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Програмa за териториално сътрудничество  
ОП за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013" 
 
 

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ 
 
Проектното предложение на Община Враца под наименованието „Да накараме миграцията да работи 
за развитие – политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените 
места в Югоизточна Европа MMWD”,  с водещ партньор Регион Емилия - Романя (Италия), е одобрено 
за финансиране от Управляващият орган на Оперативна програма за транснационално сътрудничество 
„Югоизточна Европа”  2007 – 2013.  
 
Проектът цели разработване на нови политики и методи за повишаване на капацитета на регионалните и 
местни власти за стратегическо управление на процесите на миграцията и демографските промени. 
Проектът ще се фокусира върху: Тенденциите в пазара на труда (промоциране на заетост); Основни 
човешки нужди (повишаване на продуктивността и икономическите постижения); Местно предлагане на 
социални услуги (подобряване на социалната инфраструктура, като елемент на конкурентноспособността 
и устойчивостта). 
 
Проектът ще се изпълнява съвместно с Министерството на труда и социалната политика (България) и 
Института за изследване на обществата и знанията към БАН (България), както и: 
 

1. Регион Фрули – Венеция (Италия);  
2. Регион Абрузо (Италия); 
3. Международната организация по миграция - МОМ (Австрия); 
4. Агенция за развитие Хераклион (Гърция); 
5. Агенция за регионално развитие на Северна Приморска (Словения); 
6. Агенцията по заетостта в Кишинев (Молдова); 
7. Агенция за регионално икономическо развитие (Сърбия); 
8. Министерството на регионалното развитие и туризма (Румъния). 
9. Училище на развитите социални изследвания (Словения); 
10. Статистически институт (INSTAT) (Албания); 
11. Философски факултет (Черна гора); 
12. Статистическата служба на Република Сърбия 
13. Остров Крит (Гърция); 
14. Община Бистрица (Румъния); 
15. Община Цетине (Черна гора); 

 
Основни дейности по проекта са: Развитие на транснационални мрежи за изграждане на зони на 
устойчив растеж; Укрепване капацитета на регионалните и местните администрации да предприемат 
политики за планиране и програмиране на демографските промени, основани на факти; Подобряване на 
статистическите данни, необходими за разработване на сценарии за предотвратяване на териториалните 
последици от демографските промени и миграцията на населението; Разработване на обща 
методологична основа за създаване на политики относно регионалните тенденции в пазара на труда, 
човешки капитал и социални услуги;  Подобряване на стратегическото качество и ефективността на 
политиката на  планиране.  
 
Проектът е с продължителност 24 месеца. Прогнозен бюджет за Община Враца - 422 460 лв. Не се 
изисква съфинансиране от общината. 
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