Ежегодни цели на администрацията за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на регионалното развитие и благоустройство
ГД „Управление на териториалното сътрудничество” – отдел ТГС Външни граници
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Дейности

Срок
(месец
през 2011)

Очакван
резултат

Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Изменения на
постоянен Актуализиран и
процедурен наръчник по
одобрен
програмата (при
процедурен
необходимост)
наръчник
Поддържане на
постоянен Функционираща
информационна
система
система за управление
н а програмата
Февруари- Проведени
Провеждане на
март 2011 срещи
технически срещи с
Април-май
институциите,
2011
участващи в
управлението на
програмата
Съобразно Корекции за
Отразяване на
проверките отразяване на
евентуални бележки от
Одитния орган и
направените
Сертифициращия орган
бележки
при системни проверки
Обучение на водещите
Май 2011
Обучени водещи
Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония
по Инструмента за предприсъединителна
помощ, одобрена от ЕК с решение
С(2007)6298 от 14 декември 2007 г.

1. Управление
и изпълнение
на програмата

Стратегически Стратегически
цели
документ

Ефективно управление и изпълнение на
програмата с цел постигане на: Устойчиво
развитие в трансграничния регион в подкрепа
на усилията за разширено европейско
сътрудничество и интеграция

Цели за 2011
г.

6

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо
за целево
състояние състояние

0

1

0

1

0

Мин. 2

0

1

0

Мин. 20

2.
Приключване
на дейностите
по първата
покана за
набиране на
проектни
предложения

3. Обявяване
на втора
покана за
набиране на
проектни
предложения

бенефициенти
Оценка на постъпилите
93 проектни
предложения
Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет за
наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на договори
с водещите партньори
Популяризиране на
резултатите от първата
покана

Февруари
2011

бенефициенти
Оценени
предложения

0

93

Март 2011

Одобрени
проектни
предложения

0

Мин. 20

Май 2011

Сключени
договори
Информация
публикувана на
интернет
страницата на
програмата
Изготвени
насоки за
кандидатстване

0

Мин. 20

0

1

0

1

0

1

0

Мин. 2

Юни 2011

Подготовка на насоки за
кандидатстване

Април
2011

Публикуване на втората
покана за набиране на
проектни предложения

Май 2011

Провеждане на
информационни дни за

Юни-юли
2011

Публикувана
втора покана за
набиране на
проектни
предложения
Проведени
информационни

Програма за трансгранично
сътрудничество България –
Сърбия
по Инструмента за
предприсъединителна помощ,
одобрена от ЕК с решение
С(2008)1058 от 25 март 2008 г.

Ефективно управление и изпълнение на
програмата с цел постигане на: засилване
териториалното сближаване в българосръбския трансграничен
регион, конкурентоспособността и
устойчивостта на развитието му чрез
сътрудничество в икономическата,
социалната и екологичната област в рамките
на административните граници

1. Получаване
на
положителна
оценка на
съответствието
от ЕК

потенциалните
дни
бенефициенти
Стартиране оценка на
Септември Оценени
проектни предложения
2011
проектни
по втората покана
предложения
Ноември
Одобрени
Организация и
2011
проектни
провеждане на
предложения
заседание на
Съвместния комитет за
наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на договори Декември
Сключени
с водещите партньори
2011
договори
Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Март 2011 Изготвен и
Подготовка на
одобрен
процедурен наръчник по
процедурен
програмата
наръчник
Поддържане на
постоянен Функционираща
информационна
система
система за управление
на програмата

0

0

Постъпилите
проектни
предложения
Мин. 15

0

Мин. 15

0

1

0

1

Подписване на
Меморандум за
разбирателство

Март 2011

Подписан
Меморандум

0

1

Отразяване на
евентуални бележки от

Април-май
2011

Положително
становище на

0

1

2.
Приключване
на дейностите
по първата
покана за
набиране на
проектни
предложения

3. Обявяване
на втора
покана за

Одитния орган и ЕК по
описанието на
системите за
управление и контрол
Представяне на
описанието на
системата за
управление и контрол в
ЕК
Оценка на постъпилите
110 проектни
предложения
Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет за
наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на договори
с водещите партньори
Обучение на водещите
бенефициенти
Популяризиране на
резултатите от първата
покана

Подготовка на насоки за
кандидатстване

Одитния орган

Април
2011

Представено в
ЕК описание на
системата за
управление и
контрол в ЕК
Оценени
предложения

0

1

0

110

Май 2011

Одобрени
проектни
предложения

0

Мин. 20

Юни 2011

Сключени
договори
Обучени водещи
бенефициенти
Информация
публикувана на
интернет
страницата на
програмата
Изготвени
насоки за
кандидатстване

0

Мин. 20

0

Мин. 20

0

1

0

1

Март 2011

Юли 2011
Юли 2011

Юли 2011

набиране на
проектни
предложения
Септември
2011

Публикувана
втора покана за
набиране на
проектни
предложения
Проведени
информационни
дни

Провеждане на
Октомвриинформационни дни за
ноември
потенциалните
2011
бенефициенти
Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Изменения на
постоянен Актуализиран и
процедурен наръчник по
одобрен
програмата (при
процедурен
необходимост)
наръчник
постоянен Функционираща
Поддържане на
система
информационна
система за управление
н а програмата
Февруари- Проведени
Провеждане на
март 2011 срещи
технически срещи с
Април-май
институциите,
2011
участващи в
управлението на
програмата
Отразяване на
Съобразно Корекции за
евентуални бележки от
проверките отразяване на
направените
Одитния орган и
бележки
Сертифициращия орган
Програма за трансгранично
сътрудничество България – Турция
по Инструмента за предприсъединителна
помощ, одобрена от ЕК с решение
С(2007)6477 от 20 декември 2007 г.

2. Управление
и изпълнение
на програмата

Ефективно управление и изпълнение на
програмата с цел постигане на: балансирано
устойчиво развитие, изградено върху силните
страни на българо-турския граничен район и
допринасящо за укрепване на европейското
трансгранично сътрудничество и интеграция

Публикуване на втората
покана за набиране на
проектни предложения

0

1

0

Мин. 2

0

1

0

1

0

Мин. 2

0

1

2.
Приключване
на дейностите
по първата
покана за
набиране на
проектни
предложения

3. Обявяване
на втора
покана за
набиране на
проектни
предложения

при системни проверки
Обучение на водещите
бенефициенти
Оценка на постъпилите
111 проектни
предложения
Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет за
наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на договори
с водещите партньори
Популяризиране на
резултатите от първата
покана

Май 2011

Обучени водещи 0
бенефициенти
Оценени
0
предложения

Мин. 20

Март 2011

Одобрени
проектни
предложения

0

Мин. 20

Май 2011

Сключени
договори
Информация
публикувана на
интернет
страницата на
програмата
Изготвени
насоки за
кандидатстване

0

Мин. 20

0

1

0

1

0

1

Февруари
2011

Юни 2011

Подготовка на насоки за
кандидатстване

Април
2011

Публикуване на втората
покана за набиране на
проектни предложения

Май 2011

Публикувана
втора покана за
набиране на
проектни
предложения

111

Провеждане на
информационни дни за
потенциалните
бенефициенти
Стартиране оценка на
проектни предложения
по втората покана
Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет за
наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на договори
с водещите партньори

Юни-юли
2011

Проведени
информационни
дни

0

Мин. 2

Септември
2011

Оценени
проектни
предложения
Одобрени
проектни
предложения

0

0

Постъпилите
проектни
предложения
Мин. 15

Сключени
договори

0

Мин. 15

Ноември
2011

Декември
2011

ГД „Управление на териториалното сътрудничество” – отдел ТГС Вътрешни граници

3. Подпомагане
на УО за
управление и
изпълнение на
програмата

2. Дейности по
втората покана

3

Стратегически Стратегически
цели
документ

4

5

6

Дейности

Срок
(месец
през 2011)

Очакван
резултат

Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013
постоянен Проведени
Укрепване на
обучения /
капацитета на НПО
участия в
чрез участие в
обучение
обучения и др.
постоянен Проведени
Провеждане на
срещи
технически срещи с
институциите,
участващи в
управлението на
програмата
Отразяване на
Съобразно Корекции за
евентуални бележки от проверките отразяване на
групата на одиторите
направените
при системни проверки
бележки
Обучение на водещите Май 2011
Обучени
бенефициенти
водещи
бенефициенти
Юни 2011
Назначен
Назначаване на
експерт в
служители в
Информационно
Информационно звено
звено - Плевен
- Плевен
Оценка на постъпилите Май 2011
Оценени
проектните
предложения
Програма за трансгранично сътрудничество България
– Румъния 2007-2013

Цели за 2011 г.

2

Устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа
на усилията за по-широко Европейско сътрудничество
и интеграция

1

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за целево
за текущо
състояние състояние
0

Мин. 3

0

Мин. 2

0

1

0

Мин. 20

0

1

0

117

за набиране на
проектни
предложения и
по втората
покана за
стратегически
проектни
предложения

предложения по
втората покана
Оценка на
стратегически проектни
предложения
Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет за
наблюдение /
Съвместния
направляващ комитет
Сключване на договори
за национално
съфинансиране с
български водещи
партньори/партньори
Сключване на договори
с контрольори за
осъществяване на
първо ниво на контрол

Април
2011

Оценени
предложения

0

2

постоянен

Проведени
заседания

0

2

постоянен

Сключени
договори

0

Мин. 80

постоянен

Сключени
договори

0

Мин. 300

3. Осигуряване
на прозрачна и
достъпна за
всички
заинтересовани
страни
информация на
всеки етап от
управлението и
изпълнението
на програмата

4. Повишаване
на дела на
усвоените
средства и

Подпомагане на УО и
СТС за гарантиране на
прозрачност при
управлението и
изпълнението на ОП
чрез изпълнение на
Комуникационния план
за 2011, одобрен от
СКН

постоянен

Изпълнен
комуникационен
план

0

1

Подпомагане на СТС
при провеждане на
обучения на
бенефициентите на ОП
Подпомагане на УО и
СТС при осигуряване
на подкрепа и
експертна помощ на
бенефициентите при
изпълнението на
проекти по ОП
Подпомагане на СТС
при оптимизирането на
комуникацията и
контролната среда
спрямо
бенефициентите на ОП
Подпомагане на
успешното изпълнение
на одобрените проекти
по ОП

постоянен

Проведени
обучения

0

Мин. 4

постоянен

Получена
експертна
помощ

0

Мин. 100

постоянен

Подобрена
комуникация и
контрол

0

1

постоянен

Успешно
изпълнение на
проекти

0

Мин. 120

успешно
участие в ОП

Подпомагане на УО за
постигането на
заложените цели в ОП

постоянен

Участие във всички
работни групи,
комитети и подкомитети по ОП

постоянен

Активна комуникация и
сътрудничество с
органите, отговорни за
управлението на ОП и
ЕК, за координиране на
изпълнението на ОП и
своевременно
решаване на
възникнали проблеми
Изпълнение на Плана
за Техническа помощ
за 2011, одобрен от
СКН

постоянен

постоянен

Получено
одобрение на
годишния
доклад за
изпълнение на
ОП
Участия на
служители на
НПО в работни
групи, комитети
и под-комитети
Получено
одобрение на
годишния
доклад за
изпълнение на
ОП

0

1

0

Мин. 5

0

1

Получено
одобрение на
годишния
доклад за
изпълнение на
ОП

0

1

Програма за европейско териториално сътрудничество България –
Гърция 2007-2013

2. Дейности по
първата покана
за набиране на
проектни
предложения

Насърчаване на развитието на българо-гръцкия трансграничен регион
като се осигури регионално сближаване и се повиши
конкурентноспособността

1. Подпомагане
на УО за
управление и
изпълнение на
програмата

Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013
0
Юни 2011
Подписан
Подписване и
меморандум
ратифициране на
Ратификация
Меморандум за
разбирателство между
двете страни-членки
Получаване на достъп
до ИСУН на УО

постоянен

0

1

Отразяване на
евентуални бележки от
групата на одиторите
при системни проверки
Превод на българското
национално
съфинансиране от
държавния бюджет към
СО по схема

Съобразно Корекции за
0
проверките отразяване на
направените
бележки
0
постоянен Извършен
превод на
българското
национално
съфинансиране
към СО
0
постоянен Проведени
срещи с
бенефициентите
на ОП

1

Подпомагане на УО и
СТС при осигуряване
на прозрачна и
достъпна за всички
заинтересовани страни
информация
Сключване на договори
с контрольори за
осъществяване на
първо ниво на контрол

Юни 2011

Частичен
достъп до ИСУН

1

Сключени
договори

0

1

Мин. 2

Мин. 100

3. Обявяване на
втора покана за
набиране на
проектни
предложения

4. Съвместно с
УО провеждане
на процедура за
подбор на
стратегически
проектни
предложения
5. Осигуряване
на прозрачна и
достъпна за
всички
заинтересовани
страни
информация на
всеки етап от
управлението и
изпълнението
на програмата

Публикуване на
втората покана за
набиране на проектни
предложения

Февруари
2011

Провеждане на
информационни дни за
потенциалните
бенефициенти
Провеждане на
техническа среща за
обсъждане на
процедурата
Провеждане на
процедура за подбор на
стратегически проектни
предложения
Подпомагане на УО и
СТС за гарантиране на
прозрачност при
управлението и
изпълнението на ОП
чрез изпълнение на
Комуникационния план
за 2011, одобрен от
СКН
Подпомагане на СТС
при провеждане на
обучения на
бенефициентите на ОП
Подпомагане на УО и
СТС при осигуряване

Февруари Април
2011

Публикувана
втора покана за
набиране на
проектни
предложения
Проведени
информационни
дни

0

1

0

Мин. 2

Март 2011

Проведена
техническа
среща

0

1

Юли 2011

Проведена
процедура

0

1

постоянен

Изпълнен
комуникационен
план

0

1

постоянен

Проведени
обучения

0

Мин. 2

постоянен

Получена
експертна

0

Мин. 60

6. Повишаване
на дела на
усвоените
средства и
успешно
участие в ОП

на подкрепа и
експертна помощ на
бенефициентите при
изпълнението на
проекти по ОП
Подпомагане на СТС
при оптимизирането на
комуникацията и
контролната среда
спрямо
бенефициентите на ОП
Подпомагане на
успешното изпълнение
на одобрените проекти
по ОП
Подпомагане на УО за
постигането на
заложените цели в ОП

Участие във всички
работни групи,
комитети и подкомитети по ОП

помощ

постоянен

Подобрена
комуникация и
контрол

0

1

постоянен

Успешно
изпълнение на
проекти

0

Мин. 60

постоянен

Получено
одобрение на
годишния
доклад за
изпълнение на
ОП
Участия на
служители на
НПО в работни
групи, комитети
и под-комитети

0

1

0

Мин. 3

постоянен

ГД „Управление на териториалното сътрудничество” – отдел ТГС Многонационални и хоризонтални програми
1
Цели за 2011 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегическ
и документ

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2011 г./

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Информация на
интернет
страницата на
МРРБ за
тематичния
обхват на
третата покана

Индикатор за
целево
състояние
Информирани
100
потенциални
бенефициенти
за третата и
четвъртата
покани

1.
Да предостави
достъпна
информация на
български език за
спецификите на
трета и четвърта
покани за
проектни
предложения по
програмата

Осигуряване
на възможност
на български
организации да
обменят опит и
знания в
рамките на
приоритетните
области,
финансирани
от програмата

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа” 2007
– 2013 г.

Провеждане на
информационни
събития.
Информационен
ден при
обявяване на
втора стъпка от
двете покани

Май /
Ноември

Повишена
информираност
на
заинтересовани
те страни

2.
Насърчаване
участието на
българските
партньори в
програмата

Участие на
българските
партньори в
програмата

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа” 2007
– 2013 г.

Сключване на
договори за
национално
съфинансиране
с партньорите в
проекти от
втората покана

Септемв
ри /
Декемвр
и

Осигурено
национално
съфинансиране
за българските
партньори в
проекти от
бюджета на
МРРБ

Подписани 0
договори за
национално
съфинансиране
по проекти от
втората покана

Подписани
договори за
национално
съфинансиране
с партньори от
втората покана

1.
Да предостави
достъпна

Гарантиране
на българските
бенефициенти

Съвместна
Оперативна
програма

Провеждане на
Март/
информационни Август
дни за кандидати

Информирани
потенциални
кандидати

Информирани 0
потенциални
кандидати за

Информирани
100 кандидати
във втората

1
информация на
български език за
спецификите на
втората покана
за проектни
предложения по
програмата

2
на достъп до
безвъзмездна
финансова
помощ от
програмата и
на възможност
да обменят
опит и знания в
рамките на
приоритетните
области на
програмата

3
“Черноморски
басейн 2007 2013” (СОП
“Черноморски
басейн 2007 2013”)

4
по програмата

5

6

7

2.
Да бъдат
изработени и
одобрени
правила за
изпълнение на
програмата

Да гарантира
гладко
изпълнение на
програмата от
националния
партниращ
орган и
националното
информационн
о звено (НПО и
НИЗ)

СОП
“Черноморски
басейн 2007 2013”

Изработване и
одобряване на
правила за
определяне на
контрольор;
указания за
контрольорите;
правила и
договори за
предоставяне на
национално
съфинансиране
и други

Януари /
Юни

Ясни и достъпни
за
бенефициентите
правила за
изпълнение на
програмата

3.
Създаване на
условия за
пълноправно

Участие на
Република
България в
програмите за

СОП
“Черноморски
басейн 2007 2013”

Подготовка и
съгласуване на
Решение на
Министерския

Март

Ратификация на Подписан от
Меморандума за Румъния,
разбирателство Гърция и
България

втората покана

покана

Детайлни
правила за
допустимост на
разходите по
СОП
“Черноморски
басейн 2007 2013”, одобрени
със Заповед РД02-14-1436 /
21.07.2009 г.

Публикувани на
интернет
страницата на
МРРБ правила
за изпълнение
на програмата
от НПО и НИЗ

Приет и
обнародван в
ДВ Закон за
ратификация на

1
участие на
Република
България в СОП
“Черноморски
басейн 2007 2013”

2
териториално
сътрудничеств
о

3

4.
Насърчаване на
участието на
българските
партньори от
първата покана в
програмата

Участие на
български
организации
като партньори
в проекти по
програмата

СОП
“Черноморски
басейн 2007 2013”

1.
Предоставяне на
информация на
българските
партньори за
участие в
проекти по
оперативна
програма
“ИНТЕРРЕГ IVC”

Осигуряване
на възможност
на
български
организации да
обменят опит и
знания
в
рамките
на
приоритетните
области,
финансирани
от програмата

Оперативна
програма
“ИНТЕРРЕГ
IVC”

4
съвет за
предложение до
Народното
събрание за
ратифициране
на Меморандума
за
разбирателство
Сключване на
договори за
национално
съфинансиране
с партньорите в
одобрени
проекти в
първата покана
за проектни
предложения
Провеждане на
консултации с
български
кандидати и
партньори в
проекти и
организиране на
информационен
ден за
обявяване на
четвъртата
покана за

5

6

7
Меморандум за
разбирателство

Меморандума за
разбирателство

Юни /
Септемв
ри

Осигуряване на
национално
съфинансиране
от
републиканския
бюджет за
българските
партньори в
одобрени
проекти

Подписани 0
договори за
национално
съфинансиране.

Подписани 14
договора за
национално
съфинансиране

Януари /
Февруар
и / Март

Повишена
информираност
на
потенциалните
български
партньори за
условията за
участие в
четвъртата
покана за
проектни
предложения

Брой
информирани
потенциални
български
партньори за
условията за
участие в
четвъртата
покана за
проектни
предложения -0

Брой
информирани
потенциални
български
партньори,
участници в
информацион
ния ден – 80
Брой български
партньори в
четвъртата
покана - 20

1

2

3

4
проектни
предложения
Разпространени
е на
информационни
материали за
програмата и
реализирани
проекти

5

6

7

Март –
декемвр
и

Повишена
информираност
на българските
партньори и
общественост за
изпълняваните
проекти по
програмата и
условията

Разпростране
ни
информацион
ни материали
за програмата
Брой - 0

Разпростране
ни
информацион
ни материали
за програмата
Брой - 200

2.
Да предостави
достъпна
информация за
спецификите на
програмата на
българските
партньори и
общественост

ОП
Осигуряване
на възможност “ИНТЕРРЕГ
на
български IVC”
организации да
обменят опит и
знания
в
рамките
на
приоритетните
области,
финансирани
от програмата

3.
Да бъдат
изработени
правила за
предоставяне на
национално
съфинансиране
на партньори от
четвъртата
покана

Насърчаване
участието на
повече
български
партньори в
проекти от
четвъртата
покана,
включително
като водещи
партньори

ОП
“ИНТЕРРЕГ
IVC”

Изработване и
Юни
одобрение на
правила и
договори за
предоставяне на
национално
съфинансиране
на партньорите в
одобрени
проекти в
четвъртата
покана за
проектни
предложения

Достъпни за
бенефициентите
правила за
предоставяне на
национално
съфинансиране
за партньори в
проекти в
четвъртата
покана

В бюджета на
МРРБ за 2011 г.
не са заложени
средства за
национално
съфинансиране
по програмата

Да бъдат
планирани в
бюджета за
2012 г.
средства за
национално
съфинансиране
по програмата

1.
Да предостави

Участие на
Република

“Оперативна
програма

Провеждане на
информационен

Повишена
информираност

Обучени и
информирани

Обучени и
информирани

Март /
Октомвр

1
достъпна
информация на
български език
на
заинтересованит
е организации в
рамките на
многонационални
проекти, в които
участва НЗК.

2
България в
програмите за
териториално
сътрудничеств
о

3
ЕСПОН 2013”

4
ден и среща с
бенефициенти
във връзка с
деветата покана
за проектни
предложения

1.
Пълноценно
участие на
Република
България в
Оперативна
програма
"УРБАКТ II"
Мрежа за градско
развитие" и
ефективно
подпомагане на
българските
градове в
процеса на
кандидатстване с
проектни
предложения по
програмата

1.Осъществява
не на
ефективен и
качествен
финансов
контрол и
мониторинг на
българските
бенефициенти,
партньори в
проекти по
програмата;

1.Насоки към
българските
партньори по
Оперативна
програма
“УРБАКТ
ІІ”
във връзка с
отчитането на
направените
разходи;

1.
Валидиране Март /
на разходите на Ноември
български
бенефициенти,
партньори
в
проекти
по
програмата;

2.Информацио
нно и
експертно
обезпечаване
на
потенциалните

2.Осъществяван
е на проверки на
място
на
български
2.Комуникаци бенефициенти,
онна
партньори
в
стратегия на проекти
по
Оперативна
програмата;
програма
“УРБАКТ
II”
"Мрежа
за 3. Провеждане
градско
на национален

5
и

6

7

на
потенциалните
български
партньори за
условията за
участие в
програмата

заинтересова
ни
бенефициент
и.
Разпростране
ни
информацион
ни материали
за програмата

заинтересова
ни
бенефициент
и.
Разпростране
ни
информацион
ни материали
за програмата

1.Извършен
качествен и в
срок финансов
контрол
на
българските
бенефициенти,
партньори
в
проекти
по
програмата;

1. Извършен
качествен и в
срок финансов
контрол на
всички
български
бенефициенти,
партньори в
проекти по
програмата;

1.Поддържане
на навременен и
качествен
финансов
контрол върху
всеки разход на
българските
бенефициенти,
партньори в
проекти по
програмата;

2.Осъществен
мониторинг на
българските
бенефициенти,
партньори
в
проекти
по
програмата;

2. Не е
извършван
мониторинг на
българските
бенефициенти,
партньори в
проекти по
3.Разпространен програмата и не
а информация,
са

2.Осъществяван
е на проверки на
място и
мониторинг на
българските
бенефициенти ,
партньори в
проекти по

1

1.
Да се предостави
информация за
потенциалните
участници в
обучения и
семинари,
организирани по
ОП „ИНТЕРАКТ
2007 – 2013”

2
български
бенефициенти
по програмата
за
предстоящата
през 2011г.
покана за
проектни
предложения

3
развитие"

Подкрепа на
доброто
управление на
програмите за
териториално
сътрудничеств
о.

Оперативна
програма
„ИНТЕРАКТ
2007 – 2013”

4
информационен
ден по
програмата, във
връзка с
предстоящата
през 2011 г.
покана за
проектни
предложения

5

Съдействие и
подпомагане на
екипа на
децентрализира
ното звено на
ОП ИНТЕРАКТ
2007 – 2013 във
Виена при
организиране и
информиране на
потенциални

Януари декемвр
и

6
предоставени
насоки и
експертна
помощ на
потенциалните
български
бенефициенти
по програмата
за
предстоящата
през 2011г.
покана за
проектни
предложения

Обучени
служители от
УО, ОО, СО,
Националния
партниращ
орган,
Националните
звена за Контакт
и
Информационни
те звена на

7
осъществявани
проверки на
място;
3. Не е
провеждан
национален
информационен
ден по
програмата и не
са
разпространява
ни материали и
информация за
предстоящата
през 2011г.
покана за
проектни
предложения
Обучени 0
служители и
потенциални
бенефициери по
програмите за
териториално
сътрудничество

програмата;
3. Проведен
национален
информационен
ден по
програмата и
разпространена
информация за
предстоящата
през 2011г.
покана за
проектни
предложения

Обучени 15
служители и
потенциални
бенефициенти
по програмите
за териториално
сътрудничество

1

2

2.
Участие в
Регионалната
мрежа от
програми в
рамките на
отговорностите
на
децентрализиран
ото звено на
Програма
ИНТЕРАКТ във
Виена.

Участие на
Република
България в
програмите за
териториално
сътрудничеств
о. Съвместна
работа и
обмяна на опит
между
програмите за
териториално
сътрудничеств
о

1.
Поддържане на
регистрите при
МРРБ за ЕОТС,
със седалище в
Република

Подпомагане
на министъра
на
регионалното
развитие и
благоустройс

3

4
участници в
обучения и
семинари, които
касаят
програмите за
териториално
сътрудничество.

5

Оперативна
програма
„ИНТЕРАКТ
2007 – 2013”

Участие в
четвъртата
годишна среща
на Регионалната
мрежа от
програми в
рамките на
отговорностите
на
децентрализира
ното звено на
Програма
ИНТЕРАКТ във
Виена

Септемв
ри

Европейски
обединения
за
териториално
сътрудничест
во

Предоставяне на Януари необходимата
декемвр
инофмрация и
и
даване на
указания на
потенциални

6
програмите за
териториално
сътрудничество.
Обучени
потенциални
бенефициенти
по програмите
за териториално
сътрудничество
Брой участници

7

2 участници

3 участници

Брой учредени
Европейски
обединения за
териториално
сътрудничество
с български

Учредени 0
Европейски
обединения за
териториално
сътрудничество
с български

Учредено 1
ЕОТС.

1
България и на
българските
юридически
лица, които
членуват в ЕОТС
със седалище в
друга държавачленка на ЕС.
Даване на
указания на
потенциалните
учредители на
Европейски
обединения за
териториално
сътрудничество
на територията
на Република
България.

2
твото като:
Нотифицира
щ орган по
смисъла на
чл.4
на
Регламент
(EО)
№
1082/2006 и
Орган,
отговорен за
защита
на
обществения
интерес
съгласно
чл.13
от
Регламент
(EО)
№
1082/2006.
Актуализиран
е и водене на
следните
регистри:
а) регистър
на ЕОТС със
седалище в
Република
България;
б) регистър
на
българските
юридически

3

4
учредители на
ЕОТС.

5

6
участници.

7
участници.

1

2
лица, които
членуват
в
ЕОТС, чието
седалище се
намира
в
държава
член
на
Европейския
съюз.

3

4

5

6

7

