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Основни цели на проекта
Основната цел на проект "Съвместнaинтегрирана политика за нисковъглеродна икономика
в трансграничния регион" е да допринесе пряко за прехода на икономиката в
трансграничния регион от интензивно използване на въглеродни горива, към
нисковъглеродна такава, като част от усилията на ЕС за преход на икономиката на Европа.
За да се постигне тази цел, партньорите по проекта ще приложат пряко, съвместно,
трансгранично наблюдение на природните ресурси в 9 гранични общини (Берово, Пехчево,
Делчево и Виница в Македония и Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмяни в
България), както и създаване на предпоставка за нисковъглеродна икономика и устойчиво
развитие в трансграничния регион. Съвместен анализ на въглеродните емисии в региона ще
покаже реалното състояние на въглеродния отпечатък (емисии на CO2) и парникови газове
(GHG) и необходимостта от тяхното намаляване.
Всички тези дейности имат за цел разработването на обща политика за нисковъглеродна
икономика, която може да бъде използвана като насока за местните власти и други
заинтересовани страни при преход към устойчиво трансгранично развитие.
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За постигнето на тази цел ще бъде разработена и осъществена съвместна изследователска
дейност и разпространена информация относно обмен на добри практики. Съвместно ще
бъде създадена мрежа с участие на всички заинтересовани от двете страни на границата,
представящи обществения, частния и граждански сектор. Освен това,ще бъде разработена
система за координация, обмен на информация и опит между общините,таргетирани по
проекта, както и ще бъдат проведени съвместни работни срещи в трансграничния регион.
По този начин, проектът ще допринесе за установяване на преки контакти между местните
заинтересовани страни в двата гранични региона.
Целеви групи
-

-

Основни целеви групи са 9 общини - Берово, Пехчево, Делчево и Виница в Македония
и Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмяни в България (местни граждани
и представители на местните власти);
Стопански субекти от Трансграничния Регион;
Неправителствени организации.

Очаквани резултати
-

-

Повишени възможности на общините, бизнеса и неправителствените организации за
защита на околната среда, устойчивото развитие и нисковъглеродни практики;
Съвместно разработен доклад за политика на преминаване към нисковъглеродна
икономика на трансграничния регион като рамка за бъдещи дейности и
сътрудничество в тази област;
Повишена информираност сред целевите групи и широката общественост за защита
на околната среда и значение на нисковъглеродните практики.
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Период на изпълнение на проекта:
15 месеца (18.10.2016 – 17.01.2018)
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