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 Всеки проект трябва да има поне един партньор от всяка страна на граничния регион.
Проекти, които не са в съответствие с това изискване няма да се финансират;

 Всички организации, участващи като кандидати по настоящата покана за набиране на
предложения, се наричат "партньори". Партньорите избират един измежду себе си,
който да бъде Водещ партньор;

 Всички партньори са пряко отговорни за изпълнението на проекта и не могат да
действат като посредници;

 Водещият партньор служи като административна връзка между проекта и програмата
и в качеството си на такъв носи отговорност за изпълнението на целия проект.

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В ПАРТНЬОРСТВО



Следните критерии за сътрудничество трябва да бъдат спазени (минимум 3):

 Съвместно разработване – проектът трябва да бъде разработен съвместно от
партньорите от двете страни на границата;

 Съвместно изпълнение – дейностите трябва да се извършват и съгласуват между
партньорите и от двете страни на границата;

 Съвместно управление – екипът по проекта отговаря за изпълнението на
дейностите и от двете страни на границата;

 Съвместно финансиране – има един съвместен бюджет на проекта и той трябва да
се раздели между партньорите според извършваните дейности от всеки един от
тях.

Всеки проект следва да има директен трансграничен ефект и ползи за проектните
партньори/ целевите групи/ територията, на която се изпълнява проекта/ територията на
Програмата!

КРИТЕРИИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО



Следните критерии са кумулативни и трябва да бъдат изпълнени от кандидатите:

 Да бъдат самостоятелно регистрирани юридически лица на базата на
националното законодателство на съответната страна. Изключение се допуска за
структури/клонове на местни/регионални/национални органи;

 Да са регистрирани в допустимия трансграничен район на България или
Македония. Изключение се допуска за национални/регионални публични органи,
чиято сфера на компетентност, установена с нормативен акт, се простира до
избираемата област на програмата;

 Да са организации, които не генерират печалба;

 Да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта със своите
партньори;

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ



 Всеки проект трябва да има поне един партньор от всяка страна на
граничния регион;

 За всеки проект трябва да бъде определен Водещ партньор, избран
измежду проектните партньори;

 Водещия партньор трябва да е регистриран най-малко 12 месеца преди
крайния срок за подаване на проекти;

 Максималния брой на партньорите по проекта е 5, включително и Водещия
партньор.

 Една организация може да подаде само 2 проекта – 1 проект като Водещ
партньор и 1 като партньор или 2 проекта като партньор;

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ



Всички партньори трябва да докажат финансови и административни
възможности за управление на проекта като:

осигурят временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на
разходите им от програмата;

покрият всички недопустими разходи и допълнителни разходи, декларирани във
Формуляра за кандидатстване или установени като такива от органите по програмата по
време на оценката и изпълнението на проектите;

бъдат опитни и способни да демонстрират възможността си за управление на собствения
дял от дейностите по проекта, за които се изисква безвъзмездна помощ (вижте ФК, част 1);

КАПАЦИТЕТ НА ПАРТНЬОРИТЕ



ВАЖНО!!!

 Партньорите не са задължени да предоставят собствен финансов принос към
бюджета за допустимите разходи на проекта.

 ЕС ще финансира 85% от допустимите разходи, а националните бюджети на двете
страни участници ще предоставят 15% съфинансиране = 100%

 Ако предоставят финансов принос за допустимите разходи по проекта доброволно,
трябва също така да могат да го осигурят. В това отношение, техният собствен принос
представлява дял от общите допустими разходи, финансирани от Водещия партньор и
неговите партньори.

РАБОТА В ПАРТНЬОРСТВО



РАБОТА В ПАРТНЬОРСТВО

Водещият партньор и неговите партньори трябва:

 (а) да следват стойността на собствения си принос (ако е приложим) и
списъка на допустими разходи при попълването на бюджета на проекта (ФК -
част 3 от настоящите Насоки);

 (б) да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране,
гарантиращи продължителността на операцията на организацията им в
рамките на проекта и ако е необходимо да участват във финансирането и;

 Управляващият орган има право да изисква допълнителни документални
доказателства и аргументи относно финансовия капацитет на организациите;

 Всички партньори предоставят, ако е приложимо, решение от местния
общински съвет/съвет на директорите или подобен орган, който ги
управлява, във връзка с разработването на проекта и покриването на
разходите, свързани с него.



 Всички партньори в проекта трябва да подпишат споразумение за партньорство с
Водещия партньор, където се определят техните права и задължения.

 Споразумението за партньорство трябва да бъде подписано и приложено към
формуляра за кандидатстване. Образец на споразумение за партньорство е приложен
към настоящите Насоки за кандидатстване (Приложение A2).

 Всички партньори трябва да имат ясни роли в процеса на разработване и изпълнение
на проекта.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО



40,93 %

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

1 – ОКОЛНА СРЕДА  6 811 592 (35%) 2 – ТУРИЗЪМ  7 784 676  (40%)

 Специфична цел 1.1 Опазване на околната
среда и устойчиво използване на общите
природни ресурси в трансграничния регион

 Специфична цел 1.2 Предотвратяване и
намаляване на последиците от природни и
причинени от човека бедствия на
трансгранично ниво

3 – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2 919 253 (15%)

 Специфична цел 3.1 
Подобряване на конкурентоспособността на
бизнеса в региона

4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 1 946 169 (10%)
(не е предмет на Поканата за подаване на проекти;
насочена е изцяло към подпомагане управлението
на Програмата)

 Специфична цел 2.1 Подобряване на
туристическия потенциал на региона чрез
инициативи за сътрудничество с цел по-добро
съхранение и устойчиво използване на
природното и културното наследство;

 Специфична цел 2.2 Подобряване на
конкурентоспособността на туристическото
предлагане в трансграничния регион;

 Специфична цел 2.3 Насърчаване на
сътрудничеството сред участниците в областта
на устойчивия туризъм от региона.

Общ бюджет на Програмата  2014-2020 (ИПП + Нац.съфинан.) € 19 461 687



40,93 %ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Съвместен Секретариат - Кюстендил
Кюстендил 2500, Р. България
ул. „Марин Дринов” № 7 
тел/факс:+359 78 55 11 83/85

Клон - офис
Струмица 2400, Р. Македония
ул. Благой Мучето НН 
Тел: +389 34 33 03 31

web-site: www.ipa-cbc-007.eu
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com
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