Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ БЪЛГРАИЯ И СЪРБИЯ
На 22.04.2014 успешно приключва още един проект изпълняван от партньорите
Национална асоциация за правна инициатива в местното самоуправление – клон
Монтана (НАПИМС-Монтана) - България и Община Пирот, Сърбия.
По проект с наименование
„Насърчаване на икономическия обмен в
трансграничен регион Монтана-Пирот“
- 2007CB161PO006.2011-2-245, който
продължи 12 месеца, след успешно изпълнение на предвидените дейности, бяха
постигнати следните резултати:
 Проведе се изследване сред представители на бизнеса от Монтана и Пирот.
 Изготви се проучване на продуктите и услугите, предлагани от
предприятия от Монтана и Пирот, с експортни предимства или експортен
потенциал.
 Изготви се проучване на потенциалните пазари на ЕС за идентифицираните
продукти и услуги.
 Разработи се наръчник на модели за сътрудничество и партньорство, на
базата на добри европейски практики, реализирани изследвания и проучване
 Изготвен бе и правен анализ на законодателството отнасящо се до
малките и средни предприятия в пограничния район Монтана - Пирот
 Организираха се бизнес форуми в градовете Монтана и Пирот, за обмен на
добрите практики и установяване на бизнес контакти
Като резултат от положените съвместни усилия водещият партньор НАПИМС –
Монтана и втори партньор община Пирот издадоха две брошури – Брошура за
продуктите и услугите предлагани от предприятията от Монтана и Пирот и Брошура на
потенциалните пазари на Европейски съюз за идентифицираните продукти и услуги,
които биха могли да бъдат изнасяни от България и Сърбия. Като резултат от работата
на експертите по проекта бе издаден и Наръчник на модели за сътрудничество и
партньорство, базирани на европейските добри практики, съобразени с местната
действителност и направените проучвания.
Екземпляри от цитираните материали – брошури и наръчници се разпространяват
безплатно и могат да бъдат получени от офисът на НАПИМС – клон Монтана – ул.
„Климент Охридски“ 5а, ет.5, офис 510, Областен информационен център – Монтана
на адрес ул. "Иван Аврамов" №10, бл. Аврора 3, гр.Монтана.
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006-2011-2.

