
и благоустройството на Република
България Деница Николова и от директора за европейските въпроси и
заместник-министър на външните работи на Република Турция Фарук Каймакчъ.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство с турския град Инедже – родното място на поколения тракийски
българи, които през 1913 година са били изселени от родното си място, а голяма част от техните потомци днес живеят в Поморие. Проектните дейности,
освен че ще превърнат старата сграда
в Поморие в „Дом на изкуствата“, ще
модернизират природната местност
„Чамлак“ в Инедже, чрез изграждане
на пешеходни пътеки, велосипедни
маршрути и нови туристически съоръжения.
Договорът е по Приоритетна ос 2
„Устойчив туризъм“, за 100% безвъзмездна финансова помощ и срок на
изпълнение – 24 месеца.
Източник: Община Поморие

Проектът „Традиции – вчера, днес и
утрe“ на Община Поморие е за изг-
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В Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се състоя
официалната церемония по сключването на договори по Втората покана
за набиране на предложения по Про-
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Кметът Иван Алексиев подписа договора по Програмата за трансгранично сътрудничество между България
и Турция за създаване на „Дом на изкуствата”

1 СВОМР, засилване на ролята на рибарските общности и подобряване на
конкурентоспособността на рибарския
сектор, чрез задържане на максимална
добавена стойност в територията. Прилагането на мярката е насочено към
изграждането на нови и модернизацията на съществуващи преработвателни
предприятия в сектора и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности и подобряване
на конкурентоспособността на рибарския сектор, чрез създаване и модернизиране на условията за производство и
преработка
в
сектора.
Краен
срок
за
кандидатстване: 14.10.2019 г. 17:00 ч.
Източник: Община Несебър

Община Несебър уведомява всички
заинтересовани, че от 17 юли 2019
година се приемат проектни предложения по Мярка 1.1. "Инвестиции в
преработка и маркетинг в сектора на
рибарството и аквакултурите" в МИРГ
„Несебър-Месемврия“.
Чрез мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“ се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на преработвателните предприятия в сектора на
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на
труд. Прилагането на мярката ще
допринесе за постигане на Приоритет
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ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО
МЯРКА
1.1.
"ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И
МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ" В
МИРГ
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“
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МИРГ „Несебър-Месемврия“ обявява прием на проектни предложения

Съгласно изискванията на финансиращата програма, кооперирането на
двете общини позволи, освен грижа
към своите жители, да бъдат получени средства за закупуване на нови
леки автомобили.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 201 728,48лв, поделена
съгласно одобреното от Общинските
съвети на двете Общини, Споразумение за партньорство. Срокът за изпълнение на проекта - 14 месеца /01.09.2019г.-31.12.2020г./.
Новата задача пред двете общини е
предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга.
Основна цел на проекта:
Подобряване качеството на живот и
превенция на социалната изолация
на възрастни хора над 65 години, с
ограничения или в невъзможност за
самообслужване, както и на хора с
увреждания и техните семейства в
двете общини.

•

Полагане на грижи в домашни
условия;

•

Консултиране на потребителите
и техните близки по медикосоциални проблеми;

•

Поддържане на добри взаимоотношения с общо-практикуващите
лекари и обмен на информация
за състоянието на потребителите. Резултат от реализацията на
планираните дейности ще бъде
превенция на хоспитализацията
или намаляване на болничния
престой, както и намаляване на
броя на възрастните и хората с
увреждания, настанени в институции.

2. Закупуване на два броя моторни
превозни средства – по един за всяка
Община;
3. Закупуване на два броя лаптопи.
За реализиране на основните резултати по проекта, важна роля има старта
на партньорството между двете Общини – Созопол и Сунгурларе, като предстои споделяне на отговорности, административен капацитет, опит и добри
практики.
Източник: Община Созопол

Основни дейности по проекта:
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Община Созопол, като водещ бенефициент,
подписа
Договор
за
безвъзмездна финансова помощ /
ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0047-C01
за изпълнение на проект „Патронажна
грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014
-2020”. Заложените дейности Общината ще изпълнява в партньорство с
Община Сунгурларе.

1.Предоставяне на почасовата мобилна
интегрирана
здравно-социална
услуга "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на територията на Община Созопол и Община
Сунгурларе в продължение на 12 календарни месеца:
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Община Созопол продължава да надгражда социалните си дейности чрез нов европроект

историческия туризъм в трансграничния регион Приморско-Визе“ и пресконференция за представяне на общността на резултатите от проекта.

Източник: Община Приморско

В рамките на проекта, ще бъдат извършени редица съвместни форуми и
работни срещи, като Приморско ще
бъде домакин на информационен форум
„Развитие на
културно-
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Кмета на община Приморско д-р Димитър Германов, подписа договор за
нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg –
ИПП България – Турция 2014 – 2020
г. На 24 юли на церемония в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
заместникминистър Деница Николова и заместник-министърът на външните работи
на Република Турция Фарук Каймакчъ връчиха договорите на бенефициентите, сключени по втората покана
за подаване на проектни предложения по Програмата. Със средствата
се цели промяна на предназначението и опазването на жилищната сграда, представляваща архитектурен паметник в посетителски център в село Ново Паничарево. Срока за изпълнение на проекта е 24 месеца.
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Община Приморско подписа договор за нов проект по
ТГС България—Турция

Община Царево бе домакин на две работни срещи по
проект, финансиран по ОПДУ

Работните срещи бяха открити от г-н
Недко
Градев,
старши
експерт
„Програми на Европейския Съюз“ към
община Царево, като аудиторията бе
запозната с целите, дейностите и
очакваните резултати от изпълнение-

От експертен, научно-изследователски
екип от представители на академичната общност от катедра „Регионално
развитие“ на УНСС, бяха представени
резултатите от проведен Анализ –
оценка на изпълнението на Общински
план за развитие на Община Царево
2014-2020 г. с акцент конкурентоспособност и предприемачество в Община Царево, както и бяха представени
изведени в резултат на това препоръки. На работните срещи беше представена разработената и приложена методология на извършения анализ и характеристиките ѝ. Обсъдени бяха спецификата на общинския план за регионално развитие и на свързаните с него
стратегически документи. Представена
беше методологията за подготовка и
провеждане на анкетно проучване и
бяха обсъдени получените данни от
емпиричното изследване. Резултатите
от проведените дълбочинни интервюта
и организираните фокус-групи бяха
обобщени и дискутирани. В резултат
на обсъждането се идентифицираха
основните характеристики на регионалния профил на общината с акцент
конкурентоспособност и предприемачество.
Работния екип отправи конкретни препоръки и приложения към общинската
администрация на гр. Царево, целевите групи и всички заинтересовани страни за подобряване и усъвършенстване
на предстоящия процес на стратегическо планиране и програмиране за
периода 2021-2027 г. и за разработване на новия Общинския план за развитие.
Източник: Община Царево
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една с релевантни представители на
областна администрация Бургас и една с релевантни представители на
общинска администрация гр. Царево.
На работните срещи присъстваха и
представители на заинтересованите
страни, вкл. на местния бизнес, социални партньори и неправителствени
организации. Работните срещите бяха реализирани в изпълнение на проект
BG05SFOP001-2.009-0060
„Взаимодействие между структурите
на гражданското общество и органите
на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на
конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“, финансиран по процедура на подбор на
проекти
BG05SFOP001-2.009
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“
по
Оперативна
програма „Добро управление” 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

то на проект BG05SFOP001-2.0090060, по който бенефициент е Сдружение "ОГЪН И МОРЕ" и партньор Община Царево.
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В град Царево, в сградата на Народно
читалище „Георги Кондолов“ се проведоха две работни срещи, от които

В Тръстиково и Трояново започва смяната на старите
водопрoводни тръби, за да няма повече аварии и мътилка

Срокът за изпълнение на проекта е 96
дни. Средставата, които ще бъдат заделени са 1 млн. 752 хил. лева за
Тръстиково, а за Трояново – 2 млн. 639
хил. лева.
С реализацията на проекта ще се осигури чиста вода на жителите на селото. Ще бъдат изцяло сменени етернитовите тръби, полагани преди няколко
десетилетия. Проектът е между Общи-

Първата копка в Тръстиково бе
направена от кмета на Община Камено Жельо Вардунски, в присъствието
на зам. кмета Димитър Петров, кмета
на селото Иванка Драгова, представители на фирмата-изпълнител, местни
жители.

„По този проект работим откакто ме
избраха за кмет. Имаше спорни моменти и забавяне по времето на служебното правителство, минахаме
през всякакви процедури и ето, че вече реализацията му стана факт. Това
е дългоочакван проект за хората в
тези села. Ставаха много аварии, жителите пиеха вода от етернитови тръби, които са канцерогенни. Не можехме да ремонтираме и улици, защото
когато това ставаше, веднага се случ-

на Камено и ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването ,
подобряването и разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
Предстои и реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на
Тръстиково.
Източник: Община Камено
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ваше авария и трябваше пак да се копае.“, каза кметът Жельо Вардунски.
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За жителите на селата Тръстиково и
Трояново в община Камено днес е
чакан от 50 г. ден, тъй като бе даден
старт на полагането на нов водопровод и на подмяна на старите тръби,
за да може най-после в чешмите да
тече чиста вода.

