Приложение № 1

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2021-2027 г.
Описание на предвидените мерки и дейности
Приоритет

Мярка

М 1.1.1.

М 1.1.2

М 1.1.3

У
С
К
О
Р
Я
В
А
Н
Е
Н
А
Р

М 1.1.4

М.1.2.1

М.1.2.2

Дейност/проектна идея

Кратко описание

Територия за
прилагане на
интегриран подход

Индикативен
бюджет BGN

Източник на
финансиране

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Разработване и реализиране на програма за
Стратегически план за
оптимизиране инфраструктурата на бизнеса в
развитие на земеделието
промишленото производство на територията на
и селските райони; ОП
Цялата територия на
350 000
общината /теренно и сградно осигуряване,
Иновации и
Община Завет
транспортна инфраструктура, енергоснабдяване,
Конкурентоспособност
далекосъобщения, ВиК, инсталации за отпадъци
/твърди и течни/
Подкрепа за
Подготовка на лица, желаещи да развиват
Оперативна програма за
предприемачество – ново
собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за
развитие на човешките
стартиращи предприятия в
планиране и стартиране на самостоятелна
ресурси; Стратегически
приоритетни сектори,
стопанска дейност и самонаемане; Предоставяне
Цялата територия на
план за развитие на
200 000
семейни предприятия,
на подкрепа за започване на реална стопанска
Община Завет
земеделието и селските
бързорастящи предприятия и дейност и намиране на подходящи източници на
райони; ОП Иновации
други
финансиране, достъп до услуги и менторство за
и
развитие на бизнес.
Конкурентоспособност
Изграждане и модернизиране
на техническа
инфраструктура за бизнес и
предприемачество в
Общината

Подкрепа за предоставяне на
услуги, насочени към
развитие на
предприемачеството и
подобряване на елементи на
бизнес средата;

Насърчаване на дигиталната
трансформация на
предприятията

Предоставяне на комплекс от обучения и услуги,
които да подпомогнат целевите групи в
разработката и преценката на предприемаческите
им идеи, придобиването на нужни за
управлението и развитието на бизнеса знания и
умения и разработването на бизнес идеите в
жизнеспособни планове за реализация на реална
стопанска дейност;

Срок за
изпълнени
е

Административна
структура (звено в
общината), отговорно за
реализация на мярката

2021-2027

Специализирана
администрация- Капитално
строителство

2021-2027

Инвестиционни програми
и проекти

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Оперативна програма за
развитие на човешките
ресурси;
Цялата територия на
Община Завет

150 000

Подкрепа за инвестиции, насочени към
Стратегически план за
въвеждането на цифрови решения и програми,
развитие на земеделието
Цялата територия на
Инвестиционни програми и
вкл. системи за електронно разплащане сред
и селските райони; ОП
150 000
2021-2027
Община Завет
проекти
МСП,
Иновации и
подобряване на бизнес средата в областта на
Конкурентоспособност
цифровата трансформация.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ
Изграждане на умения и
Придобиване на нови професионални знания и
Оперативна програма за
Образование, социални
Цялата територия на
компетентности в
умения по време на работа, вкл. обучение в
развитие на човешките
150 000
2021-2027
дейности , култура,
Община Завет
съответствие с регионалния
ключови компетентности
ресурси;
младежки дейности и спорт
пазар на труда
Включване на безработни
Пакет от мерки насочени към дългосрочно
Оперативна програма за
младежи в стажуване и
безработни лица за преодоляване на
развитие на човешките
чиракуване, субсидирана
липсата на квалификация, образование, навици,
ресурси;
Образование, социални
Цялата територия на
заетост, включително за първа мотивация и работа, в т.ч.
100 000
2021-2027
дейности , култура,
Община Завет
работа, с цел устойчива
мотивиране, обучение за придобиване на умения
младежки дейности и спорт
интеграция на пазара на
за учене, професионално
труда
ориентиране, професионално обучение, КК,
чиракуване, др.
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М.1.2.3

М.1.2.4

М.1.2.5

М.1.3.1

М.1.3.2

Повишаване на
квалификацията и
преквалификация на заети
лица в контекста на
регионалните и местните
потребности от квалификация
на работната сила

М.1.4.1

Оперативна програма за
развитие на човешките
ресурси;
Цялата територия на
Община Завет

100 000

Активиране и подкрепа при
търсенето на работа,
съответствие между търсене и
предлагане,

Предоставяне на посреднически услуги на пазара
Оперативна програма за
на труда, активиране на неактивни лица,
развитие на човешките
Цялата територия на
организиране и участие в трудови борси и др.
ресурси;
50 000
Община Завет
подкрепящи услуги за заетост. Предоставяне на
ндивидуализирани услуги за
нискоквалифицираната работна ръка
Подпомагане на МСП за
Предоставяне на стимули за работодателите при
Оперативна програма за
запазване на работните места откриването на нови работни места, в т.ч.
развитие на човешките
Цялата територия на
150 000
инвестиции за подобряване качеството на
ресурси;
Община Завет
работните места и оборудване и адаптиране на
нови работни места
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Модернизиране и
Строителство или обновяване на сгради и на
технологично обновяване на друга недвижима собственост, използвана за
стопанства и инфраструктура земеделското производство, включително такава,
Стратегически план за
в селското и горското
използвана за опазване компонентите на околната Цялата територия на
1 000 000
развитие на земеделието
стопанство
среда; Закупуване на нови машини,
Община Завет
и селските райони
съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на земеделския производствен
процес
Модернизация и технологии
за прецизно земеделие за
подобряване на
ефективността на
производството
Насърчаване развитието на
биологичното земеделие

М.1.3.3

М.1.3.4

Целева подкрепа за повишаване на
квалификацията и преквалификация на заети
лица; Осигуряване на гъвкави възможности за
обучения, усъвършенстване и
преквалифициране, включително обучения на
работното място

Запазване и устойчиво
развитие на горите

Подкрепа за модернизацията и технологично
обновяване на малките и средни стопанства,
включително чрез технологии, постигащи повисоки екологични стандарти и водещи до
сравнителни пазарни предимства.
Подкрепа за стопани, занимаващи се с
биологично земеделие не само с финансови
средства, а и със съвети за добри практики или за
нови и новаторски решения. По този начин може
да се подобри ефективността и да се увеличат
маржовете на печалба.
Инвестиции за подобряване жизнеспособността
на горите

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

600 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

750 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
Възстановяване и
Възстановяване, реставрация, консервация,
Стратегически план за
социализация на паметниците въвеждане на съвременни форми на експониране Цялата територия на
300 000
развитие на земеделието
Община Завет
на културното наследство
на паметниците на културното наследство
и селските райони

Развитие на различни видове
туризъм (културен,
религиозен, познавателен, еко
и приключенски, селски
туризъм)

Разработване на продуктова концепция,
основаваща се на съвременни
Стратегически план за
Образование, социални
Цялата територия на
тематични интерпретационни подходи;
М.1.4.2
500 000
развитие на земеделието 2021-2027
дейности , култура,
Община Завет
разработването и осъществяването на проекти на
и селските райони
младежки дейности и спорт
културния туризъм, финансирани
със средства по различни програми
Повишаване
Повишаване на професионалната и езикова
професионалната
квалификация на работещите в туристическия
Оперативна програма за
Образование, социални
квалификация на заетите в
отрасъл, като по този начин се посрещнат поЦялата територия на
М.1.4.3 туризма
150 000
развитие на човешките 2021-2027
дейности , култура,
добре нуждите на работодателите от
Община Завет
ресурси;
младежки дейности и спорт
квалифицирани кадри и да се стимулира
интереса на работещите към учене през целия
живот.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ЦЕЛ 2.1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО И ЗАВЪРШВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Обхващане и задържане в
Механизъм за съвместна работа на институциите
образователната система на
по обхващане и включване в образователната
Образование, социални
деца и ученици в
система на деца и ученици в задължителна
Цялата територия на
Оперативна програма за
М.2.1.1.1 задължителна предучилищна предучилищна и училищна възраст
150 000
2021-2027
дейности , култура,
Община Завет
образование
младежки дейности и спорт
и училищна възраст като
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местна и регионална
политика
Дигитална трансформация на Обучение на учителите в областта на цифровото
училищното образование, и образование и цифровите
обучение
компетентности на учителите;Насърчаване на
използването на цифрови педагогически методиМ.2.1.1.2
цифровите инструменти и новите педагогически
методи трябва да
представляват неразделна част от обучението на
учителите.
Въвеждане на иновации в
Подкрепа за иновативни учебни програми,
училищата
иновативни класни стаи и иновативни училища
М.2.1.1.3
Опознаване на традициите
М.2.1.1.4

Предлагане на обучение по
професии и специалности с
М.2.1.21
приоритетно значение за
регионалния пазар на труда
Разширяване на системите и
насърчаване на ученето през
М.2.1.2.2
целия живот;

Изучаване на традициите чрез разнообразни
дейности и занимания на територията на
местните училища

Цялата територия на
Община Завет

300 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

Цялата територия на
ОбщинаЗавет

150 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

Цялата територия на
ОбщинаЗавет

100 000

Оперативна програма за
образование

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА ТРУДА
Разработване на гъвкави модулни учебни планове
Интегрирани
Цялата територия на
и програми по професии, отчитащи реалните
100 000
териториални
Община
Завет
нужди на пазара на труда
инвестиции (ИТИ)
Програми за ограмотяване на възрастни.
Интегрирани
Цялата територия на
Придобиване на по-добра цифровата
100 000
териториални
Община
Завет
грамотностосновно сред ромското население и
инвестиции (ИТИ)
други уязвими групи
ЦЕЛ 2.1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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Обновяване на материалната
база на образователната
инфраструктура
М.2.1.3.1

Изграждане на
инфраструктура за
М.2.1.3.2
цифровизация на
образованието

Подобряване достъпа на
населението до здравни
М.2.2.1.1
услуги

М.2.2.1.2

М.2.2.1.3

Н
А
Ч
О
В
Е
Ш
К
И
Я
К
А
П
И
Т
А
Л

Осигуряване на медицинска
помощ в отдалечени и
труднодостъпни места

Осигуряване на по-добри
условия на лекарите

Модернизиране и изграждане на нова
материална база на предучилищното
образование, училища, центрове за подкрепа за
личностно развитие, общежития, спортни
площадки и салони . Доставка и монтаж на
специфични и иновативни инструменти и
оборудване за подкрепената инфраструктура
Засилване на употребата на ИКТ като част от
модернизираната образователна инфраструктура

Създаване на мобилни екипи към областните
лечебни заведения за осигуряване на медицинска
помощ в отдалечени и труднодостъпни места;
Изграждане и оборудване на хеликоптерна
площадка и осигуряване на връзка с болнично
заведение
Финансиране на нови условия за предлагане на
услуги от общопрактикуващи лекари в
труднодостъпни региони

Разкриване на нови социални Създаване на социални услуги, насочени към
услуги за възрастни хора
възрастни и болни хора (хосписи); Създаване на
нови социални услуги за резидентна грижа за
възрастни
Разкриване на нови нови
Създаване на нови социални и интегрирани
социални и интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа за
лица с увреждания; Създаване на съпътстващи
М.2.21.5 здравно-социални услуги за
резидентна грижа за лица с
специализирани и консултативни социални
увреждания
услуги за лица с увреждания
Предоставяне на социални
Създаване на други видове социални услуги (за
услуги за семейства и деца в
спешно настаняване, ранна интервенция,
М.2.2.1.6
риск
консултативни за деца и семейства и т.н.)

М.2.2.1.1

Обновяване на съществуващи Подобряване на средата в съществуващи
социални обекти
социални услуги/

Модернизиране на културни
организации и сгради

1 500 000

Оперативна програма за
образование

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
ОбщинаЗавет

500 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ
ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Териториално фокусиране на интервенциите,
Интегрирани
Цялата територия на
което да подобри достъпа на населението до
териториални
300 000
Община Завет
първична, специализирана и болнична помощ
инвестиции (ИТИ)

М.2.2.1.4

М.2.2.1.7

Цялата територия на
Община Завет

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Цялата територия на
Община Завет

300 000

Цялата територия на
Община Завет

200 000

Цялата територия на
Община Завет

150 000

Цялата територия на
Община Завет

350 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)
Оперативна програма за
развитие на човешките
ресурси
Оперативна програма за
развитие на човешките
ресурси

Оперативна програма за
развитие на човешките
ресурси
Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП ДО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Поддържане и обогатяване на културната
Стратегически план за
Цялата територия на
инфраструктура и оборудване за културни
развитие на земеделието
300 000
Община Завет
организации и сгради.
и селските райони

Опазване, развитие и
популяризиране на
М.2.2.1.2 културното наследство и
културните услуги

М.2.2.3.1

Подобряване на училищната
спортна инфраструктура

Обновяване на спортните
съоръжения в населените
М.2.2.3.2
места

Възстановяване и поддръжка на туристически
обекти с историческо и културно значение,
Цялата територия на
500 000
включително опазване и защита на материалното
Община Завет
и нематериалното природно, историческо и
културно наследство
ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Ремонт, реконструкция, изграждане на спортните
Цялата територия на
съоръжения в училищата
300 000
Община Завет

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

Поддържане на открити и закрити спортни
площи, строителство на нови

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

Създаване на условия за спорт Създаване на условия за спорт в свободното време
в общината
и спорт за всички и увеличаване на мобилността
М.2.2.3.3
на населението от всички възрастови групи
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Цялата територия на
Община Завет

Цялата територия на
Община Завет

300 000

200 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ
ЦЕЛ 3.1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА
Интегрирани
Обновяване на участъците от Рехабилитация и реконструкция на
Цялата територия на
М 3.1.1.1 Републиканската пътна мрежа Републиканската пътна мрежа ІІІ клас
5 000 000
териториални
Община Завет
инвестиции (ИТИ)
Поддържане и обновяване на Рехабилитация и реконструкция на общинската
Стратегически план за
Цялата територия на
общинската пътна и улична
пътна мрежа и уличната мрежа
М 3.1.1.2
3 000 000
развитие на земеделието
Община Завет
мрежа
и селските райони

М3.1.1.3

М3.1.1.4

Подобряване на
вътреобщинската свързаност
на населените места

Подобряване на връзката между населените места
в общината и региона

Изграждане на пешеходни
алеи и велоалеи между
наслените места в общината

Изграждане на велоалеи и веломаршрути

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

1 000 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Подобряване на транспортния Изграждане на пътна достъпност до обектите на
Цялата територия на
М3.1.1.5 достъп до туристически
250 000
културно-природното наследство в общината
Община Завет
обекти
ЦЕЛ 3.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ
Осигуряване на мрежа от
Изграждане на инфраструктура за използване на
информационни и
ИКТ
комуникационни технологии
Цялата територия на
М3.1.1.6 от високо ниво до обекти на
500 000
Община Завет
публичните услуги в
здравеопазването,
образованието, социалното
подпомагане и културата

2021-2027

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА
ЦЕЛ 3.2.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Интегрирани
Подобряване техническото
Реконструкция и модернизация на
Цялата територия на
М 3.2.1.1 състояние на водопроводните амортизираната водопроводна мрежа
1 500 000
териториални
Община Завет
инвестиции (ИТИ)
системи

М 3.2.1.2
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Подобряване на
Изграждане на пречиствателни станции за
водоснабдяването и качествата питейни води за подобряване на
на питейните води
водоснабдяването и качествата на питейните води

Рекултивация на
М 3.2.1.3 нераглементирани депа за
ТБО
Опазване чистотата на въздуха
М 3.2.1.4

Диверсификация на
енергийните доставки и
М 3.2.2.1
нарастване дела на
възобновяемите източници
Подобряване на енергийната
ефективност
М 3.2.2.2

Рекултивацията на депата за битови отпадъци,
които не отговарят на нормативните изисквания
Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха
от битовото отопление и транспорта

500 000

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Цялата територия на
Община Завет

150 000

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ
Инвестиции за въвеждане на ВЕИ в обществени и
Цялата територия на
частни сгради
1 000 000
Община Завет
Мерки за Повишаване на енергийната
ефективност на обществени и жилищни сгради,
улично осветление

Газификация на обществени и Изграждане на газопреносни и разпределителни
М 3.2.2.3 битови обекти
мрежи за битова газификация
Високоефективно
комбинирано производство на
М 3.2.2.5 енергия, районни
отоплителни и охладителни
системи
Насърчаване и намаляване на
енергийната интензивност в
М 3.2.2.6
домакинствата

Цялата територия на
Община Завет

Мерки за подкрепа на предприятия за внедряване
на комбинирано производство на енергия,
районни отоплителни и охладителни системи

Подкрепа на домакинства за намаляване на
енергийната интензивност

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

2021-2027

Опазване на природната
среда и проекти

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)
Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

Цялата територия на
Община Завет

3 000 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

1 000 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

550 000

Стратегически план за
развитие на земеделието
и селските райони

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е КОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“
ИНФРАСТРУКТУРА
Опазване на идентичността на Дейности за ефективна защита и използване на
Интегрирани
природното наследство и
икономическия потенциал на природните и
Цялата територия на
Опазване на природната
М 3.2.3.1. наследеното биологично
350 000
териториални
2021-2027
защитените територии с международна
Община Завет
среда и проекти
инвестиции (ИТИ)
разнообразие
значимост – постигане на баланс между
екологични функции и екосистемни услуги
Включване в проекти за
Създаване на трансгранични екологични
трансгранично
коридори, на база на нормативна основа и
Интегрирани
Цялата територия на
Опазване на природната
сътрудничество
изграждане на капацитет за управление и
М 3.2.3.2.
250 000
териториални
2021-2027
Община Завет
среда и проекти
взаимно екологосъобразно ползване на
инвестиции (ИТИ)
природното богатство по модела на „Зелен
Коридор“ или други европейски проекти
Изграждане на „зелена“
Подобряване на свързаността между
инфраструктура
съществуващите природни зони, за да се
Интегрирани
противодейства на разпокъсването и да се
Цялата територия на
Опазване на природната
М 3.2.3.3.
500 000
териториални
2021-2027
повиши тяхната екологична съгласуваност,
Община Завет
среда и проекти
инвестиции (ИТИ)
например чрез опазване на живите плетове,
ивиците дива природа покрай нивите и малките
речни корита;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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Активизиране на
Включване на общината в проекти за
трансграничните контакти и трансгранично сътрудничество
разширяване на
сътрудничеството със
съседните гранични райони
Инвестиции за повишаване на Включване на МСП в трансгранични проекти
местното предприемачество и
насърчаване
конкурентоспособността на
МСП (които да бъдат
привлечени като директни
получатели на помощта по
програмите за трансгранично
сътрудничество)
Включване в инициативи за превенция на
риска/предотвратяване и смекчаване на
последствията от климатичните промени

М 3.3.4

Развитие на трансгранично
сътрудничество за решаване
на съвместни екологични
проблеми
Развитие на алтернативни
форми на туризъм с по-висока
добавена стойност

М 3.3.5

Трансгранични проекти в
областта на споделените
здравни услуги

Трансгранично сътрудничество и партньорства,
включително в трансграничните региони, с цел
трансфер и прилагане в голям мащаб на
иновативни, включително цифрови решения,
например чрез европейските референтни мрежи

М 3.3.3

Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани
с историческото, природното и културното
наследство, със силен акцент върху създаването на
заетост за малките и семейните предприятия

Цялата територия на
Община Завет

800 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

Цялата територия на
ОбщинаЗавет

500 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Инвестиционни програми и
проекти

Цялата територия на
Община Завет

1 000 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Опазване на природната
среда и проекти

Цялата територия на
Община Завет

500 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

2021-2027

Образование, социални
дейности , култура,
младежки дейности и спорт

Цялата територия на
Община Завет

300 000

Интегрирани
териториални
инвестиции (ИТИ)„ЕС в
подкрепа на здравето“
(EU4Health)

