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КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 ИНТЕРАКТ III 2014-2020 

 

 

Програма ИНТЕРАКТ III е програма за междурегионално сътрудничество 

съгласно член 2, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1299/2013 относно 

специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел 

„Европейско териториално сътрудничество“.  

Програма ИНТЕРАКТ III е хоризонтална програма, чиито действия са насочени 

към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за 

териториално сътрудничество, включително тези по външните граници на ЕС, 

финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ II и програмите, 

финансирани по Европейския фонд за добросъседство. 

Основната цел на програмата през периода 2014 – 2020 г. е повишаване на 

ефективността на кохезионната политика чрез насърчаване на обмена на опит и 

разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението 

и изпълнението  на програмите за териториално сътрудничество.  

Териториалният обхват на програма ИНТЕРАКТ III обхваща цялата територия 

на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария, както и външните граници на съюза.  

Изборът на тематични цели (от общо единадесет цели по Регламент (ЕС) № 

1303/2013) е ограничен до една цел, с оглед да се увеличи максимално въздействието на 

кохезионната политика и  да се получат максимални резултати от междурегионалното 

сътрудничество.  

Избрана е тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет на  

публичните власти и заинтересовани страни и ефективна публична администрация“. 

Програмата за сътрудничество ИНТЕРАКТ III ще се изпълнява чрез две 

приоритетни оси:  

Приоритетна ос 1: Повишаване на институционалния капацитет, предимно на 

органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално 

сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на 

публичната администрация в дейностите по сътрудничеството;  

Приоритетната ос 2: Техническа помощ ще включва широк спектър от 

дейности и инструменти на различните органи за управление, изпълнение и контрол, с 
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цел постигне максимална ефективност и ефикасност на управлението, 

координацията, контрола и одита на програмата.  

В съответствие с основния приоритет 1 на програмата са дефинирани и три 

специфични цели: 

Специфична цел 1.1. Подобряване на капацитета за управление и контрол на 

програмите за Европейско териториално сътрудничество /ЕТС/. 

По тази цел ще се съдейства за ефикасно и ефективно изпълнение на програмите за 

ЕТС, като същевременно се осъществява преминаване към по-опростено и 

стандартизирано управление на програмите. Предвидените дейности в програмата, 

свързани с  управлението обхващат всички аспекти на жизнения цикъл на програмите 

за ЕТС: от етапа на програмиране до приключването им, включително финансиране, 

контрол и комуникация. 

Специфична цел 1.2. Подобряване на  капацитета на ЕТС за идентифициране и 

разпространяване на резултатите от програмите 

Специфичната цел е насочена към постигне на плавно изпълнение на програмите за 

ЕТС по отношение на тематичната концентрация и фокусирането върху резултатите; 

по-ясно определяне на въздействието на ЕТС върху Кохезионната политика; засилване 

на мрежовите връзки и др. 

Специфична цел 1.3 Подобряване на  капацитета на ЕТС за прилагане на  

иновативни подходи 

Посредством изпълнението на тази цел ще се подобри капацитета за управление на 

програмите за сътрудничеството, чрез използване на иновативни подходи (Европейски 

обединения за териториално сътрудничество, съгласуваност с други програми/фондове 

чрез тематична работа с макрорегионални стратегии и други междурегионални 

програми). 

Видове дейности: За да се постигнат трите специфични цели, програмата 

ефективно ще улеснява определянето и трансфера на добри практики на 

сътрудничество. В тази връзка се предвижда: 1) мероприятия и 2) инструменти, 

разработени специално за нуждите на определените целеви групи. Целевите групи 

могат да бъдат включени на дългосрочна основа чрез работата в мрежи. Посредством 

основните групи дейности,  ще се разработят съвместни продукти, подходи и образци 

за обмен на добри практики. В мрежите за сътрудничество по програма ИНТЕРАКТ се 

включват представители на програмите по ЕТС (управляващи органи, сертифициращи 
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органи, национални звена за контакт и др.), както и национални мрежи за ЕТС, с които 

ИНТЕРАКТ си сътрудничи. Мероприятията на ИНТЕРАКТ може да бъдат 

краткосрочни, като: семинари, обучения, конференции по конкретни теми и 

периодични: промоционални мероприятия, които могат да бъдат свързани с конкретен 

етап на програмния цикъл, като мониторинг, оценка, приключване и др. или обучение 

на персонала.  

Конкретни дейности, насочени към нуждите на различните целеви групи: 

 Предоставяне на методи и инструменти за работа в мрежи; 

 Координиране, организиране и подпомагане на мрежи, въз основа на натрупан 

тематичен опит, връзки между ЕТС, други програми и макростратегии; 

 Организиране на обмен на опит между съществуващи и нови заинтересовани 

страни; 

 Предоставяне на методи на работа за опростено управление на програмите и 

проектите по ЕТС;  

 Насърчаване обмена на информация в рамките на общата комуникационна 

стратегия, между ЕК и националните звена за контакт в областта на 

макрорегионалните/морските стратегии на ЕС и на програмите за ЕТС; 

 Обмен на добри практики, свързани с: Европейските обединения за 

териториално сътрудничество /ЕОТС/, интегрирани териториални инвестиции 

(ИТИ), водено от общностите местно развитие (ВОМР).  

В процеса на разработване на дейностите на ИНТЕРАКТ IІІ са взети предвид 

положителните резултати, постигнати при изпълнението на ИНТЕРАКТ II: 

 мрежите на ИНТЕРАКТ дават възможност за ефективен обмен на добри 

практики между заинтересованите страни по програмата и допринасят за общи 

подходи и разбиране, т.е. за по-ефективно управление на програмата; 

 инструментите по INTERACT, хармонизираните образци и наръчници засилват 

общите подходи и разбиране, които служат за основа за разработване на 

програмните документи и допринасят за по-ефективно управление на 

програмата; 

 пилотните проекти и иновативни подходи по ИНТЕРАКТ подпомагат по-

ефективно управление на програмите по ЕТС; 
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 тематичната работа по ИНТЕРАКТ (капитализация, управление на знанията, 

тематични връзки и макрорегиони) има голям потенциал за повишаване на 

резултатите от проектите за сътрудничество. 

С оглед на спецификата на програмата и нейния хоризонтален характер, са 

определени и три основни целеви групи: 

 Програмни ръководители/служители в програми за териториално 

сътрудничество, включително програми, които се изпълняват по външните 

граници на ЕС, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 

ІІ, и програми, финансирани от Европейския фонд за добросъседство.  

 Национални/Регионални заинтересовани страни. Работата с тях ще включва 

конкретна помощ, в зависимост от заявени нужди и интереси. 

 Заинтересовани страни в целия Европейски съюз, с които ще се взаимодейства 

само доколкото това е необходимо за целите на сътрудничеството. Целта на 

работата с тази група е да бъде осъществено сътрудничество между 

програмните ръководители, работейки на място, от една страна, и хората, 

взимащи решения на европейско равнище – представители на Европейските 

институции.  

С цел осигуряване на близост до целевите групи и познаване на техните 

административни нужди  са създадени четири децентрализирани структури/звена 

(бенефициенти по програмата), а именно: регионалните офиси във Виена/Австрия/, 

Турку/Финландия/, Валенсия /Испания/ и Виборг /Дания/. Всички дейности и работни 

пакети  ще се осъществяват от тях в съответствие с годишен работен план, основан на 

нуждите на целевите групи, одобрен и контролиран от Комитета за наблюдение. 

Регионалната близост до целевите групи гарантира, че при планирането и 

осъществяването на дейностите се вземат под внимание регионалните 

административни особености, особено когато това е необходимо при подпомагане на 

макрорегиони по конкретни теми на сътрудничеството, както и за сътрудничеството по 

външните граници на ЕС.  

 

Общият бюджет на програма ИНТЕРАКТ III  е в размер на 46 344 220 евро, от 

които 39 392 587 евро са средствата от Европейския фонд за регионално развитие (85 

%) и 6 951 633 евро - национално публично съфинансиране (15 %).  
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Финансовият принос на ЕС за програмния период по години в евро: 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

ЕФРР 

(евро) 
1 953 905 2 852 964 4 074 211 7 402 816 7 550 873 7 701 890 7 855 928 39 392 587 

 

Делът на Република България към националното съфинансиране по програмата е 

в размер на 117 132 евро /1,68% от общия национален принос на държавите–

участнички/, които ще бъдат платени под формата на седем годишни вноски.   

В съответствие със специфичните за ИНТЕРАКТ III дейности броят на 

проведените събития, както и броят на инструментите за извършване на услугите са 

основните индикатори за постигнати резултати. За по-прецизно определяне на 

индикаторите е изготвена методика – приложение към проекта на доклад за 

предварителна оценка, която се основава на опита от ИНТЕРАКТ II. 

 

Общи и специфични за програмата индикатори за резултати: 

Индикатор Мерна единица Целева стойност 

2023 г. 

Източник за данните Честота на докладване 

Брой събития Брой 890 Годишен доклад  

за изпълнението 

Всяка година 

Брой инструменти Брой 250 Годишен доклад  

за изпълнението 

Всяка година 

Участници в събития Брой 13 240 Годишен доклад  

за изпълнението 

Всяка година 

Финансов индикатор Евро 36 635 106 евро Годишен доклад  

за изпълнението 

Всяка година 

 

Структурите за управление и контрол са следните:  

 Управляващ орган (УО) Братиславски самоуправляващ се регион, Отдел 

ИНТЕРАКТ, Словакия; 

 Сертифициращ орган – Министерство на финансите на Словакия, Отдел 

„Европейски фондове“; 

 Одитен орган - Министерство на финансите на Словакия, Отдел „Европейски 

фондове“; 

 Система за първо ниво на контрол – всяка държава членка, на чиято територия 

се намира Управляващият орган/Секретариатът и четирите регионални звена 

назначава орган, който да извършва контролните функции;  
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 Национални органи – Всяка държава – участник определя съответна структура, 

която да я представлява в програмата. Съгласно Решение № 156 на 

Министерския съвет от 21 март 2014 г. Главна дирекция „Управление на 

териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие, 

е определена за Национален орган по програмата. 

  Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от четири 

регионални звена, разположени във гр. Виена/Австрия/, гр. Турку/Финландия/, 

гр. Валенсия /Испания/ и гр. Виборг /Дания/.  

Изготвянето на новата програма беше възложено на Координационна група, 

съставена от представители на Управляващия орган, на секретариата, и на 

координаторите от четирите регионални звена. В процеса на изготвяне на новата 

програма взеха участие и всички държави – членки, като за целта беше създаден 

Програмен комитет, който проведе три заседания. След последното заседание на 

Програмния комитет от април 2014 г. последният вариант на програмата е изпратен до 

програмните членове за препоръки и предложения и за одобрение чрез писмена 

процедура. Предмет на одобрение са и приложенията към програмата – проект на 

доклад за предварителна оценка, съгласие със съдържанието на програмата, резюме на 

проведените публични консултации, кратко представяне на услугите, които новата 

програма предлага, представяне на целевите групи. 


