
 
 

 

Програма (ИНТЕРРЕГ VІ-С) Интеррег Европа 2021-2027 

 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 е европейска програма за териториално 

сътрудничество,  капитализираща резултатите от предходните програми: ИНТЕРРЕГ III 

(2002-2006 г.) ИНТЕРРЕГ IVC (2007-2013 г.) и ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА (2014-2020 г). 

Програмата цели повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, 

включително на програмите за инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на 

обмена на опит, прилагане на иновативни подходи и изграждане на институционален 

капацитет сред участниците в регионалната политика, като основната задача е повишаване на 

ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит, новаторски 

подходи и изграждане на институционален капацитет, в съответствие с целите на 

междурегионалното сътрудничество (чл. 3, ал. 3, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2021/1059). 

Програмата се фокусира върху цели свързани с идентифицирането, разпространението и 

трансфера на добри практики към политиките за регионално развитие. 

Управляващ орган на програмата е Регионален съвет на Регион О дьо Франс (Hauts-de-

France Region), Франция. 

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

 

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 обхваща всичките 27 държави – членки на 

Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария.  

 

БЮДЖЕТ 

 

Общият бюджет на програмата е в размер на 474 353 337,50 евро, от които 80 %  се 

предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (379 482 670,00 евро) и  20% (94 870 

667,50 евро) национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата. В допълнение 



 
 

в бюджета на програмата е включен принос от държавите-партньори Норвегия и Швейцария 

в размер на 4 060 000 евро.  
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ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

Целевата група на програмата включва национални, регионални и местни органи, както 

и други структури, отговарящи за определянето и изпълнението на политиките за регионално 

развитие. Като общо правило бенефициерите по програмата са публични органи и 

публичноправни организации. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат 

бенефициери при определени условия. 

Частните  търговски дружества, особено малките и средни предприятия (МСП), са 

важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични теми и когато е уместно, 

се насърчават да участват в дейностите по ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Те могат да се 

възползват от обмена на опит, въпреки че не могат да получат пряко финансиране от  

програмата като бенефициер. 

   



 
 

СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Основните структури за управление и изпълнение на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 

2021-2027 са: Управляващ орган, Национални органи, Съвместен секретариат и Национални 

органи/ звена за контакт, Комитет за наблюдение, Одитен орган и група на одиторите. За 

Управляващ орган на програмата бе определен Регион О дьо Франс (Region Hauts-de-France), 

Франция). Одитен орган ще бъде Междуведомствена комисия за координация на контрола 

върху операциите, съфинансирани от европейски фондове (CICC), Франция, като същия ще 

бъде подпомаган от Група на одиторите (включваща представители на държавите участнички 

в програмата). 

СТРАТЕГИЯ   

Мисията на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027, свързана с повишаване на 

институционалния капацитет в областта на регионалното развитие и териториалното 

сътрудничество, се основава на Интеррег Специфичната цел (ISO) „По-добро управление на 

сътрудничеството“ (Регламент (ЕС) 2021/1059, чл. 14 и 15). Дейностите по програмата се 

изпълняват в рамките на Приоритет 1 (ПО1) „Повишаване на институционалния капацитет 

на публичните власти и на заинтересованите страни с цел по-ефективни политики за 

регионално развитие“.  

За постигане на определената цел програмата ще финансира два типа дейности: 

- проекти за междурегионално сътрудничество между участниците в регионалната 

политика, посветени на обмена, изграждането на капацитет и трансфера на добри практики и 

новаторски подходи, с конкретната цел да се подготви включването на поуките, извлечени от 

сътрудничеството, в регионалните политики и действия; 

- улесняване на услугите за извличане на поуки от политиките и извличането на ползи от 

добрите практики в областта на регионалната политика – в съответствие с подхода на 

Платформата за обучение на политики – за да се даде възможност на участниците на 

регионално равнище от целия ЕС да се възползват от съответния опит и практики, когато се 

нуждаят от тях, за да укрепят своите политики. 

 



 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА  

 

Подготовката на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 стартира през м. декември 

2019 г., в Хелзинки, като за целта е създаден Програмен комитет с участието на до трима 

представители на всяка държава-участник в програмата. В допълнение, Европейската 

комисия и Комитетът на регионите участват със съвещателни функции в Програмния 

комитет. 

В средата на 2020 г. са проведени и широко разпространени на национално ниво две 

анкети относно структурата на програмата, целевите групи и дейностите, които се очаква да 

бъдат подкрепени през новия програмен период. 

В началния етап на подготовка на програмата е проведена онлайн публична 

консултация, чрез която всички заинтересовани страни имат възможност да се включат в 

процеса на програмиране, като разработените проекти се публикуват за обсъждане на уебсайта 

на програмата. Финалният вариант на документа е публикуван и достъпен за коментари на 

сайта на програмата, като получените коментари са взети под внимание и са отразени във 

финалния проект на програмата.  

Комитетът за наблюдение по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 заседава два 

пъти годишно и включва до трима представители на всяка държава-участник. В допълнение, 

със съвещателни функции, в КН участват представители на Комитета на регионите. Всяка 

държава-участник определя едно или повече представителства на програмата на 

регионално/национално ниво – Национални звена за контакт. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Дейностите за информация и публичност се използват като ефективни инструменти за 

постигане на общата цел на програмата – По-добро управление на сътрудничеството. С оглед 

достигане  до широка целева аудитория, програмата си поставя следните задачи: 

- Осигуряване на широко разпространение на информацията относно възможностите за 

финансиране по програмата; 

- Ефективна подкрепа за бенефициентите изпълняващи проекти и разпространение на 

позитивните резултати и въздействие от изпълнени проекти; 

- Популяризиране на Платформата за обучение на политики; 



 
 

- Повишаване на активността на програмата по отношение на реализирани дейности за 

информация и публичност. 

Предвижда се дейностите за информация и публичност да достигнат до широка целева 

аудитория в границите на допустимата територия на програмата. Целевата аудитория 

включва: 

- (Потенциални) бенефициенти; 

- Институции, заинтересовани страни и широка общественост; 

- Държави-членки и Национални звена за контакт; 

- Институции на Европейския съюз и др. 

Каналите за комуникация, чрез които програмата предвижда да достигне до целевата 

аудитория и да постигне своите цели, са следните: 

- Уебсайт, разработен съобразно установените критерии за достъпност и осигуряващ 

информация за реализирани и изпълнявани проекти; 

- Социални медии, с цел поддържане на постоянна комуникация с целевата аудитория; 

- ПР събития и срещи (онлайн, присъствени и хибридни); 

- Публикации и др. 


