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de
Management
a
publicat
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În această ediție vă
prezentăm principalele
realizări înregistrate în
procesul de elaborare a
Programului INTERREG V
- A Romania-Bulgaria,
precum
şi
stadiul
implementării
Programului
de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră
România-Bulgaria 20072013, în perioada iulie –
decembrie 2014.
De asemenea, sunt
prezentate cele mai
semnificative acţiuni de
promovare
ale
Programului
şi
evenimente organizate
în
perioada
de
referinţă, precum şi

informaţii utile pentru
beneficiari.
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Perioada de programare 2014-2020


Programul INTERREG V-A România-Bulgaria a fost transmis
spre aprobare Comisiei Europene în data de 19 septembrie 2014



Ghidul Solicitantului pentru primul apel de propuneri de
proiecte a fost publicat spre consultare în data de 17 decembrie
2014

În data de 22 iulie 2014, la
Bucureşti, Grupul comun de
lucru pentru programare a
analizat şi aprobat versiunea
finală a Programului INTERREG
V-A Romania-Bulgaria.
Ulterior aprobării de către
Grupul comun de lucru pentru
p r o gr a ma r e , d ocu me n t u l
strategic a fost aprobat de
guvernele celor două state, în
luna septembrie 2014.
Programul a fost transmis în
data de 19 septembrie 2014 la
Comisia Europeană, iar în
prezent este în curs de
aprobare.
Comisia Europeană are un
termen de 6 luni pentru
analizarea Programului (22
martie 2015). Structurile de
management ale Programului
intenționează
lansarea
apelurilor de proiecte în primul
trimestru al anului 2015,
imediat după aprobarea
Programului.

Pentru a veni în sprijinul
potenţialilor beneficiari,
Autoritatea de Management a
lansat în noiembrie 2014
campania “ Începeţi să vă
gândiţi
la
viitoarele
proiecte” via pagina de web
şi
de
Facebook
a
Programului. În cadrul
acestei campanii sunt
prezentate
informaţii
ge n e ra le
d e sp re
noul
Program şi informaţii de bază
utile potenţialilor beneficiari
pentru a începe pregătirea
viitoarelor proiecte.
În luna decembrie 2014, pe
pagina web şi Facebook a
Programului a fost publicat
spre consultare Ghidul
S o l i c i t a n t u lu i
a f e re n t
primului apel de propuneri
de proiecte pentru Programul
Interreg V-A RomâniaBulgaria .
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Informaţii financiare privind Programul de Cooperare
Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013








Rata de absorbţie la
finalul anului 2014
este de 68, 08%
132.802.814 de euro
din FEDR rambursaţi
beneficiarilor
32 de aplicaţii de
plată cu o valoare
t o t a l ă
d e
145.291.472 de euro
au fost transmise la
Comisia Europeană
pentru rambursare
120.474.657 de euro
din FEDR rambursaţi
de CE

Până la 31 decembrie
2014,
beneficiarii
au
depus 1132 de cereri de
rambursare cu o valoare
totală de 169.633.111 de
euro. Din acestea au fost
plătite
de
către
Autoritatea
de
Management (AM) cereri
de rambursare în valoare
de 132.802.814 de euro
din
FEDR,
ceea
ce
reprezintă
aproximativ
62,23% din bugetul FEDR
alocat axelor prioritare 13.
Restul
cererilor
de
rambursare se află în
diferite
stadii
de
procesare
la
nivelul
Secretariatului
Tehnic

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 68,08% din
alocarea Programului, din
c a r e
C E
a
rambursat 120.474.657 euro
din FEDR, ceea ce reprezintă
56,45% din bugetul FEDR al
Programului.

Situatia financiara a Programului
Plati FEDR rambursate
de CE - Euro

65,961,693; 31%
120,474 ,657; 57%

24,816,815;
12%

Sume certificate dar
nerambursate de CE Euro

Valori FEDR disponibile
- Euro
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Stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013

La
finalul
anului
2014,
indicatorii Programului au fost
realizaţi în proporţie de 77,
66%, la nivelul axelor situaţia
fiind următoarea:




Axa 1– 72,68%
Axa 2– 84,39%
Axa 3– 90,16%
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Stadiul contractării şi supracontractării
Contractare





179 de proiecte
contractate
40 se află în faza de
implementare
132 de proiecte
finalizate
7 proiecte reziliate

Supracontractare


au fost semnate 14
contracte de finanţare
în
valoare
de
aproximativ
35,65
milioane de euro din
fonduri FEDR

Până în prezent au fost
contractate
179
de
proiecte, cu o valoare
totală
de
aproximativ
326,32 de milioane de
euro, din care 276,29 de
milioane de euro din
Fondul European pentru
Dezvoltare
Regională
(FEDR).

finalizat la nivelul Programului,
fiind semnate 14 contracte de
finanţare în valoare de
aproximativ 35,65 milioane de
euro din fonduri FEDR.

Din totalul de 179 de
proiecte contractate, 40
se află în faza de
implementare, 132 au fost
deja finalizate, iar 7 au
fost reziliate.
P r o c e s u l
supracontractare a

d e
fost

Situatia proiectelor
Nr. proiecte reziliate
4%
Nr. proiecte în
implementare
22%

Nr. proiecte finalizate
74%
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Acţiuni de promovare a rezultatelor Programului
Autoritatea
de
Management a iniţiat o
campanie de promovare a
rezultatelor
proiectelor
implementate în cadrul
Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria.
Începând din luna aprilie
2014,
în
fiecare
săptămână, pe pagina de
web şi de facebook a
Programului
a
fost
promovat câte un proiect,
contribuind astfel direct
la creşterea gradului de
vizibilitate şi transparenţă
a modului de utilizare a
fondurilor UE alocate.
Pentru a informa publicul
general din aria eligibilă a
Programului din România
despre
impactul
implementării
Programului la nivelul
comunităţilor
locale,
Autoritatea
de
Management a derulat o
campanie de promovare a
rezultatelor
proiectelor
prin
difuzarea
a
7
reportaje TV şi a unui
spot radio.
Au fost promovate 168 de
difuzări ale spotului radio
“Promovarea Programului
de
Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria
20072013” la posturile Radio

România
Actualităţi
şi
Europa FM în perioada 30
iulie-16 august 2014. Cele
7 reportaje TV în limba
română au fost difuzate
timp de 5 săptămâni pe
canele TV TVR 1 şi Naţional
TV, obţinându-se o depăşire
a ţinţei de vizualizării
iniţial
previzionate.
De
asemenea, reportajele TV şi
spotul radio au fost postate
şi pe pagina de internet şi
Facebook a Programului.
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Informaţii utile pentru beneficiari
Pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor
în
implementarea
proiectelor, Autoritatea
de
Management
a
elaborat Instrucţiunea nr.
63 privind depunerea
cererilor de rambursare,
prin care a fost simplificat
şi urgentat procesul de
elaborare şi transmitere a
cererilor de rambursare
de către Partenerul lider
de proiect, fără a mai fi
necesară realizarea unui
raport
de
progres
consolidat.
De asemenea au fost
publicate o serie de
ghiduri destinate a fi
instrumente
utile
în
activitatea
de
implementare
a
proiectelor:
Ghidul
Comisiei Europene privind
evitarea erorilor comune
în proiectele finanţate din
fonduri structurale şi de
investiţii europene în
domeniul
achiziţiilor
publice, Ghidul pentru
controlorii de prim nivel
din
Bulgaria,
Ghidul
pentru beneficiarii din
Bulgaria.

Paginile de internet şi de
Facebook a Programului
sunt
actualizate
în
permanenţă cu legislaţia

aprobată la nivel european
şi naţional,
informaţii
privind stadiul
aprobării
documentelor strategice
pentru
perioada
de
programare 2014-2020 etc.
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Evenimente organizate de Secretariatul Tehnic Comun
Călăraşi

În perioada iulie-decembrie 2014,
Secretariatul Tehnic Comun din
cadrul Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi
pentru graniţa România–Bulgaria a
organizat o serie de evenimente de
promovare a Programului:



cea de-a șasea întâlnire a Grupului Comun de
Lucru pentru pregătirea următoarei perioade
de programare, 2014-2020, pentru cooperare
teritorială româno-bulgară,



Ziua Cooperării Europene,


sesiune de informare
pentru mass-media,



2 întâlniri
beneficiari,



18 întâlniri de lucru (mese
rotunde) cu beneficiarii.

tehnice

La aceste evenimente au participat în total 738 de
reprezentanţi ai grupurilor ţintă şi 201 reprezentanţi ai
organismelor de management.

cu

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013

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 și Lucrărilor
Publice, 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

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este
cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Publicaţie editată de Autoritatea de Management pentru
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Fotografii: Secretariatul Tehnic Comun al Programului
Decembrie 2014
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene.
Pentru informaţii actualizate privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 vă rugăm să consultaţi site-ul Programului
www.cbcromaniabulgaria.eu

