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Programul Interreg NEXT BMN 2021-2027
Descriere
• Program de cooperare teritorială europeană (transnațională), finanțat în cadrul
politicii de coeziune a UE (NDICI - Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și
Cooperare Internațională);
• Continuare a Programului ENPI CBC BMN 2007-2013 și a Programului ENI CBC BMN
2014-2020;
• Oferă o platformă de cooperare pentru un număr mare de țări partenere (9), fiecare
cu contexte politice, culturale, sociale și economice diverse;
• Buget: 61 milioane Euro fonduri UE (plus 10% cofinanțare națională)
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Aria eligibilă
•
•
•
•

•
•

•

România: Sud-Est
Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia
Thraki
Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne,
Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82
(Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat,
Çorum, Amasya) şi TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane)
Fed. Rusă: Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Republica
Adygea
Ucraina: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia şi
Donetsk*
Armenia, Georgia, Rep. Moldova: întreg teritoriul.
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Priorități
Prioritatea 1 REGIUNE ALBASTRĂ ȘI INTELIGENTĂ

Prioritatea 2 REGIUNE CURATĂ ȘI VERDE

Obiectiv de Politică 1 - O Europă mai competitivă și
mai inteligentă

Obiectiv de Politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă,
cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o
economie cu zero emisii de carbon

Dezvoltarea și îmbunătățirea
capacităților de cercetare și inovare
și adoptarea de tehnologii avansate
(OS 1.1)

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a
prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, luând
în considerare abordările bazate pe ecosistem
(OS 2.4)

Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a
biodiversității și infrastructurii verzi,
inclusiv în zonele urbane și
reducerea tuturor formelor de poluare
(OS 2.7)
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Și Agenda Maritima Comună
• Regulament Interreg – art.15:
În cazul în care un program transnațional sprijină o strategie macroregională sau o strategie pentru bazinele
maritime, cel puțin 80 % din contribuția FEDR va contribui la obiectivele respectivei strategii.
• Obiectivele Programului Interreg NEXT BSB sunt corelate cu obiectivele AMC.
• Programul Interreg NEXT BSB este principalul instrument prin care CE oferă finanțare pentru atingerea obiectivelor
AMC.
• Domeniile de acțiune propuse în domeniul protecției mediului sunt o continuare a celor finanțate în cadrul
programelor BMN anterioare (24 proiecte în 2014-2020).
• Proiectele viitoare ar putea capitaliza rezultatele proiectelor finanțate pentru reducerea deșeurilor marine (17 din cele
24 proiecte în domeniul protecției mediului în 2014-2020)
o scurt video care prezintă cele 17 proiecte https://blacksea-cbc.net/videos/ (noiembrie 2021).

Programul Interreg NEXT BMN 2021-2027
Abordare tematică
Prioritatea 2 – Regiune curată și
verde
Obiectiv
specific
2.1
Promovarea
adaptării
la
schimbările
climatice,
a
prevenirii riscurilor de dezastre
și a rezilienței, luând în
considerare abordările bazate
pe ecosistem

Domenii de acțiune
-

Promovarea inovației pentru instrumente îmbunătățite de observare
inteligentă, monitorizare și prognoză;
Măsuri de prevenire și atenuare a impactului schimbărilor climatice;
Abordarea pericolelor de mediu: eroziune, alunecări de teren, creșterea
nivelului mării;
Dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și
avertizare timpurie pentru dezastre naturale sau/și provocate de om;
Dezvoltarea și implementarea acțiunilor de recuperare ecologică,
contribuind la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

Activitățile vor contribui 100% la îndeplinirea obiectivelor
Agendei Maritime Comune
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Prioritatea 2 – Obiectiv specific 2.1 - Tipuri de acțiuni (1)
• Stabilirea de puncte focale, proceduri și instrumente comune de înregistrare și transmitere a datelor de mediu,
armonizate la nivel regional;
• Dezvoltarea sau îmbunătățirea sistemelor existente de colectare și monitorizare a datelor armonizate cu privire la
prognoza de mediu;
• Dezvoltarea, în comun, de instrumente inovatoare şi baze de date interoperabile cu privire la prognoza de mediu;
• Împărtășirea experienței și testarea soluțiilor de bună practică referitoare la adaptarea climatică aplicate la nivelul UE;
• Acțiuni pilot comune pentru creșterea gradului de conștientizare și informare a factorilor de decizie politici locali și
regionali cu privire la implicațiile schimbărilor climatice;
• Acțiuni pilot comune pentru creșterea capacității autorităților locale și regionale de aplicare a legislației relevante, în
vederea prevenirii și atenuării în timp util a acțiunilor care pot avea un impact negativ asupra calității apei;
• Acțiuni pilot comune pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în strategiile de gestionare a apei la
nivel local, regional și transnațional.
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Prioritatea 2 – Obiectiv specific 2.1 - Tipuri de acțiuni (2)
• Proiecte pilot comune (inclusiv infrastructură la scară mică) care vizează eroziunea costieră, alunecările de teren,
inundațiile, seceta şi incendiile;
• Dezvoltarea de soluții comune și acțiuni pilot pentru diferite tipuri de pericole de mediu;
• Investiții la scară mică în unități mobile de monitorizare a calității apei;
• Dezvoltarea de aplicații inovatoare pentru publicul larg pentru avertizarea timpurie privind dezastrele naturale și/sau
provocate de om;
• Acțiuni pilot comune pentru îmbunătățirea coordonării între actorii interesați pentru gestionarea dezastrelor naturale
și/sau cele provocate de om;
• Acțiuni pilot comune care vizează defrișările;
• Acțiuni pilot comune pentru refacerea spațiilor verzi din zonele urbane și de coastă;
• Acțiuni pentru încorporarea redresării verzi în strategiile guvernamentale locale și regionale pe termen lung.
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Abordare tematică
Domenii de acțiune
Prioritatea 2 – Regiune curată și verde
Obiectiv specific 2.2 - Îmbunătățirea
protecției și conservării naturii, a
biodiversității și infrastructurii verzi,
inclusiv în zonele urbane și reducerea
tuturor formelor de poluare

-

Protecția și promovarea biodiversității și a
patrimoniului natural;
Acțiuni privind protecția mediului la toate nivelurile
de învățământ;
Investiții în infrastructura verde pentru atenuarea
poluării şi degradării aerului, apei şi solului;
Acțiuni pentru reducerea poluanților, precum și
reducerea, colectarea şi reciclarea deșeurilor marine
și fluviale.

Activitățile vor contribui 100% la îndeplinirea obiectivelor
Agendei Maritime Comune
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Prioritatea 2 – Obiectiv specific 2.2 - Tipuri de acțiuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea de instrumente IT comune pentru promovarea ecosistemelor, dezvoltarea și protejarea acestora;
Dezvoltarea și implementarea acțiunilor pilot comune pentru protecția biodiversității și a patrimoniului natural;
Consolidarea capacităţilor de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor existente;
Cercetare comună în zonele marine protejate și sprijin pentru creșterea numărului de noi zone marine protejate;
Campanii de conștientizare la toate nivelurile educaționale pentru protejarea lacurilor, râurilor și mării de micromaterialele plastice;
Acțiuni care vizează consolidarea capacităților administrației locale şi regionale de a educa cetățenii pentru un
comportament prietenos cu mediul;
Acțiuni comune de conştientizare a tinerilor cu privire la biodiversitate și protecția mediului;
Investiții la scară mică în infrastructura verde;
Implementarea acțiunilor pilot comune în scopul creării Centurii Verzi de coastă a Mării Negre;
Infrastructură la scară mică pentru combaterea poluării apei și a solului;
Soluții tehnice inovatoare pentru refacerea ecosistemelor degradate;
Implementarea acțiunilor pilot transnaționale pentru reducerea deșeurilor marine și fluviale.
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Tipuri de proiecte
• proiecte de mică valoare (250.000 euro - 500.000 euro fonduri UE) – maxim 10%
din bugetul Programului;
• proiecte normale (de tip “soft”, inclusiv investiții la scară mică).

