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Stadiul implementării
Programului INTERREG
V-A România-Bulgaria

•

12 februarie 2015:
Programul INTERREG
V -A Romania Bulgaria a fost aprobat de
Comisia Europeană

•

26 martie 2015: Programul INTERREG VA Romania Bulgaria a
fost lansat oficial,
împreună cu primul
apel de proiecte

Newsletterul pentru
perioada
ianuarie–
iunie 2015 prezintă
stadiul implementării Programului de
Cooperare Transfrontalieră
RomâniaBulgaria 2007-2013,
precum şi progresele
înregistrate în implementarea noului
Program INTERREG V
A
Ro m â n i a Bulgaria.
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Informaţii financiare privind Programul de Cooperare
Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013
•

•

•

•

Rata de absorbţie la 1
iunie 2015 este de
68,78%
144.773.655 de euro
din FEDR rambursaţi
beneficiarilor
32 de aplicaţii de plată cu o valoare totală
d
e
145.291.472 euro au
fost transmise la Comisia Europeană pentru rambursare
145.291.472 euro din
FEDR rambursaţi de
CE

Până la 1 iunie 2015, beneficiarii au depus 1132
de cereri de rambursare
cu o valoare totală de
169.633.111 euro. Din
acestea au fost plătite de
către Autoritatea de Management (AM) cereri de
rambursare în valoare
de 144.773.655 de euro
din FEDR, ceea ce reprezintă aproximativ 68,53%
din bugetul FEDR alocat
axelor prioritare 1-3.

În contextul Programului, au
fost transmise Comisiei Europene 32 de aplicaţii de plată cu o valoare totală de
145.291.472 de euro FEDR,
reprezentând 68,78% din
alocarea Programului, din
care
CE
a
rambursat 145.291.472 euro din
FEDR, ceea ce reprezintă
68,78 % din bugetul FEDR al
Programului.

Restul cererilor de rambursare se află în diferite
stadii de procesare la nivelul Secretariatului Tehnic Comun/AM.

Cereri de rambursare transmise de beneficiari versus alocarea FEDR

Plăţi efectuate versus alocarea FEDR

Newsletter, iulie 2015

Pagina 3

Stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013

La finalul lunii mai 2015, pentru
proiectele finalizate, din cei 39 de
indicatori la nivelul Programului:
•

24 au fost realizaţi 100%

•

4 au fost atinşi peste 75%

•

11 au fost realizaţi sub 75%, dar
vor depăşi pragul de 75% până
la închiderea Programului
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Poiecte finalizate în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013– cele mai
importante realizări
INFRASTRUCTURĂ: accesibilitate crescută

•

168.76 km de drumuri modernizate/construite

•

922.534 de persoane care au acces la
infrastructura de informaţii şi comunicaţii

•

640.634 de utilizatori ai infrastructurii
de informaţii şi comunicaţii

MEDIU ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ
•

14 sisteme de management comun
în domeniul protecţiei mediului

•

2 milioane de persoane informate
cu privire la protecţia mediului

•

25 de proiecte care contribuie la
creşterea gradului de informare şi
răspuns la riscuri

•

70% din teritoriul Dunării acoperit
de acţiuni comune privind sistemele de alertă timpurie
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Poiecte finalizate în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013– cele mai
importante realizări

TURISM ŞI PROMOVARE
•

37 de produse integrate de turism

•

546 de materiale promoţionale, evenimente de promovare a imaginii turistice a zonei de graniţă

RESURSE UMANE
•

167.756 de persoane informate privind oportunităţile de angajare

•

3.660 de persoane care au absolvit
cursuri cu componentă transfrontalieră

•

46.146 de persoane care au participat la acţiuni “people to people”
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Închiderea Programului de Cooperare Transfrontalieră
România -Bulgaria 2007-2013
ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR
31 Decembrie 2015 reprezintă ultima
dată până la care puteţi efectua plăţi !!
Acţiuni şi termene privind închiderea
Programului stabilite pentru a veni în
sprijinul beneficiarilor:
•

15 februarie 2016– termen limită
pentru transmiterea cererilor de
control de prim nivel

•

31 martie 2016– termen limită pentru transmiterea cererilor de rambursare la STC

•

Următoarele tipuri de cheltuieli, care pot apărea după finalizarea proiectelor, sunt cu grad ridicat de
risc, dacă nu sunt plătite până la 31
decembrie 2015:

⇒

auditul proiectului,

⇒

elaborarea cererii de rambursare finale,

⇒

elaborarea raportului final de implementare,

⇒

costuri administrative şi costuri legate de managementul proiectului,

⇒

taxele pentru tranzacţii financiare
transnaţionale,

⇒

costuri de personal pentru luna decembrie 2015
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Evenimente de informare şi promovare pentru Programul
de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 20072013

În perioada ianuarie-iunie 2015 au avut
loc evenimente de promovare a
Programului:
•

Ziua Europei—9 mai, organizată de Secretariatul Tehnic Comun al Programului în Silistra

•

3 întâlniri cu beneficiarii proiectelor
organizate de Secretariatul Tehnic Comun al Programului în Călăraşi şi Ruse

Structurile de Management ale Programului au organizat următoarele
evenimente:
•

Cel de al 13-lea Comitet de Monitorizare al Programului (3 iunie 2015, Balcic, Bulgaria)

•

Conferinţa Anuală a Programului din (4 iunie 2015, Balcic, Bulgaria)
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Acţiuni de informare şi promovare Programul de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013

Promovarea rezultatelor şi informarea
beneficiarilor se realizează constant
în mediul on-line prin:
•

Facebook:
https://www.facebook.com/RomaniaBulg
ariaCbcProgramme

•

Twitter:
https://twitter.com/ROBGProgramme/

•

Site-ul Programului:
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

În luna mai 2015 a fost lansat concursul
online “What change would you like to
see?” prin care potenţialii beneficiari şiau exprimat aşteptările cu privire la
schimbările pe care Programul le poate
aduce în zona de graniţă.
Câştigătorul concursului, Alexandru Ionicescu, a elaborat eseul “Human bridges” care surprinde esenţa cooperării româno-bulgare în ceea ce priveşte valorile, tradiţiile şi istoria comună. Premierea
câştigătorului a avut loc în cadrul Conferinţei Anuale din 4 iunie 2015 (Balcic,
Bulgaria).
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Stadiul Programului INTERREG V-A România -Bulgaria

12 februarie 2015: Programul INTERREG V -A Romania Bulgaria a fost aprobat de Comisia Europeană

25 martie 2015: Primul Comitet de
Monitorizare al Programului INTERREG
V-A Romania Bulgaria a avut loc la Belogradchick, Bulgaria

Structurile de management ale Programului au elaborat în parteneriat cadrul
instituţional şi procedural pentru implementarea Programului:
•

•
•

26 martie 2015: Conferinţa de lansare oficială a Programului INTERREG VA Romania Bulgaria şi lansarea primul
apel de proiecte, la Belogradchick,
Bulgaria

•
•
•
•

Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comitetului de Monitorizare
Strategia multi-anuală de asistenţă
tehnică
Strategia de comunicare
Ghidul Solicitantului pentru primul şi
al doilea apel de proiecte
Descrierea sistemului de management şi control
Manualul de identitate vizuală
Proceduri operaţionale de implementare
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Stadiul implementării Programului INTERREG V-A România
-Bulgaria

26 martie 2015: a fost lansat Ghidul Solicitantului pentru primul apel de proiecte
208,1 milioane de euro sunt disponibili în cadrul primului apel de proiecte pentru intervenţii în aria eligibilă în domeniul transportului, mediului, situaţiilor de urgenţă.
Termenele de depunere sunt 30 iunie 2015
pentru proiecte tip soft şi 30 septembrie
2015 pentru proiecte tip hard.
Programul INTERREG V-A Romania
Bulgaria este printre primele programe care lansează apeluri de
proiecte

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultaţi
pagina de internet a Programului: http://
www.cbcromaniabulgaria.eu.

Ghidul Solicitantului pentru cel de al doilea
apel de proiecte este acum disponibil pentru
consultare
Lansarea celui de-al doilea apel de
propuneri de proiecte se estimează a avea
loc în luna octombrie a.c. Propunerile pot fi
transmise până la data de 15 august 2015 la
adresa de mail robg@mdrap.ro.
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Acţiuni privind promovarea Programului INTERREG V-A
România -Bulgaria

Evenimente organizate în perioada
ianuarie-iunie 2015:
•

2 iunie 2015: a doua reuniune a
Comitetului de Monitorizare a noului Program (Balcic, Bulgaria)

•

23 ianuarie 2015: sesiune de instruire privind conflictul de interese (Bucureşti)

În perioada 15 aprilie-11 mai 2015
a fost organizată o caravană de informare
care a prezentat potenţialilor beneficiari
informaţii importante privind oportunităţile de finanţare oferite prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, utile pentru
pregătirea şi promovarea viitoarelor proiecte.
Caravana a avut loc în cele 8 districte
eligibile din Bulgaria (Dobrich, Silistra, Ruse, Veliko Tarnovo, Pleven, Montana,
Vratsa și Vidin) și 7 judeţe din România
(Constanţa, Călărași, Giurgiu, Teleorman,
Olt, Dolj și Mehedinţi).

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

Autoritatea de Management

Autoritatea Naţională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, România
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741
Bucureşti
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.mdrap.ro
Tel: +40 372 111 369
Fax: +40 372 111 456
Email: robg@mdrap.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale, Bulgaria
Strada Sf. Kiril şi Metodii, nr. 17-19, Sofia,
Bulgaria
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.mrrb.government.bg
Tel: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493
Fax: +359 2 9405 486
Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

Secretariatul Tehnic Comun/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România—Bulgaria
Strada Şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, România, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial
de Mărfuri si Călători la P.C.T.F Călăraşi (România)-Silistra (Bulgaria)
www.cbcromaniabulgaria.eu
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
Email: info@calarasi.ro
helpdesk_robg@calarasicbc.ro
Punctul de Informare
Clădirea Administraţiei Districtuale
Piaţa Vâzrajdane, nr. 1, 5800 Pleven, Bulgaria
Tel: +359 887 086 882

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul
INTERREG V-A România-Bulgaria
sunt cofinanţate de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Publicaţie editată de Autoritatea de Management pentru
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
Fotografii: Secretariatul Tehnic Comun al Programului
Iulie 2015
Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul Programului
www.cbcromaniabulgaria.eu

