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Европската комисија ја одобри Програмата за трансгранична
соработка „Балкан-Медитеран“ за периодот 2014-2020 година
(Решение C(2015)6619 од 25.09.2015)
• Новата ТНПС „БАЛКАН-МЕДИТЕРАН“ е резултат на
заедничката одлука на Европската Комисија и земјите од
Југоисточна Европа, всушност балканските и медитеранските
земји учеснички да ја промовираат соработката во овој дел на
Европа, да ја поддржат и подобрат кохезијата и развојот на
областите што ги тангира оваа програма.
Програмата произлегува од поделбата на тековната оперативна
програма за Југоисточна Европа за периодот 2007-13.
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Грчкиот управен орган на Европските програми за територијална
соработка е едногласно избран како управен орган на новата
транснационална програма „БАЛКАН-МЕДИТЕРАН“ за
програмскиот период 2014-2020.
Програмата „Балкан-Медитеран“ ќе функционира преку две
приоритетни оски :


Претпримеништво и иновации намената за финансирање на проекти за
поттикнување на претприемништвото и социјалните и дигиталните
иновации како и за создавање врски помеѓу бизнисот и научната заедница



Животна средина наменета за одржливо искористување на природните
ресурси и за зачувување на природното и културното наследство.
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Во оваа програма на ЕУ се вклучени 5 држави:
•

три држави-членки на Унијата - Бугарија, Грција и Кипар и

•

две држави кандидати за членство - Македонија и Албанија

•

Вкупниот буџет на Програмата изнесува 39.727.654,00 евра, од
кои 28.330.108,00 евра се обезбедени од Европскиот фонд за
регионален развој (ERDF) и 5.126.138,00 од Инструментот за
предпристапна помош (IPA)
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•

Европската Комисија и земјите од Југоисточна Европа,
одлучија заеднички да ја воспостават оваа нова
транснационална програма за соработка, врз основа на
потребата да се одржат постоечките врски за соработка,
потребата за фрагментација на регионот (пазари, транспорт
итн.), за чувствителната морска средина, потребата за подобро
управување со речните сливови и крајбрежните средини и,
исто така, политиките за развој на европската територијалната
соработка во регионот.

•

ТНСП „БАЛКАН-МЕДИТЕРАН“ промовира економска,
социјална, еколошка и институционална кохезија и развој во
поширокиот регион, преку подобрување на социјалноекономската конкурентност и институционалните капацитети
во регионите.
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•

BalkanMed Програмата го отвори Првиот Повик за проектни
предлози

•

Краен рок е 15 април 2016.

•

Апликантите можат да ги поднесуваат своите проектни
предлози фокусирани на специфичните цели на Програмата
помеѓу 16 декември 2015 и 15 април 2016.
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ШЕМА ЗА ПРОЕКТНО ПАРТНЕРСТВО

Најмалку 3 земји учеснички (3) од коишто најмалку една земја членка од ЕУ
• Минимален број на партнери : три (3)
• Максмален број на партнери : осум (8)
Lead Partner или Водечкиот партнер треба да биде
од една од Балкан Медитеран партнерските земји
Секој партнер може да учествува како LP најмногу во две (2) проектни апликации ;
во случај кога станува збор за универзитети и/или
Истражувачки центри ова ограничување се однесува на департман,
во нашиов случај факултет
Доколку во проектната апликација се предвидува
учество на партнери набљудувачи – најмногу до две
( 2)организации по проектна апликација
Сите партнери треба да соработуваат во :
• Заеднички развој на апликацијата
• Заедничка имплементација
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IPA проект партнерите треба да ги следат одредбите од релевантните Финансиски
договори , вклучително и оние опишани во ‘Practical Guide to Contract Procedures for EU
External Actions (PRAG Rules) за обезбедување и доделување услуги и за работни
договори помеѓу др.
Натамошни и/или дополнителнини нформации за специфичните одредби за
менаџирање и имплементирање на транснационалните програми може да се најдат во:
• Programme Manual
• Project Implementation Manual
• Project Selection Criteria
• Application Package
- Application Form’ and its Guide
- AD1a‐ Partnership Declaration
- AD1b‐Observer Declaration (ако е применливо)
- AD2‐ Co‐financing – Non Double Financing Statement per partner
- AD3‐ Declaration of non generating Revenues
- AD4‐ Specification of Budget & Guide
- AD5‐ Maturity Sheet per partneр
- AD7‐ Documentation for IPA Project Partners
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Сите апликанти, пред поднесувањето на апликацијата треба
внимателно да ги проучат и консултираат сите подолу наведени
главни референтни документи
За информација треба да се посетат вебсајтовите на BalkanMed
Managing Authority и одговорните власти во секоја партнерска земја
• BMP Managing Authority’s website in Greece at www.interreg.gr.
• Министерство за локална самоуправа во Република Македонија
Macedonia http://mls.gov.mk.
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http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkanmediterranean.html

Благодариме за вниманието!
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