СПРАВКА
за сключените договори по
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. в
област Русе

Име на проекта

№ на проекта

Обща стойност на
договора/проекта
(ЕФРР и национално
съфинансиране) в евро

Водещ партньор (ВП) от СЦР/
Партньор (П) от СЦР

РУСЕ
Roads’ Management in the Giurgiu - Ruse cross-border
region - a successful strategy
("Управлението на пътищата в трансграничния регион
1 Гюргево - Русе - една успешна стратегия") - изпълнен
Eco-force: Joint action for eco-responsible cross-border
SMEs
(„Eco-force: Съвместни действия за екологична
отговорност на фирмите от трансграничния българо2 румънски регион”) - изпълнен

1-1.2-1

Областна администрация на област
Русе (П) и Русенски университет
1 444 203,60 "Ангел Кънчев" (П)

1-2.1-4

Русенска търговско-индустриална
камара (ВП); Българо-румънска
търговско-промишлена палата 371 931,40 Русе (П)

Improvement of the capacity of the public administrations in
Ruse - Giurgiu Euroregion for better joint risk management,
prevention and environmental protection
("Подобряване на капацитета на публичните
администрации в Еврорегион Русе - Гюргево за по-добро
съвместно управление на риска, превенция и опазване на
1-2.2-1
3 околната среда") - изпълнен

595 945,76 Община Русе (ВП)

Tour Net – Promotion of cross-border networking for
development of a common Bulgarian-Romanian Tourist
Products
(„TourNet – насърчаване на трансгранична мрежа за
развитие на общи българо-румънски туристически
4 продукти“) - изпълнен

Бизнес център за подпомагане на
МСП - Русе (ВП); Еврорегион
473 908,77 "Данубиус" (П)

1-3.1-2

5

6

7

8

9

10

Innovative Online Projects Concept
("Иновативни онлайн проектни концепции") - изпълнен
INNOBRIDGE – Establishment of a cross – border business
innovation network
(„ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес
мрежа за иновации”) - изпълнен
Cross-Border Research and Statistic Center for Small and
Medium Sized Enterprises - RESCENT
(„Трансграничен статистически изследователски център
за МСП от българо-румънския трансграничен регионRESCENT”) - изпълнен
Sport – a tool for upgrading the social and economical cross
border cooperation
("Спортът - инструмент за подобряване на
трансграничното социално и икономическо
сътрудничество") - изпълнен
Cross-border initiative for cooperation between public
schools from two municipalities in region Ruse – Giurgiu in
creating sustainable partner relations for extracurricular
activities with accent on sport and leisure of students from
public schools
("Трансгранична инициатива за сътрудничество между
обществените училища от две общини в региона Русе Гюргево за създаване на устойчиви партньорски
отношения за извънкласни дейности, с акцент върху
спорт и свободно време за учениците от обществените
училища") - изпълнен
Cross-border ecological corridor Ruse-Giurgiu
(“Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево”) изпълнен

2-1.2-3

Търговско-промишлена палата гр.
Враца (П) и Русенска търговско805 438 индустриална камара (П)

2-3.1-2

Русенска търговско-индустриална
камара (ВП); Българо-румънска
296 681,00 търговско-промишлена палата (П)

2-3.1-4

Търговско-промишлена палата гр.
Враца (П) и Русенска търговско1 048 407,20 индустриална камара (П)

Спортен клуб по тенис на маса
"Дунав" гр. Русе (П)
2-3.3-3

138 936,00

2(1i)-3.3-1

191 569,00 Община Ценово (ВП)
Клуб приятели на обществен парк
“Русенски Лом”, обл. Русе (ВП) и
321 077,16 Еколинкс - Русе (П)

2(2i)-2.1-1

Insuring an efficient management of the joint intervention in
emergency situation in the Giurgiu-Rousse cross-border area
(“Осигуряване на ефикасно управление при съвместни
действия при бедствени ситуации в трансграничния
2(2i)-2.2-3
11 регион Русе-Гюргево”) - изпълнен

Областна дирекция на
Министерство на вътрешните
5 633 877,89 работи, област Русе (П)

Common strategy to prevent the Danube’s pollution
technological risks with oil and oil products
(“Обща стратегия за превенция на технологичните
рискове от замърсяване на река Дунав с петрол и
2(2i)-2.2-5
12 петролни продукти”) - изпълнен
Enhancing the operational technical capacities for
emergency situations response in Giurgiu-Rousse CrossBorder area
(“Увеличаване на оперативния и технически капацитет за
отговор при бедствени ситуации в трансграничния регион
2(2i)-2.2-7
13 Гюргево-Русе”) - изпълнен
Wonders of orthodoxy in Bulgaria And Romania – initiative
for metaphysical tourism in the Ruse - Giurgiu area
(“Чудесата на православието в България и Румъния –
инициатива за метафизичен туризъм в региона на Русе14 Гюргево”)
Bulgarian-Romanian Area Identities: A Neighbourhood
Study (BRAINS)
(“Българо-Румънска зона на идентичност: Изследване на
15 близостта”) - изпълнен
Eco-tourism: A perspective for development of two small
cross-border communities
(“Еко-туризъм: Перспектива за развитие на две малки
16 трансгранични общини”) - изпълнен
Euroregion Ruse-Giurgiu Operations - Integrated
opportunity management through masterplanning
(“Еврорегион Русе-Гюргево – Възможност за
интегрирано управление чрез мастерпланиране”) 17 изпълнен
Recovery of historical moments in the cross-border
Municipalities Dve Mogili and Kalarasi and carrying out of
presentations for the local public
(“Възстановяване на исторически моменти в
трансграничните общини Две Могили и Кълъраш и
изнасяне на представления за местното население”) 18 изпълнен

2(2i)-3.1-9

2(2i)-3.1-11

2(2i)-3.1-12

Русенски университет “Ангел
562 601,18 Кънчев”, област Русе

Областна дирекция на
Министерство на вътрешните
5 843 603,20 работи, обл. Русе

Русенска митрополия, обл. Русе
1 492 258,95 (ВП)
Русенски университет “Ангел
Кънчев”, обл. Русе, представляван
994 866,11 от БРИЕ - Русе (П)
Община Ветово (ВП); Клуб
приятели на обществен парк
“Русенски Лом”, обл. Русе (П);
Асоциация “Млади хора с млади
1 493 683,72 идеи”, обл. Русе (П)

2(2i)-3.1-20

949 944,48 Община Русе, обл. Русе (ВП)

2(2i)-3.3-10

Община Две Могили, обл. Русе
223 356,40 (ВП)

Improvement of the Accessibility of the Euroregion Ruse –
Giurgiu with Pan-European transport corridor 9
("Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе 19 Гюргево с Пан-европейски транспортен коридор 9")
PROMOTING NATURE PROTECTION AND
ENVIRONMENT CONSERVATION BY INTEGRATED USE
OF RENEWABLE ENERGIES
("Насърчаване на опазването на природата и околната
20 среда чрез интегрирано използване на ВЕИ")
Joint study regarding an electro-generator system powered
by water turbine for cross-border ecological electrical
transport system
("Съместно изследване относно електрогенераторна
система, задвижвана от водни турбини за трансгранична
система за екологичен пренос на електричество") 21 изпълнен

2(3i)-1.1-4

7 996 944,23 Община Русе (ВП)

2(3i)-2.1-7

Русенски университет “Ангел
Кънчев”, обл. Русе (П) и Община
586 559,00 Кубрат, обл. Разград (П)

2(3i)-2.1-5

Русенски университет “Ангел
623 576,03 Кънчев”, обл. Русе (П)

Sustainable development of cross-border region GiurgiuRuse-Razgrad by making the rural communities aware of
environment protection by producing organic food
("Устойчиво развитие на трансграничния регион ГюргевоРусе-Разград посредством запознаване на селските
общини с опазването на околната среда чрез
2(3i)-2.1-3
22 произвеждането на органични храни")

Русенски университет “Ангел
864 134,00 Кънчев”, обл. Русе (П)

Restitution, preservation and management of populations
and habitats of Black Stork (Ciconia nigra) and evaluation
of reintroduction of the Greater Spotted Eagle (Acvila
clanga) in Comana and Rusenski Lom Nature Parks
("Възстановяване, запазване и управление на популациите
и местообитанията на черен щъркел (Ciconia nigra) и
оценка на реинтродукцията на голям креслив орел (Acvila
2(3i)-2.1-8
23 clanga) в природни паркове Комана и Русенски Лом")

Клуб приятели на обществен парк
419 758,00 “Русенски Лом”, обл. Русе (П)

Integrated systems of monitoring and controlling
wastewater, the quality and security of textile products
commercialized in Romania and Bulgaria
(“Интегрирани системи за мониторинг и управление на
отпадъчни води, качеството и безопасността на текстилни
продукти, разпространявани в Румъния и България”) 2(3i)-2.1-6
24 изпълнен
REACT - Integrated system for dynamic monitoring and
warning for technological risks in Romania-Bulgaria crossborder area
("REACT - Интегрирана състема за динамичен
мониторинг и предупреждение за технологични рискове в
румънско-българската трансгранична област") 2(3i)-2.2-10
25 изпълнен
Joint actions for the management of emergency situations in
case of hydro-meteorological events and accidental water
pollutions
("Съвместни действия за управление на извънредни
ситуации в случай на хидро-метеорологични събития и
26 неочаквани водни замърсявания")

2(3i)-2.2-5

ECOLOGIC CROSS-BORDER OPERATIONS FOR A
BUSINESS INTEGRATED ZONE – ECO BIZ
("Трансгранични екологични операции за интегрирана
2(3i)-3.1-16
27 бизнес зона – ECO BIZ) - изпълнен
Biofuels – source of common sustainable development in the
crossborder
cooperation area
("Биогорива - източник на общо устойчиво развитие в
областта на трансграничното сътрудничество") 2(3i)-3.1-1
28 изпълнен
Cross Border Cooperation Fairs – CBC Fairs
("Изложения за трансгранично сътрудничество - CBF
29 Fairs") - изпълнен

2(3i)-3.1-12

Бизнес център за подпомагане на
МСП - Русе (П) и Русенска
725 761,31 търговско-индустриална камара (П)

Русенски университет “Ангел
983 918,98 Кънчев”, обл. Русе (П)

Дирекция "Гражданска защита" 4 726 622,83 област Русе (П)
Бизнес център за подпомагане на
МСП - Русе (П) и РУ "Ангел
1 416 207,31 Кънчев" - Русе (П)

Русенски университет “Ангел
Кънчев”, обл. Русе (П) и Българорумънска търговско промишлена
961 341,44 палата - Русе
Търговско-промишлена палата гр.
Враца (П) и Русенска търговско1 175 113,12 индустриална камара (П)

Support Actions to create New RDI partnerships in transborder area in order to bring together Business and
Research for accessing European Founds
("Действия за подкрепа при създаване на нови
партньорства между научноизследователските и развойни
институти в трансграничната зона, с цел обединяване на
бизнеса и науката за достъп до Европейските фондове") 2(3i)-3.1-13
30 изпълнен
Creation of a common cross-border portal for e-business –
“e-Business Pages”
("Създаване на общ трансграничен портал за електронен
2(3i)-3.1-6
31 бизнес - "е-бизнес страници")
Romanian - Bulgarian joint cooperation for a long-term and
sustainable development of the young human resources in the
field of the renewable energy technologies, in order to
overcome the socio-cultural barrier and to open common
opportunities for getting a job and their employment along
the cross - border area
("Румънско-българско съвместно сътрудничество за
дългосрочно и устойчиво развитие на млади човешки
ресурси в областа на технологиите за възобновяеми
енергийни източници, с цел преодоляване на социалнокултурните граници и разкриване на съвместни
възможности за намиране на работа и заетост в
2(3i)-3.2-4
32 трансграничния регион") - изпълнен
Two banks,One river
Soultion Brief Therapy and Counseling Centre- Ruse
("Център за консултиране и кратка терапия „Решения” –
2(3i)-3.3-5
33 Русе") - изпълнен
Rehabilitating the access infrastructure for the development
of the cross-border cooperation within the Giurgiu – Ruse
area (R.O.A.D. GIURGIU-RUSE)
(“Рехабилитация на инфраструктура за достъпност за
развитието на трансграничното сътрудничество в рамките
2(2i)-1.1-4
34 на региона на Гюргево – Русе”) - изпълнен

Русенски университет “Ангел
542 521,00 Кънчев”, обл. Русе (П)
Агенция за развитие на човешките
ресурси - Русе (ВП) и Бизнесцентър за подкрепа на МСП - Русе
348 513,14 (П)

Русенски университет “Ангел
Кънчев”, обл. Русе (П) и
Сдружение "Общинска енергийна
945 843,85 агенция - Русе" (П)

Център за консултиране и кратка
231 762,50 терапия „Решения” – Русе (ВП)

7 561 489,46 Община Сливо поле (П)

Common Strategy for Sustainable Territorial Development of
the cross-border area Romania-Bulgaria
("Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на
2SR-1.2-1
35 трансграничната зона Румъния - България")
Danube Spirit Port Communities
2(4i)-3.3-14
36 ("Духът на Дунав в пристанищните общности")
Romanian - Bulgarian Services Centre for Microsystems and
Nanotechnology
("Румънско-български обслужващ център за
2(4i)-3.1-34
37 микросистеми и нанотехнологии")

ОБЩО:

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (П),
Агенция за развитие на човешките
ресурси - Русе (П), Бизнес център
за подпомагане на малки и средни
предприятия - Русе (П), Агенция за
устойчиво развитие и
евроинтеграция - Екорегиони, обл.
Русе (П), Община Велико Търново
6 889 500,70 (П)
235 371,05 Русенска художествена галерия (П)
Русенски университет “Ангел
Кънчев”, обл. Русе (П) и Русенска
557 725,87 търговско-индустриална камара (П)

60 674 953,82

Пояснение: За изготвянето на настоящата справка е използвана информация, предоставена от члена на РКК към РСР
на СЦР, който е представител на ГД "Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ, и Актуализиран
списък на селектираните/договорени проекти към 05.07.2013 г., публикуван на интернет страницата на
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. - www.cbcromaniabulgaria.eu.

