
                                                                           
 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите 

местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

 
 

Предложение  за кандидатстване на МИРГ Бургас-Камено по Съвместна оперативна 

програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 - 2020“, финансирана 

по Европейски инструмент за съседство 

 

Изпълнителният директор  на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ 
предлага сдружението да подготви проект, с който да кандидатства като водещ партньор в 
процедурата за подбор на проектни предложения, обявена по Съвместната оперативна 
програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 - 2020“. 

 
„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично 

сътрудничество, финансирана по Европейски инструмент за съседство. Общата цел на 
програмата е подобряване на  благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския 
басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. В 
териториалния обхват на Програмата попадат 10 държави - България, Гърция, Румъния, Турция, 
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна. 

Програмата има четири приоритета: „Съвместно насърчаване на бизнеса и 
предприемачеството в областта на туризма и културата“, „Увеличаване на трансграничните 
възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“, 
„Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“, „Повишаване на осведомеността и 
съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“. 

Изпълнителният директор  предлага да се подготви проект по приоритет 2.2 „Повишаване 
на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци“. 
Проектът да е насочен към повишаване на информираността и образованието на рибарската 
общност, на младежите и децата по отношение на проблеми, свързани с речните и морските 
отпадъци, ползата от опазване на биологичното разнообразие и околната среда. 

Продължителността на проектите е между 18 и 30 месеца. Стойността на проектите следва 
да е между 300 000 евро и 1 000 000 евро. Националното съ-финансиране е в размер на 8 %, 
като за България то се поема от  държавния бюджет.  

Изпълнението на проектите в партньорство с други организации е задължително. Като 
партньори следва да участват минимум 3 допустими организации от три допустими държави.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 януари 2019 г. 

  

 

 
 


