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Проект „Мерки за консервация и запазване на природното богатство на Бургас и
Енез“ (MoreCare) по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество
България-Турция
Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за
опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси
чрез съвместни инициативи в трансграничния район“
Партньор: Областна администрация Енез
Продължителност: 24 месеца
Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и
управление на общите природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в
трансграничния регион.
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Целите на проекта включват: повишаване на техническия капацитет за проследяване
качеството на водите на езеро Гала (чрез закупуване на специализирано оборудване);
физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая чрез инвестиционни дейности;
подобряване цялостния капацитет за опазване на околната среда/биоразнообразието в двете
езера (чрез провеждане на паралелни структурирани анализи и изследвания на екологичните
условия на водите, измерване на замърсители, формулиране на препоръки, обмен на добри
практики и развитие на съвместен модел на екосистемни услуги).

Проект „Селско- градски партньорства за насърчаване на регионалните икономики“
(RUMORE) по програма Интеррег Европа
Специфична цел 1.2. „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за
регионално развитие“
Партньори: Регион Ломбардия, Италия; Портал за зелено образование Твенте, Холандия;
Община Амстердам, Холандия; Регион Централна Македония, Гърция, Агенция за развитие на
Източен Солун, Гърция; Агенция за регионална развитие Люнебург, Германия
Проектът е дългосрочен, ще се изпълнява на 2 фази, с обща продължителност 60 месеца.
Проектът цели подобряване на политиките в областта на регионалните стратегии за
иновации чрез улесняване на сътрудничеството между градовете и селата.
По време на изпълнението на проекта ще бъде сформирана група от заинтересовани страни,
които ще разработят методология и ще дадат препоръки за подобряване на областната
стратегия , като политически инструмент за насърчаване на регионалните иновации.
Дейностите по проекта включват създаване на мрежа от предприятия и производители на
продукти със значителен иновативен компонент и висока добавена стойност, създаване на
високотехнологичен хъб в Бургас за изследвания и технологии, разработване на план за
действие за подобряване на регионалния иновационен потенциал в област Бургас.
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