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Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. е
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) и съфинансирана от държавните
бюджети на Румъния и България, както и от бенефициенти на
съответните проекти.
Целта на Програмата е да се развие граничната зона между двете
страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни,
благодарение на широкото партньорство със заинтересовани страни
на национално, регионално и местно ниво, е одобрен от Европейската
комисия на 12 февруари 2015 г.
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Бюджет на Програмата
За програмен период 2014-2020 г. общият бюджет на Програмата
Interreg V-A Румъния-България е 258 504 126,00 евро (от които 215 745
513,00 евро от ЕФРР).
Програмата функционира чрез 5 приоритетни оси и приоритетна ос
„Техническа помощ“:
1. Добре свързан регион
2. Зелен регион
3. Безопасен регион
4. Квалифициран и приобщаващ регион
5. Ефикасен регион
6. Техническа помощ

Българо-румънски трансграничен регион:

Мехединци
Кълъраш
Гюргево
Констанца
Телеорман
Силистра

Олт
Долж

Видин
Русе
Монтана
Плевен
Враца
Велико
Търново

Добрич

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
1. ДОБРЕ СВЪРЗАН РЕГИОН – Общ бюджет: 96 450 936 евро
Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и
координирането на добри връзки с транс-европейската транспортна
мрежа
Специфична цел 1.2: Увеличаване на транспортната безопасност по
водните пътища и на маршрутите за морски транспорт
2. ЗЕЛЕН РЕГИОН - Общ бюджет: 63 454 564 евро
Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на
природното наследство, ресурси и културно наследство
Специфична цел 2.2: Подобряване на устойчивото управление на
екосистемите от трансграничния регион
3. БЕЗОПАСЕН РЕГИОН - Общ бюджет: 48 225 468 евро
Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на
риска в трансграничния регион
4. КВАЛИФИЦИРАН И ПРИОБЩАВАЩ РЕГИОН - Общ бюджет: 17 767
279 евро
Специфична цел 4.1: Насърчаване на интеграцията на
трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на
работната сила
5. ЕФИКАСЕН РЕГИОН - Общ бюджет: 12 690 913 евро
Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета на
сътрудничеството и ефективността на публичните институции в
контекста на трансграничното сътрудничество

снимка: Sorin Foca

Обща информация за проекта
Проект: Разработване и промоциране на съвместен културноисторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на
територията на трансграничния регион Румъния-България“

Общ бюджет на проекта: 908 408,15 евро
Съфинансиране от ЕФРР: 772 146,93 евро
Съфинансиране от държавните бюджети на Румъния и България: 118
093,06 евро
Собствен принос на бенефициентите: 18 168,16 евро
Дата на започване на проекта: 03.02.2016 г.
Дата на приключване на проекта: 02.02.2018 г.
Продължителност на проекта: 24 месеца

Описание на основните дейности,
включени в обхвата на проекта
l Провеждане на предварително проучване на обектите на римското

наследство в региона
l Създаване на стратегия за развитие и усъвършенстване на

туристическия продукт в областта на римското наследство
l Създаване на стратегия за маркетинг на туристическия продукт
l Дизайн и изработка на промоционални материали на интегрирания

продукт - маршрут
l Консултации със заинтересованите страни и експертната общност

(8 кръгли маси в Румъния и 8 - в България, 1 двудневна
конференция: в България и в Румъния)

снимка: АДО "Дунав"

ПРОГРАМА INTERREG V-A

СТАРТ

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

(8 области) Видин, Враца,
Монтана, Плевен, Велико
Търново, Русе, Силистра,
Добрич в България.

(7 окръзи) Мехединци, Долж, Олт,
Телеорман, Гюргево, Кълъраши,
Констанца в Румъния.
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Границата между двете държави е с дължина от 610 km,
от които 470 km е речна граница по река Дунав.

РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020г.
215 745 513 от Европейски Фонд за Регионално Развитие

Сертифициращ орган

13% национално
съфинансиране и
2% собствено участие

Одитиращ орган
Национален орган – партньор
Съвместен секретариат –
Кълъраш, офис Русе

Финансовите ресурси на програмата са разпределени по приоритетни оси
Приоритетна ос 1(Един добре свързан регион) – 38%
Приоритетна ос 2: (Един зелен регион) – 25%
Приоритетна ос 3: (Един безопасен регион) – 19%
Приоритетна ос 4: (Един квалифициран и приобщаващ регион) – 7%
Приоритетна ос 5: (Един ефикасен регион) – 5%
Приоритетна ос 6: (Техническа помощ) – 6%

·5 приоритетни оси и Приоритетна ос “Техническа помощ“.
·Целевите групи са: представители на националните, регионалните
и местните власти и публичните организации,което е условие за
повишаване на нивото на знания и приемане на най-добри
практикиот организации в България и Румъния, за подобряване на
регионалните и местните политики за развитие.
·Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион и Стратегия на
ЕС за Син растеж

3,16 милиона (66%) в Румъния.
1,61 милиона (34%) в България.

66%
Населението на трансграничния
регион е 4,77 милиона души

34%

КРАЙ

Управляващ орган

Стратегическа рамка на Програмата
Програмата има за цел да предостави нови перспективи за
регионално развитие, да постигне конкретни и измерими резултати и
да превърне. региона в предпочитано място за живеене, учене,
работа, посещение и инвестиране. Програмата трябва да поддържа
процеса на създаване на конкурентоспособни и устойчиви общности,
чрез ефективно използване на ресурсите и оползотворяване на
възможностите за растеж, свързани с принадлежността към
Дунавския и Черноморския региони.

Цел на проекта
Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на
общото културно наследство в рамките на трансграничния регион
чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в
областта на историческото културно наследство: Маршрут „Римска
граница в трансграничния регион Румъния- България”.
Целта на проекта е да допринесе за общото икономическо
развитие на трансграничния регион. Чрез привличането на голям
брой нови туристи ще се създаде по-добра пазарна среда за местните
бизнеси и по-големи стимули за инвестиране в подобряването на
туристическата инфраструктура в региона. Това ще бъде тласък за
местната икономика и ще доведе до по-високо равнище на заетост.
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снимка: Sorin Foca

Резултати от проекта
Изпълнението на целите, които проектът си поставя, ще доведе
до развитие на културния туризъм в региона с очакван резултат - общ
туристически продукт, който ще бъде най-добрият способ за пълно
оползотворяване на културните активи в областта на римското
наследство в региона.
Проектните дейности предвиждат приобщаването на различни
заинтересовани страни, в т.ч. културни и творчески индустрии,
медии, туристически агенции и туристически оператори.

Целеви групи
Национални власти, местни власти, чуждестранни туристи,
туристи от България и Румъния, управители на обекти на римското
културно наследство, музеи, туристически оператори и туристически
агенции в региона, хотелиери и ресторантьори, неправителствени
организации в сферата на туризма.

ПАРТНЬОРИ

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР
АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ
ОБЩИНИ „ДУНАВ“ България

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е регистрирана в
началото на 1993 г. от 9 общини-учредителки като сдружение на
общинските власти в крайдунавския регион в България.
Организацията последователно разширява дейността си и увеличава
броя на своите членове, като през 2016 г. те са 37 с население над 800
000 души. Основна цел на Асоциацията е да работи за създаването на
обща концепция за развитието на крайдунавския регион и
съвместното осъществяване на политики за социално-икономически
растеж, както и да сътрудничи с всички заинтересовани страни на
територията на Дунавския регион в България.
Асоциацията е успешен модел за представителство на
интересите на дунавските общини. Тя се утвърди като контактна
точка за сътрудничество между регионални и национални власти,
частни и неправителствени организации на територията на Дунавския
регион в България.

Асоциацията реализира успешно 8 значими проекта,
финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007-2013 г., чрез които подпомогна процеса на
социално-икономическо развитие, стратегическо планиране,
подобряване на местния капацитет (администрация и бизнес),
популяризиране на потенциала на региона, насърчаване на чужди
инвестиции и позитивна регионална идентичност, подобряване на
механизмите за съвместно управление на риска и др.
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Резултатите от проекта са следните:

l 1 общ туристически продукт, посветен на римското наследство
l 16 кръгли маси
l 1 заключителна конференция
l 1 общо предварително проучване на римското наследство в

региона
l 1

обща стратегия за развитие и усъвършенстване на

туристическия продукт в областта на римското наследство
l 1 обща стратегия за маркетинг и промоциране на туристическия

продукт
l Информационни и промоционални материали
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ПАРТНЬОР 2 КАМАРА ЗА ТЪРГОВИЯ, ИНДУСТРИЯ,
НАВИГАЦИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОНСТАНЦА Румъния

Камарата за търговията и индустрията на Румъния е един от найважните форуми за представяне на румънския бизнес през
последните 150 години. Като компонент на свободната пазарна
икономика, Камарата за търговията и индустрията на Румъния е
насочена към развитието на бизнес средата, а също и на Румъния.
Днес, румънската система от камари се регулира от Закон №.
335/2007 за индустриалните камари в Румъния, допълнен със закон №
39/2001. Сегашната организация е сходна със системата от 1925 г.,
когато е имало търговска камара във всеки окръг и всички те били
групирани в Камарата за търговията и индустрията на Румъния.
Затова системата от камари в Румъния представлява асоциативна
мрежа на бизнес средата с широко представителство на национално
ниво и е единствената организация с присъствие във всеки окръг.
Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие на
Констанца е нестопанска организация, която е юридическо лице и е
автономна, неправителствена, с обществена полезност, аполитична
и с не наследствена система. Тя е създадена с цел да представлява,
защитава и подкрепя интересите на своите членове, както и тези на
бизнес общността.
Камарата подкрепя местните предприятия в усилията им да
създадат устойчив и конкурентен бизнес, като им осигурява
иновативни услуги, включително информация и консултации,
промоциране и маркетинг, професионално обучение, насърчаване на
законодателни инициативи и разработване на икономически анализи
и изследвания.

Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца е базирана в гр. Констанца, където се намира найголямото морско пристанище на Румъния. Градът представлява
икономически развит район, с туристически курорт и пет
университета. Камарата е доставчик на професионално обучение и до
момента е организирала официални програми за обучение на повече
от 4 500 души.
Организацията има портфолио от над 500 икономически агенти
от окръг Констанца, които са нейни членове, но, поради естеството на
своята дейност, тя предоставя консултантски услуги и на други
заинтересовани страни.
Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца има споразумения за партньорство, подписани с Окръжния
училищен инспекторат, с Университет "Овидиус" и с Окръжна Агенция
по заетостта. Организацията е член на Регионалния пакт за заетост и
социалнa интеграция в Югоизточния регион, на Местния комитет за
развитие на социалното партньорство в областта на професионалното
обучение и на Регионалния консорциум на Югоизточен регион за
развитие.
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Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 Programme
The Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 Programme is financed by
the European Regional Development Fund (ERDF). It is co-financed by the
national budgets of Romania and Bulgaria as well as by own contributions
of the beneficiaries.
The Programme goal is to develop the border area between the two
countries by financing joint projects.
The programming document, drafted jointly by the two countries in a
coordination with stakeholders at national, regional and local level, has
been approved by the European Commission on 12 February 2015.

Strategic vision of the Programme
Romania-Bulgaria Programme 2014-2020 aims to expand the regions'
horizons, to build concrete and measurable outcomes and to enable the
area to be a region to live, study, work, visit and invest in. The programme
must sustain the process of creating competitive and sustainable
communities, in a resource efficient way, seizing the unique growth
initiatives and opportunities offered by the development of transversal
and horizontal flows on the area's backbone, the Danube/Black Sea
corridor.
Budget of the Programme
The total budget of the Programme is 258 504 126 euro
(out of which 215 745 513 euro from the European
Regional Development Fund).
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The Programme is organized into 6 Priority axes:
1. A well connected region (96,450,936 euro)
2. A green region (63,454,564 euro)
3. A safe region (48,225,468 euro)
4. A skilled and inclusive region (17,767,279 euro)
5. An efficient region (12,690,913 euro)
6. Technical assistance (19,914,96 euro)

Cross-border Area:

MEHEDINTI

OLT
GIURGIU

DOLJ
VIDIN

CALARASI

TELEORMAN

PLEVEN
MONTANA
VRATSA

CONSTANTA
SILISTRA

RUSE
VELIKO
TARNOVO

DOBRICH

PRIORITY AXES

1. A WELL CONNECTED REGION - Total budget: 96,450,936 €
SPECIFIC OBJECTIVE 1.1 - Enhancing regional mobility by connecting
secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including
multimodal nodes
SPECIFIC OBJECTIVE 1.2 - Increase transport safety on waterways and
maritime transport routes
2. A GREEN REGION - Total budget: 63,454,564 €
SPECIFIC OBJECTIVE 2.1 - To improve the sustainable use of natural
heritage and resources and cultural heritage
SPECIFIC OBJECTIVE 2.2 - To enhance the sustainable management of the
ecosystems from the cross-border area
3. A SAFE REGION - Total budget: 48,225,468 €
SPECIFIC OBJECTIVE 3.1 - To improve joint risk management in the crossborder area
4. A SKILLED AND QUALIFIED REGION - Total budget: 17,767,279 €
SPECIFIC OBJECTIVE 4.1 - To encourage the integration of the crossborder area in terms of employment and labour mobility
5. AN EFFICIENT REGION - Total budget: 12,690,913 €
SPECIFIC OBJECTIVE 5.1 - To increase cooperation capacity and the
efficiency of public institutions in a CBC context.
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PROJECT OVERVIEW
Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism
product: Route “Roman frontier within the cross-border region RomaniaBulgaria”.

TOTAL BUDGET OF THE PROJECT: € 908 408,15
TOTAL ERDF: € 772 146,93
NATIONAL CO-FINANCING: €118 093,06
OWN CONTRIBUTION: € 18 168,16
Start date: 03.02.2016
End date: 02.02.2018
Duration of the project: 24 months

Project objective
The project aims at increasing the sustainable use of the common
cultural heritage in the cross-border region through the development and
promotion of integrated tourist product in the field of historical heritage:
Route "Roman frontier within the cross- border region Romania-Bulgaria".
The goal of the project is to contribute to the overall economic
development of the region. By attracting large numbers of new tourists it
will contribute to a better business environment for local businesses and
greater opportunities for new investments in improving the tourism
infrastructure in the region will be created. This will be a boost for the
local economy and will lead to higher employment levels.
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Target groups
Target Goups: National authorities, local authorities, foreign tourists,
Bulgarian and Romanian tourists, Roman heritage sites, museums, tour
operators and travel agencies in the region, providers of accomodation
and food services in the target region, tourism NGOs.
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Description of main project activities
• Elaboration of preliminary study of the Roman heritage sites in the
region.
• Elaboration of a strategy for the development, enhancement and
innovation of the tourism product of the common Roman heritage.
• Elaboration of a marketing strategy.
• Design and production of promotional materials for the integrated
product - route.
• Consultations with stakeholders and the expert community (8 round
tables in Romania and 8 in Bulgaria, a two-day conference, in Bulgaria and
Romania).

Project results
The objectives that the project sets will lead to the development
of cultural tourism in the region with expected result - joint tourist
product, which will be the best way to fully exploit the cultural assets,
related to the Roman heritage of the region. Project activities ensure
shared involvement of various stakeholders, including the cultural and
creative industries, media, travel agencies and tour operators.

The results of the project are the following:
• 1 common Roman heritage tourism product
• 16 round tables
• 1 final conference
• 1 common study on Roman heritage
• 1 common strategy on the development, enhancement and innovation
• 1 common strategy on marketing and promotion of a tourism product
• 1 set of promotion materials and 1 set of tourism product promotion
materials
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PROJECT PARTNERS

LEAD BENEFICIARY
ASSOCIATION OF DANUBE
RIVER MUNICIPALITIES „DANUBE”
Bulgaria

The Association of Danube River Municipalities “Danube” was founded
and registered at the beginning of 1993 by 9 municipalities as an association
of municipalities located on the Danube River in Bulgaria. The organization
has been expanding its activities and increasing the number of its members
ever since, and in 2016 it has 37 members with a population of over 800 000
citizens. Key objective of the Association is to work towards a common
concept and strategy of regional development and joint implementation of
socio-economic policies as well as cooperation with all the stakeholders in
the region.
The association is a successful model of Bulgarian Danube
municipalities' interest representation. It branded itself as a focal point for
cooperation between regional and national authorities as well as private and
non-governmental organizations in the Danube region in Bulgaria.
The association has been successful in implementing 8 significant
projects funded under the Cross-Border Cooperation Programme RomaniaBulgaria 2007-2013. They significantly contributed to socio-economic
development, strategic planning, improvement of local capacity
(administrative and business), popularization of region's potential,
enhancement of foreign investments and positive regional identity,
improvement of joint risk management mechanisms, etc.

BENEFICIARY 2
CONSTANTA CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY,
NAVIGATION AND AGRICULTURE
Romania

The Chamber of Commerce and Industry of Romania is one of the most
important forums for representing Romanian businessmen for the last 150
years. As a component of the free market economy, the Chamber of
Commerce and Industry of Romania tended to the development of the
business environment and also, of Romania.
Today the Romanian Chamber System is regulated by Law no.
335/2007 regarding the Chambers Commerce in Romania, supplemented by
Law no. 39/2001. The current organization is similar with the system in
place from 1925 when there was a Chamber of Commerce in every county
seat and they were grouped under the Chamber of Commerce and Industry
of Romania. Therefore the Chamber System in Romania represents the
associative network of the business environment with the broadest
representation at national level and is the only organization present in
every county of the country.
Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture
is an autonomous, legal person, non-governmental, public utility,
apolitical, non-patrimonial and non-profit organization, created to
represent, defend and support the interests of its members and those of the
business community.
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The Chamber supports local enterprises in developing into sustainable
and competitive businesses, by providing them with business and innovation

services, including information and consultancy, promotion and
marketing, professional training, by promoting legislative initiatives, by
elaborating economic analyses and research studies.
Constanta's Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture
headquarter is in Constanta, the largest seaport from Romania, an
economic developed area, a touristic resort, with five universities.
Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture is a
vocational training provider and untill now, has organized authorised
training programs for more than 4.500 persons.
Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and
Agriculture has a portfolio of over 500 economic agents from Constanta
county, members of the organization, but due to the nature of its
activities, it also provides consultancy services to other economic agents.
Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture has
partnership agreements signed with the County School Inspectorate, with
“Ovidius” University and with the County Agency for Employment. Also,
CCINA Constanta is a member of the Regional Pact for Employment and
Social Inclusion in the South-East region, member of the Local Committee
for the Development of Social Partnership in vocational training, and
member of the Regional Consortium of South-East Development Region.
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