Юли 2020

Финансиране
на европейската
зелена сделка
Ръководство за ефективно управление и
използване на фондове за климатичните
промени в полза на хората
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Новият
бюджет
на ЕС

НОВАТА
МНОГОГОДИШНА
ФИНАНСОВА
РАМКА
2021 - 2027
в млрд. Евро,
по текущи цени

€1 279

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И
ОКОЛНА СРЕДА - €378.9
КОХЕЗИЯ
И ЦЕННОСТИ - €442.4
ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ - €187.4
СИГУРНОСТ
И ОТБРАНА - €27.5

Европейският съюз има собствен
дългосрочен бюджет, възлизащ ежегодно на
около Евро 180 млрд.
Този бюджет се договаря на всеки 7 години и
се нарича Многогодишна финансова рамка
или МФР.
Текущата МФР продължава до края на 2020 г., а
вече започнаха дискусиите за пакет, по-голям
от 1 трлн. Евро, за периода от 2021 до 2027 г.
Въпреки че това може да изглежда като
много голяма сума, МФР оказва подкрепа на
500 млн. европейци и 27 страни, покрива
осем отделни приоритетни области — от
икономическо развитие до селскостопанска
политика, сигурност и отбрана.
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СЪСЕДИ И ОСТАНАЛИЯТ
СВЯТ - €123

Всяка държава-членка прави вноски в
съответствие със своя брутен национален
доход (БНД). Това съотношение е предмет
на ожесточена дискусия: някои страни не
желаят да правят вноска, по-голяма от
1% от техния БНД, докато други искат
дори колективната вноска да е по-висока.
Обемът на пакета за кохезионна политика,
който е важен за много страни в Централна,
Южна и Източна Европа, е твърде спорен.
Кризата с Covid- 19 и свързаните с нея мерки
за насърчаване на европейската икономика
в бъдеще ще даде своето отражение върху
тези дискусии.

ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА
АДМИНИСТРАЦИЯ - €85.3
МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ГРАНИЦИТЕ- €34.9

Какво представлява
„Следващо
поколение ЕС“
През май 2020 г. Комисията предложи
пакета „Следващо поколение ЕС“ като
отговор на пандемията с Covid-19.
Предложението, предоставяйки
допълнително 750 млрд. Евро към
съществуващата МФР с цел смекчаване
и ограничаване на икономическите
последици от пандемията, ще доведе
до увеличение на общия бюджет на ЕС,
като той ще достигне сумата от 1,85
трлн. Евро. Освен всички останали, той
включва и следните документи:
•
Механизъм за възстановяване и
устойчивост – 560 млрд. Евро в
грантове и заеми за държавите –
членки
•
Помощ за възстановяване на
кохезията и териториите на Европа,
увеличение от 55 млрд. Евро към
текущите програми в областта на
кохезионната политика
•
Увеличение от Евро30 млрд. към
Фонда за справедлив преход.
В допълнение към тези увеличени
ресурси, пакетът за възстановяване
включва нови 300 млрд. Евро в
рамките на механизъм за подкрепа на
платежоспособността с цел привличане
на частни инвестиции. Комисията
обещава да осигури това при положение,
че се съблюдава принципа на ненасяне
на щети, подкрепящ зеления, устойчив
и всестранен икономически растеж и
възстановяване, но не конкретизира
начина на прилагане и утвърждаване
на този принцип.

Бюджетът на ЕС
и климатичните
промени
ЕС има амбициозни цели до 2030 г. в областта
на климата и енергетиката и си поставя за
цел да постигне климатичен неутралитет
през 2050 г. За постигането на тези цели,
които са част от Европейската зелена
сделка — приоритетна инициатива на
новата Европейска комисия ( Комисията)
— ще са необходими огромни инвестиции,
докато напълно и изцяло се спре
финансирането на изкопаеми горива.
За периода след 2020 г. ЕС си поставя за
цел изразходването на на 25% (320 млрд.
Евро) от нейния дългосрочен бюджет в
рамките на политиките в областта на
климата — увеличение от 5%, в сравнение с
текущия бюджет. Впрочем, за да се избегне
климатична катастрофа, този процентен
дял няма да бъде достатъчен: общият
бюджет на ЕС трябва да бъде съобразен
с Парижкото споразумение — чрез т.нар.
климатична корекция на бюджета.

Бюджет в областта на климата
2021 - 2027

€320 млрд.

MMF 2021 - 2027

Бюджет в областта на климата
2014 - 2020
MMF 2014 - 2020

€206 млрд.
20%
25%

€1 280 млрд.

€1 030 млрд.
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Бюджет
на ЕС и
държавитечленки
Държавите-членки, които са
нетни донори (тези, които
плащат повече, отколкото
получават) често се оплакват,
че нетните реципиенти
(тези, които повече получават,
отколкото внасят),
се облагодетелстват нечестно
от общия бюджет на ЕС. Впрочем
тези твърдения
на практика противоречат
на макроикономическата
действителност в ЕС,
доколкото инвестициите на
западните компании в Източна
Европа надвишават двойно
финансовите вноски на страните
– нетни донори. Освен това,
западноевропейските страни
печелят от финансираните от
ЕС търгове за проекти в Източна
Европа и от икономическото
развитие на региона.

ОПЕРАТИВЕН БЮДЖЕТЕН БАЛАНС

ОПЕРАТИВЕН БЮДЖЕТЕН БАЛАНС

(в Евро, 2015 г.)

(като % от БНД)

Нетен дарител

Нетен получател

Полша
Чешка република
Румъния
Гърция
Унгария
Испания
Словакия
България
Португалия
Латвия
Словения
Литва
Ирландия
Естония
Хърватска
Малта
Кипър
Люксембург
Финландия
Дания
Австрия
Белгия
Швеция
Италия
Холандия
Франция
Обединено Кралство
Германия

Източник: Европейска комисия
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ВНОСИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ: БЮДЖЕТ НА ЕС

България
Унгария
Словакия
Чешка република
Румъния
Латвия
Гърция
Полша
Словения
Литва
Естония
Португалия
Хърватска
Испания
Малта
Ирландия
Кипър
Финландия
Австрия
Италия
Люксембург
Дания
Франция
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Швеция
Обединено Кралство
Германия
Холандия
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Управление
на бюджета
на ЕС

ВРЕМЕНЕН
ГРАФИК ЗА
ДОГОВАРЯНЕ
ПРЕЗ ПЕРИОДА
2021-2027г.

04 2019

01 2020

02 2020

03 2020

04 2020

01 2021

ВНАСЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ВНАСЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Източник: DG REGIO

Одобрение
ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

1

Внасяне на
предложения

ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ

Предложение
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Европейската комисия
предлага правилата за
управление на фондове на
ЕС преди всеки следващ
бюджетен период (на всеки
7 години). Тези правила
определят кои проекти
могат да бъдат приети.
След като Съветът на ЕС и
Европейският парламент се
договорят и приемат тези
правила, Комисията обсъжда
с държавите-членки как
могат да бъдат изразходвани
средствата по фондовете.

Кандидатстване
и приемане
на програми

Държавите-членки договарят с
Европейския парламент правила
за използване на фондовете. След
като те вече са договорени,
държавите-членки предлагат
на Комисията споразумения
за партньорство, съответна
справка, представяща тяхната
стратегия и приоритетни
инвестиции и представят списък
на оперативните програми,
които ще бъдат финансирани.
Когато дадена държава-членка
същевременно е и управляващ
орган, тя също договаря
оперативните програми.

УПРАВЛЯВАЩИ
ИНСТИТУЦИИ
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Реализация на
програмите и
проектите

МОНИТОРИНГОВИ
ОРГАНИ
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Управляващите органи носят
отговорност за управлението и
изразходването на фондовете на ЕС. Това
може да бъде национално министерство,
регионална институция, местен
съвет или друга публична или частна
институция, която е номинирана и
одобрена от държавата-членка. Те
обсъждат с Комисията съдържанието
на всяка оперативна програма и
гарантират, че проектите, финансирани
с фондове на ЕС, съответстват на
профилите на съответните програми и
спазват правилата на ЕС. Също така, те
оценяват изпълнението на проектите.

Наблюдение и
контрол

ТЕМАТИЧНИ
РАБОТНИ
ГРУПИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
ДЪРЖАВНИ
ОРГАНИ,
СОЦИАЛНИ
ПАРТНЬОРИ

Мониторинговите органи включват
социални партньори, гражданското
общество и регионални институции и
гарантират, че проектите с финансиране
от фондове на ЕС се реализират съгласно
правилата. Мониторинговите органи
имат достъп до пряка и актуална
информация относно програмите и те
могат да инициират тяхната оценка,
както и да предложат ревизии и промени.
Те могат също да поискат разследване,
когато неподходящи проекти биват
финансирани от фондовете.
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Кохезионната
политика е
бъдещето на
устойчивото
развитие
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Източник: www.europa.eu
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Някои източници относно
финансирането по линия на
кохезионната политика включват:
•
Европейски фонд за регионално
развитие ( EФРР)- Евро 196 млрд.
•
Кохезионен фонд ( Евро 40 млрд.)
•
Европейски социален фонд Плюс
(ЕСФ+) (Евро 86 млрд.)
•
Помощ за възстановяване за
кохезията и териториите на
Европа ( 50 млрд. Евро) REACT-EU
(EUR 50 bn)
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Кохезионната политика е израз
на икономическата солидарност
в отделните региони на ЕС и е
доказан катализатор в борбата
срещу климатичните промени.
Нейната роля във формирането на
публичните инвестиции, особено
в Централна и Източна Европа, е
решаваща: средно, кохезионната
политика представлява 41% от
всички публични инвестиции
в страните от Централна и
Източна Европа.
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С бюджет от
372 млрд. Евро за
следващите седем
години, бъдещата
кохезионна
политика ще бъде
най- голямата
инвестиционна
политика на ЕС,
която възлиза
приблизително
на 30% от общия
бюджет.

Очаква се през този период
(2021- 2027 г.), Кохезионният
фонд и ЕФРР да инвестират в
проекти, свързани с областта
на климата и околната среда,
поне Евро 108 млрд., т.е. повече
от 30% от средствата на
общата кохезионна политика.

Важни примери
на реализирани
успешни проекти,
финансирани
от фондове на
кохезионната
политика
Локално соларно
отопление в Латвия

Снимка: Kaspars Suškevičs
(Лиценз: CC BY-NC-ND)

През септември 2019 г. бе открит за
експлоатация първият голям парк с 1,720
соларни колектора. Проектът е признат
за най-добрият реализиран проект на
декарбонизирана локална отоплителна
система. (ДЛОС) и широкообхватно
териториално използване на соларна топлинна
енергия, включващо и предоставяне на
енергиен мониторинг. От общо 8,78 млн.
Евро, необходими за проекта, Саласпилс получи
2.78 млн. Евро като кохезионно съфинансиране
по линия на тематичната цел „Насърчаване
на енергийната ефективност и местните
енергийни доставчици в областта на
локалното отопление“. Проектът привлече
широк публичен интерес и международно
признание, а Съветът по архитектура и
строителство на Латвия награди ДЛОС
на Саласпис с голямата награда за 2019 г.
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Снимка: Primaria Comunei Ciugud
Facebook Page

Регионално развитие,
финансирано от фондове
на ЕС в Румъния
Сюгуд е малко село в западната част на
Румъния, но е добре известно в страната
като общност с най-много инвестиции,
финансирани от европейските фондове.
По тази линия 27 млн. Евро са
финансирани в различни проекти.
Всички пътища на общността
са асфалтирани, включително
селскостопанските пътища, които
свързват околните селища и ферми.
Допълнително са изградени водопроводни
и канализационни мрежи,
Създадена е индустриална зона, която
осигурява над 1,000 работни места за
общността, а енергията за публичните
осветление и сгради се базира изцяло
на източници на възобновяема енергия.
Но инвестициите не спират дотук —
общността има също нова велосипедна
алея, безплатен и достъпен wi-fi на всички
публични пространства и обновени
паркове в резултат на финансирането
с европейски средства.
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Снимка: Офис на Съвета за развитие на гражданското общество, 2020 г.

Подкрепящо партньорство в Словакия
Експерти от гражданското общество от години
участват в планирането и мониторинга на
фондовете на ЕС без адекватно одобрение и
признание, системно включване, мрежова и
финансова подкрепа. Но от 2017 г. проектите
в рамките на Партньорството в Словакия
създадоха координационни капацитети и
подкрепят официалните мероприятия с
местната власт, като например:
• свързвайки министерства с експерти и

•
•
•

регионални участници;
участие в мониторинга и практическата
реализация на оперативните програми;
работни групи, анализи и проучвания за
подобряване на поканите за предложения;
подобряване на официалните правила
и изисквания, т.е. усъвършенстване на
официалните механизми за номиниране на
представителите на гражданското общество
в системата на фондовете на ЕС.
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Снимка: www.miskolc.hu

Фонд за
справедлив
преход
Механизъм за справедлив преход

€40 €45 €30
млрд.

Фонд за
справедлив преход

млрд.

InvestEU
справедлив преход

млрд.

Фонд за заеми в ЕИБ

Предложеният механизъм за справедлив преход ще включва
Фонд от 40 млрд. Евро(стълб 1), InvestEU План за преход,
мобилизиращ 45 млрд. Евро ( стълб 2), както и Заемен фонд от
страна на публичния сектор — при ЕИБ, осигуряващ
30 млрд. Евро ( стълб 3).
Въпреки че сумата е лимитирана, Фондът за справедлив преход
(ФСП) може да има значимо въздействие върху общностите
и териториите, като ограничава и компенсира отрицателните
последици от енергийния преход.
Фондът за справедлив преход все още се обсъжда от
законодателите на ЕС, но неговата цел е ясна: той трябва да
осигури подкрепа за ориентиране в бъдещето и безкарбонови
проекти, което би имало позитивно въздействие на местно
равнище. Конкретните примери, представени на тази страница,
могат да бъдат реализирани отново в рамките на ФСП.
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Реализация на геотермални и
фотоволтаични проекти в Унгария
Общината в Мишколц построи нов фотоволтаичен енергиен парк с капацитет 1 мгвт върху
предварително рекултивирана площадка чрез съфинансиране от структурните фондове
на ЕС. Tой може да произведе енергия за седем общински сгради и местната отоплителна
система може да работи на основа на възобновяема енергия. Това е един от първите примери
в Унгария, където една община може да ползва енергия, собствено производство, в сгради,
намиращи се извън производствената площадка, като се използва съществуващата енергийна
мрежа. Проектът съчетава ползите на типична фотоволтаична система (максимално 50 квт.:
без да се използват зелени площи, производство за собствено потребление) и ефективността
на големите соларни електроцентрали (с капацитет, по-голям от 500 квт.). Също така са
ползвани ( 2013-2020 г.) фондове на ЕС (от Оперативния фонд за енергия и околна среда)
за преход на местните отоплителни системи от зависимостта им от изкопаеми горива към
комбинация от биогаз, биомаса, геотермална и слънчева енергия през 2030 г.

Преодолявайки отрицателните последици
от промишленото развитие в Полша
Град Битом в Силезия спечели рекреационни площи чрез рекултивация, промяна
на предназначението и ревитализация на близо 30 хектара изоставени и рушащи
се индустриални площи и сгради в долината на река Битомка. В тези площи сега са
разположени гимнастически уреди на открито, велосипедни и пешеходни алеи и футболни
игрища. Съществуващата растителност бе премахната, бяха засадени нови дървета и
реализирани някои мероприятия по линия на ландшафтния дизайн, които да върнат терена
в близък до естествения му природен облик. Отрицателното промишлено въздействие
в долината на река Битомка датира още от 19-ти век, когато започва добивът на въглища
и метални руди в тази област. Сега това място предлага на жителите на Битом възможности за
спорт, отдих и туризъм. Възстановяването и възраждането на тази територия струва 25.2 млн.
полски злоти, от които 21.4 млн. полски злоти са финасирани от ЕС чрез Кохезионния фонд.

Програма „ Градска
инфраструктура“
в Горна Силезия и
Възстановяване на
градската среда във
Валжбих в Полша
Програмата „Градска инфраструктура“ в
Силезия включва девет инфраструктурни
заема за общините в силезийския регион:
Катовице, Гливице, Даброва Горница, Руда
Слазка, Сосновец, Чорзов, Тихи, Рибник
и Битом. ЕИБ ще отпусне заем от 655
млн. Евро за проекти на обща стойност
от 1,5 млрд. Евро. Рамковите заеми имат
за цел да подкрепят модернизацията на
общинската инфраструктура и градското
развитие във връзка със стратегиите за
местно развитие, приети от участващите
общини. От 2016 г. насам програмата
подкрепя проекти в областта на
местния транспорт, строителството на
училища и енергийната ефективност на
съществуващите сгради, енергийната
ефективност на уличното осветление,
покупката на автобуси за градския
транспорт, модернизацията на паркове
и възстановяване на паметници,
инвестиции във водопроводни
и канализационни инсталации,
здравеопазване и социални жилища.
Европейският фонд за стратегическо
инвестиране (ЕФСИ) подкрепи заем
за възстановяване на градската
инфраструктура във Валжбих, на стойност
30 млн. Евро, чрез лихва от 0,56%, който
финансира повече от 60 инвестиции
в града, включително културни и
туристически атракции, социални
жилища, модернизация на училища и
други публични сгради и енергийно
ефективно улично осветление.

Европейска
инвестиционна
банка
ПОЛИТИКА НА ЕИБ ПО
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕС
ПРЕЗ 2019 Г.
41% Екологично устойчив транспорт
26% Енергийна ефективност
18% Системи за възобновяема енергия
6% Изследователски проучвания,
развойна дейност и иновации
3% Други
3% Адаптация към промяната на климата
3% Намаляване на парниковите газове от отпадъци и отпадъчни води
0% Обезлесяване и управление на горите

През ноември 2019 г. Банката прие нова
ЕИБ, публичната банка на ЕС,
политика на енергийни заеми, която от
притежавана от всички държави2022 г. фактически изключва
членки, заделя най-малко една четвърт
финансирането от ЕИБ на проекти за
от ежегодно отпусканите заеми за
изкопаеми горива. Тя също създаде
проекти, свързани с ограничаване
пакет за енергиен преход, насочен към
последиците от климатичните промени
енергийни проекти, за да предостави
и приспособяването. По- нататък това
съотношение ще се промени, като банката допълнителна подкрепа към тези държавичленки или региони с по-труден преход.
неотдавна обяви, че през 2025 г. ще
отделя най-малко 50% от своите заеми за Пакетът, включващ консултантски услуги,
противодействие срещу климатичните ще се съсредоточи върху енергийни
промени и екологична устойчивост. През проекти в тези държави-членки, които
2019 г. повече от 16 млрд. Евро от всичките са бенефициенти по Фонда на ЕС за
отпуснати от ЕИБ заеми на обща стойност модернизация. В края на 2020 г. се очаква
55 млрд. Евро, бяха отпуснати за дейности, ЕИБ да приеме нова „Пътна карта на
Климатичната банка“, която ще обвърже
свързани с климата.

всички действия и операции на ЕИБ с
целите на Парижкото споразумение.
ЕИБ ще стане най-големият финансов
партньор на InvestEU, създадена е
нова програма на ЕС, която да осигури
за периода от 2021 до 2027 г. частни
инвестиции на стойност Евро 650 млрд.
в цяла Европа. Свързаните с климата
инвестиции трябва да достигнат 40% от
това портфолио.
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Включване

Комитет по мониторинг в Латвия
Снимнка: Министерство на финансите - Латвия

Планиране
За създаването на повечето фондове на
ЕС е важно отделните участници да се
включат на различните етапи в процеса:
на практика, националните правителства
трябва да се съобразят с принципа на
участие и включат различни участници,
когато взимат решения относно
бюджета на ЕС, както е формулирано в
Европейски кодекс за поведение на
партньорство (№ 240/2014 г.). Кодексът
за поведение определя стандартите
за включване на всички партньори
при планирането, реализацията,
мониторинга и оценката на фондовете
на ЕС. Задължението за консултиране
и съгласуване с партньорите също е
гарантирано от член 6 от Регламента за
общите разпоредби 2018/0196(COD).
Ако принципите за партньорство
се спазват стриктно, получаващите
финансиране проекти ще отразяват
по-добре регионалните нужди,
ограниченията за изразходване
на средствата и бъдещите
предизвикателства, като климатичната
криза. Публичното партньорство
съдейства също да се избегнат измамите
и злоупотребата с парични средства.
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Планирането е етапът, в рамките на който дадена страна
решава как да изразходва парите от ЕС. Гражданите
могат да повлияят върху решенията на местно,
регионално и дори национално равнище, а също и
върху вземащите решения- предлагайки конкретни
решения.
По време на етапа на планиране на национално
равнище( което за следващия бюджет ще стане през
2020 и 2021 г.), националните органи изготвят и приемат
някои ключови документа. Обичайно, те са:
•
социално- икономически анализи, които определят
националните приоритети за следващия период
•
стратегии за регионално развитие
•
разрешителен режим и условия, т.е. Националната
стратегия за енергетика и климатични промени
•
споразумения за партньорство
•
оперативни програми

•

Ранно включване. Създайте общност или
сдружение от активни участници, които
рано и навреме, в рамките на етапа на
планиране да определят техните приоритети.
Това ще направи възможни адекватното
планиране, идентификацията на нуждите и
разпределението на задачите.

•

Събиране на информация. Осигурете
си необходимата информация относно
компетентни институции, графици и срокове
на процеса на планиране. Изпращайте редовно
писма до властите, внесете навреме заявление
като заинтересована страна. Потърсете
общности, НПО и стопански асоциации,
които могат да станат партньори или да се
присъединят към общата инициатива.

При изготвянето на всеки един от тези стратегически
документи се формулират възможностите за публично
участие.
Но за да е възможно крайните резултати в максимална
степен да отразят конкретните нужди се изисква
проактивено и дългосрочен граждански ангажимент.
Препоръчваме следните стъпки за ефективно
включване на заинтересованите страни:

•

Участие. Смислено и съдържателно участие
в работни групи и публични обсъждания
може да бъде осигурено чрез откриване и
ангажиране на подходящи експерти, които да
ви подкрепят и съдействат. Пропуски и грешки
в процеса и действията на институциите могат
директно да бъдат докладвани на отговорните
служители в Комисията.

Комитет по мониторинг в Латвия
Снимнка: Министерство на финансите - Латвия

Чеклист от пет точки
за добро партньорство
Създаването на добро партньорство
между властите и участниците е основна
предпоставка за ефективни и устойчиви
национални, регионални и местни програми,
финансиране от ЕС. Следващият чеклист е
примерно ръководство за двете страни как
финансирането да се извършва по възможно
най-добрия начин.

1
Реализация

Как да станем
бенефициенти

Проектите се реализират на регионално ниво, така,
че зависи от вашата местна община или регионални
власти да предложат, подберат, наблюдават и
контролират проектите и осигурят подходящите
условия, за да се реализира всичко по план.
Ако имате съмнение за злоупотреба с фондове,
съобщете на местната НПО или наблюдаващите
организации. Ако вашата община, сдружение или
гражданска инициатива имат подходящ опит,
те могат да изготвят мониторингови доклади или
конкретни проучвания, като после информират за
резултатите директно регионалните, националните
и европейските органи. Важен начин на участие е
представителството на вашата общност
в мониторинговата комисия, наблюдаваща
оперативните програми. Като член на този орган,
вие ще имате право на гласуване и достъп до пряка
и актуална информация относно реализацията на
програмата и конкретните проекти. Двугодишните
доклади относно реализацията трябва да бъдат
публично достъпни на уеб сайтовете на програмите.
Министерствата също могат да създадат граждански
работни групи, за да подобрят оповестяването на
поканите за предложения по проектите по начин,
който отговаря на местните нужди.

Ако сте кмет, предприемач или организация,
която търси финансиране за даден проект,
може да се намерят налични пари за вас.
Ако не знаете, как да кандидатствате за
финансиране, можете да проверите дали
няма публични офиси, които могат да ви
помогнат в превръщането на вашите идеи
в проект.
Понякога министерствата създават
рестрикции- например какъв вид дейности
и бенефициенти могат да бъдат одобрени по
дадена програма.Това може да е индикация,
че министерството се нуждае от повече
информация от регионите, за да създаде
оптимални условия за подкрепа
на подходящи проекти.
Ако срещнете проблеми при опита ви
да станете бенефициент от фондовете
на ЕС, можете да се свържете с НПО,
като например Bankwatch или да изпратите
писмо директно до компетентните
институции. Властите могат да поискат
да подобрят условията за кандидатите,
особено ако липсва достатъчен интерес
по конкретна покана за предложения.

2
3
4
5

Подходящите партньори трябва да бъдат
подбрани достатъчно рано, в рамките на процеса
на планиране. Това може да включва частния
сектор, профсъюзите, общностите, местните
власти, академичните институции и гражданското
общество (включително организации, работещи
по проблемите на околната среда. Фондове на ЕС,
социално включване, сексуална равнопоставеност
и без дискриминация). В програмите те трябва да
посочат по-голяма организация (браншова или др.
подобна- б.пр.), която да ги представлява
в партньорството.
В мониторинговите комисии партньорите имат
възможност да се присъединят към процеса
достатъчно рано, като така се дсведомяват относно
правилата и необходимата информация и могат
да представят информация относно тях самите.
Внесената информация съответно се преценява
и се осъществява обратна връзка.
В мониторинговите комисии партньорите
биват информирани относно правилата на
реимбурсиране, допустимите обемни параметри
и техническо сътрудничество.
Партньорите се включват достатъчно рано
в процеса на планиране, реализацията,
мониторинга и оценката на програмите.
Управителният орган съдейства- посредством
осигуряване на квалификация и експертиза,
координация, мрежова и финансова помощ
( чрез техническо сътрудничество) за укрепване
на институционалния капацитет на партньорите,
като например малки местни институции,
стопански и социални партньори и НПО.
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Свържете с нас:

bankwatch.org/europeangreendeal
Тази брошура излиза с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието е изцяло отговорност на CEE Bankwatch Network и Екологично
сдружение “за Земята” и по никакъв начин не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.

