ПЦ 5

Bulgaria – Turkey

Европа по-близо
до гражданите*

ИНТЕГРИРАНА
ТЕРИТОРИАЛНА
СТРАТЕГИЯ
която има за цел, посредством съвкупност от
съвместни проекти, изпълнени от двете страни на
границата, да стимулира развитието на територията.

* Една от целите на политиката на сближаване на
програмния период 2021 – 2027 г.

НУЖДИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА
Територията на стратегията включва областите Бургас, Хасково и Ямбол от българска страна, и вилаетите Одрин и
Лозенград – от турска. Анализът е съсредоточен върху нуждите и потенциала за развитие на територията подходящ за
адресиране чрез трансгранични проекти, условно разделени в две направления:
Устойчив и приобщаващ икономически растеж:
• развитие на предприемачеството, културата на
сътрудничество, нови идеи за продукти и услуги,
местното занаятчийство; технологично обновяване и
снабдяване с актуална информация;
• внедряване на цифрови технологии; повишаване на
ресурсната и енергийна ефективност; внедряване на
модели на кръговата икономика; инвестиции в зелен
преход;
• повишаване на квалификацията чрез придобиване на
ключови умения;
• преодоляване на сезонността и увеличаване на
използваемостта на туристическата инфраструктура;
създаване на регионален туристически продукт;
устойчив, отговорен и висококачествен туризъм;
• реализиране на политики за опазване на природата,

отчитащи едновременно екологичните, научните,
културните, икономическите, социалните и
рекреационните изисквания, както и регионалните и
местни особености.
Достъп до услуги от общ интерес:
• справяне с безработицата, насърчаване на
икономически неактивните лица; подобряване достъпа
до здравеопазване; повишаване на здравната култура;
• намаляване на замърсяването и адаптиране към
изменението на климата.
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СПИСЪК С ОПЕРАЦИИ, КОИТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ОБХВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА:
Потенциал за трансграничен характер на
проектната идея.
Връзка с нуждите и потенциала за развитие на
територията.
Адекватност към финансовите възможности на
програмата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Положителен кумулативен ефект върху
идентифицираните в стратегията нужди и
потенциал за развитие на територията като
резултат от реализиране на интегрирания пакет от
териториално и тематично фокусирани проекти.
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