Специфичните цели са насочени
към:




Подобряване на комуникационния
капацитет
на
мащабните
инфраструктури,
публичната
администрация и НПО;
Обучение
на
мениджъри
мащабни инфраструктури;

на

Проектът се изпълнява от:
Национален институт за научни изследвания в
областта на физиката и ядреното инженерство
„Хория Хулубей“ (IFIN-HH)
Ул. „Реакторулуй“ – 30, Мъгуреле,
Окръг Илфов, Румъния
Тел.: +40 214 042 303 / Факс: +40 214 574 210
Ел. поща: dragusin@nipne.ro
www.ifin.ro

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ул. „Студентска“ – 8, Русе,



Създаване на обучителна система
за професионални мениджъри на
мащабни инфраструктури.

Област Русе, България
Тел.: +359 888 539 388 / Факс: +359 82 845 708
Ел. поща: mihailov@uni-ruse.bg
www.uni-ruse.bg

Проект 15.3.1.017 „Управление на риска
при мащабни инфраструктури в
румънско-българската
трансгранична област“,
Код: ROBG-23 (15.3.1.017)
Стойност на финансиране от ЕС: 688656 €

Информационна конференция
Енергийни инфраструктури

Румънска асоциация за трансфер на технологии и
иновации (ARoTT)
Ул. „Щефан чел Маре“ – 12, Крайова,
Окръг Долж, Румъния
Тел.: +40 721 743 341 / Факс: +40 251 417 740
Ел. поща: diana_nedelcu@ymail.com
www.arott.ro

Очаквани резултати

Асоциация за развитие на бизнес средата в Олтения
(ADMAO)

Резултатите от проекта ще включват
комуникационни планове и симулационни
процедури, които ще създадат специфични
активи
за
включените
мащабни
инфраструктури, които да бъдат използвани
от техния мениджмънт.

Ул. „Брестей“ – 12, офис 10, Крайова,

Румънските и българските инфраструктури,
отговорни при извънредни ситуации, ще
използват координиран план за устойчивост
на риск на мащабните инфраструктури.
Ангажимент на проектното ръководство е да
предостави план за устойчивостта на
проекта, съдържащ сценарии за използване
на резултатите от проекта и да насочи
собствени или да привлече ресурси за
развитието / увеличаването на резултатите
от проекта.

Окръг Долж, Румъния
Тел.: +40 251 418 876 / Факс: +40 251 412 652
Ел. поща: office@ccidj.ro
www.ccidj.ro

Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ (ИНОБРИДЖ
БИЦ)
Бул. „Цар Фердинанд“ – 3А, Русе,
Област Русе, България
Тел.: +359 82 825 875 / Факс: +359 82 825 873
Ел. поща: info@innobridge.org
http://innobridge.org/
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Програмата Interreg V-A Румъния
– България е програма, финансирана от
Европейския Съюз (от Европейския фонд за
регионално развитие, ЕФРР).

Управляващ орган
Министерството на регионалното развитие и
публичната администрация на Румъния е
назначено за Управляващ орган.

Национален партниращ орган
Целта на програмата

е да се развие

граничната зона между двете страни чрез
финансиране на съвместни проекти.

Общият бюджет на програмата

е

Националният партниращ орган от България
е еквивалент на Управляващия орган в
Румъния
и
се
представлява
от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството
на
България.
Националният партниращ орган отговаря за
управлението на проектите в България и
осигурява съответното съфинансиране от
бюджета на Програмата.

258504126 € (от които 215745513 € от ЕФРР).
Проектите са финансирани: 85 % от ЕФРР,
13% национално съфинансиране (Румъния и
България) и 2 % собствено участие.
Средствата
са
разпределени
направления (приоритетни оси):

в

6

Проект „Управление на риска при мащабни
инфраструктури в румънско-българската
трансгранична област“, код на проекта:
ROBG-23 (15.3.1.017), цели да допринесе за
повишаване на местната обществена
осведоменост
относно
мащабни
инфраструктури
чрез
обучение
и
комуникация. Тези дейности ще бъдат
насочени към следните целеви групи:

Добре свързан регион (96450936 €);

2.

Зелен регион (63454564 €);

3.

Безопасен регион (48225468 €);



4.

Квалифициран
и
регион (17767279 €);

работещи в областта на управление
на риска;



неправителствени организации;



местни и централни власти и др.

приобщаващ

Ефикасен регион (12690913 €);

6.

Техническа помощ (19914966 €).

Допустим регион:

За постигането на целите на проекта са
предвидени специализирани обучения,
поддържане на активна комуникация с
представителите
от
целевите
групи,
разработване на ефективни обучителни
материали за бъдещи специалисти по
управление на риска и др.

Информационна конференция
Енергийни инфраструктури

Информация за проекта

1.

5.

Дейности

Основната цел на проекта е да се
подобри
информираността
на
представителите на целевите групи относно
ползите
от
експлоатацията
и
технологичните рискове при съществуващи
и бъдещи мащабни инфраструктурни обекти
от трансграничната област, като се създадат
предпоставки за повишаване равнището на
социално-икономическо
приемане
и
развитие на обектите и региона.

Бюджет на проекта
Общата стойност на проекта е 810183 €.

Информационната конференция Енергийни
инфраструктури е поредната проява,
разглеждаща основните проблеми при
управление
на
риска
в
мащабни
инфраструктурни обекти.
Тя запознава участниците с основните
резултати от проведеното обучение по
комуникационни умения и влиянието му
върху качеството на изпълнявания проект.
Квалифицирани
експерти
осигуряват
консултации
в
областта
на
комуникационните и други процеси при
управлението и анализа на риска.
Провежданата
информационна
конференция
дава
възможност
на
представители
от
енергийни
инфраструктури
да
разработят
комуникационни
планове,
отчитащи
информирането при нормални и аварийни
режими, както и обществените ползи от
експлоатацията на мащабни енергийни
инфраструктури.

