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Bulgaria – Turkey

Vatandaşlara
Daha Yakın Bir
Avrupa *

BÜTÜNLEŞIK
BÖLGESEL
STRATEJI
sınırın her iki tarafında uygulanacak bir grup
ortak eylem aracılığıyla bölgenin kalkınmasını
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

* 2021-2027 Dönemi AB Uyum Politikası altında yer
alan önceliklerden biridir.

İHTİYAÇLAR VE BÖLGENİN KALKINMA POTANSİYELİ
Strateji Bulgaristan’dan Burgaz, Haskovo ve Yambol illeri ile Türkiye’den Edirne ve Kırklareli illerini kapsamaktadır. Analiz, bölgenin
kalkınma odaklı ihtiyaçlarına ve potansiyeline sınır ötesi işbirliği projeleri aracılığıyla katkı sağlamaya odaklanmaktadır ve esasen iki
alana yönelmektedir:
Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınma:
• dijital teknolojilerin uygulanması; kaynak ve enerji
verimliliğinin arttırılması; döngüsel ekonomi modellerinin
uygulanması; yeşil dönüşüm yatırımları;
• girişimciliğin, işbirliği kültürünün, yeni ürün ve hizmet
fikirlerinin ve yöresel zanaatların geliştirilmesi; teknolojik
altyapının güncellenmesi ve güncel bilgilere erişimin
sağlanması;
• temel becerilerin kazanımı yoluyla vasıflılığın geliştirilmesi;
• turizm alanında mevsimselliğin üstesinden gelinmesi ve
turizm altyapısının kullanılabilirliğinin arttırılması; bölgesel
bir turist hasılasının yaratılması; sürdürülebilir, sorumlu ve
yüksek kalitede turizm;
• doğa koruma politikalarının ekolojik, bilimsel, kültürel,
ekonomik, sosyal ve eğlenceye yönelik ihtiyaçlar ile bölgesel
ve yerel nitelikler göz önünde bulundurularak uygulanması.

Kamu yararına yönelik hizmetlere erişim:
• İşsizliğin önüne geçilmesi, ekonomik açıdan faal olmayan
sektörlerin teşvik edilmesi; sağlık hizmetlerine erişimin
iyileştirilmesi; sağlık bilincinin arttırılması;
• kirliliğin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması.

SH 1.

SH 2.

Kamu yararına yönelik
hizmetlere erişim
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Rekabetçilik ve iş çevresi
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Dijital ve yeşil hizmetler
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Djitalleşme, enerji verimliliği ve
iklim açısından zararsız olma
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Kirlilik, iklim değişikliği ve
öngörülebilir felaketler
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Yerel toplulukların vasıflılığı ve
emek piyasasına kazandırılması
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Turizm
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Doğal miras ve sürdürülebilir
sosyo-ekonomik kalkınma
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VİZYON, STRATEJİK VE ÖZEL HEDEFLER, ÖNLEMLER
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FAALİYETLERİN LİSTESİ VE EYLEM PLANI:
Proje fikrinin sınır ötesi potansiyeli.
Bölgenin kalkınmasına ilişkin ihtiyaçlar ve potansiyel
ile ilişkisi.

Bölgesel ve tematik açıdan odaklanılan projelerin
bütüncül bir yaklaşımla uygulanması sonucunda
stratejide belirlenen ihtiyaçlar ve bölgenin
kalkınma potansiyeli üzerindeki olumlu etki.

Programın mali kapasitesinin yeterliliği.

EK BİLGİLER:
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