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ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ
Роля и място на партньорската мрежа за сътрудничество
между екологични организации, местни власти,
образователни институци и бизнеса от Република
България и Република Македония
Партньор от Република България:
Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Партньор от Република Македония:

Център за развитие на Източен планов регион-Щип

КОНЦЕПЦИЯ


Партньорство между различните заинтересовани
страни на регионално ниво;



Съвместна стратегия за развитие;



Иновативност и гъвкавост в планирането;



Мобилизиране на местната енергия и ресурси;



Работа в мрежа и трансгранично сътрудничество;
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МИСИЯ И ЦЕЛ
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Устойчиво развитие на района;
Да съдейства за подобряване на сътрудничеството
между двете страни на границата;
Да бъде проводник на интересите на екологичните
сдружения, бизнеса и местните власти;
Да съдейства за повишаване информираността и
познанията относно биоразнообразието на
територията на на двата погранични района;
Да насърчава опазване и съхранение на околната
среда;

Роля и място на мрежата (1)
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Създаване на база за обмяна на информация и
добри практики;
Осигуряване на съвместно финансиране чрез
участие във програмите на ЕС;
Предоставяне на консултантски услуги за развитие
на щадящи околната среда икомномически
дейности;
Опазване на околната среда и водите;

Роля и място на мрежата за развитие на бизнеса (2)






Организиране на съвместни обучения и
информационни срещи и семинари;
Разработване на стратегии за опазване на
прородното богатство на региона - с участието на
всички заинтересовани страни;
Пказване на съдействие за създаване на
възможности и инструменти, стимулиращи
развитието на щядящи природата икономически
дейности.
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Обмен на информация и добри практики
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Идентифициране и анализ на добри и приложими
практики
Идентифициране и обмяна на опит и ноу-хау
включително в областта на административни
правила и процедури и прилагащи механизми;
Предоставяне на информация на членовете на
Мрежата – потенциални бенефициенти от двете
страни на границата;
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Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански
ул.Скопие 5, П.К. 50, 2800 Сандански, България
Т.: 0746/30549, Ф: 0746/32403
office@bicc-sandanski.org,
www.bicc-sandanski.org
Центар за Развој на Источен Плански Регион
Ванчо Прке 119, 2 кат
2000 Штип, Македонија
Т.: +389 32 386 408, Ф: +389 32 386 409
eastregion@rdc.mk
www.rdc.mk/eastregion

Този документ се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България,
Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007-2013,
Инструмент за предприсъединителна помощ, CCI Number 2007CB16IPO007”.
Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Сдружение Бизнес Информационен и
Консултантски Център – Сандански.
Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.
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