Додаток 2
ДОВІДКА
щодо інформаційного заходу для потенційних аплікантів
у рамках Програми Interreg NEXT «Басейн Чорного моря 2021-2027»

У рамках програми Interreg NEXT «Басейн Чорного Моря 2021-2027» (далі – Програма) Орган Управління Програмою за підтримки Спільного Технічного Секретаріату та TESIM (Технічна підтримка впровадження та управління програмами ENI CBC) 15 листопада 2022 р. організовує онлайн інформаційний захід для потенційних заявників проектів.

Цілі заходу:
	Підвищити обізнаність щодо ключових аспектів Програми;

Представити ключові елементи першого конкурсу пропозицій;
Надавати інформацію, тренінги та поради щодо основних етапів підготовки транснаціональних проектних пропозицій.

Цільовими групами учасників є потенційні заявники, зареєстровані та розташовані в одному з відповідних регіонів Програми (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька та Запорізька області), що підпадають під одну з наведених нижче категорій:

	місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
	державні/регіональні інститути, університети та навчальні заклади, культурні та археологічні асоціації/установи, органи управління природними парками та заповідними територіями та науково-дослідні інститути;
	неприбуткові організації, такі як асоціації, спілки, фонди, Єврорегіони, Європейські об’єднання територіального співробітництва, Агенції регіонального розвитку тощо.


ВАЖЛИВО! Учасники повинні попередньо зареєструватися на захід за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO_ibBLsJQefoU7uVJN_IXUPSGB58yhKNXaPLyr1fhSOPrqw/viewform. Реєстрація відкрита до 10 листопада 2022 року. 

Фінансування Програми відбуватиметься у рамках таких тематичних цілей та напрямів:
	PO1/SO1 - Розвиток та посилення дослідницьких та інноваційних можливостей та впровадження передових технологій;
	PO2/SO4 - Сприяння адаптації до зміни клімату та запобіганню ризику катастроф, стійкості, беручи до уваги підходи на основі екосистем; 
	PO2/SO7 - Посилення охорони та збереження природи, біорізноманіття та зеленої інфраструктури, включаючи міські території, та зменшення всіх форм забруднення 



Перший конкурс проектних пропозицій

Терміни проведення: 3 місяці, орієнтовна дата запуску 17 січня 2023 року.
Фінансування буде виділено на наступні типи проектів:

Малі проекти: 
від 250 000 євро 
до 500 000 євро;

Регулярні проекти: від 500 001 євро 
до 1 500 000 євро.


 


Загальна сума: 35 447 276 євро





	При цьому з метою створення бази даних потенційних аплікантів для розповсюдження інформації щодо Програми серед максимальної кількості заінтересованих учасників просимо заповнити реєстраційну форму, підготовлену Секретаріатом Кабінету Міністрів, розміщену за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuG2uqiomBHRCd14uoH2pl2_dLL8_7JaGVpvFCLmzcRFXUA/viewform


Довідково
Інші деталі щодо Програми, інформацію та рекомендації, призначені допомогти заявникам підготувати зміст проектної заявки, зрозуміти критерії відбору проектів та процедуру прийняття рішень, можна знайти за посиланням: HYPERLINK "https://blacksea-cbc.net/images/documents/NEXT_BSB_2021-2027/BSB_Application_Package__1st_draft.zip" https://blacksea-cbc.net/images/documents/NEXT_BSB_2021-2027/BSB_Application_Package__1st_draft.zip 

_______________________

