
Направление 2: Демократична ангажираност и 
гражданско участие 

Мярка 2.2 „Мрежи от градове“



  Година 

 2014

  Партньори: 

 България, Гърция, Полша,   
 Италия, Испания

  Мярка 2.2:  

 „Мрежи от градове“

  Начало: 

 01-07-2014

  Край: 

 30-06-2016

  Бюджет: 

 140 000 евро

ПРОЕКТ „МРЕЖА „АВТЕНТИЧНА ЕВРОПА“
ОБЩИНА СТРУМЯНИ Проектът работи за създаването на устойчива 

мрежа от малки общини с малък опит на европейско 
ниво, за да улесни международното сътрудничество 
и обмена на добри практики сред тях в областта на 
селския туризъм. 

Селските райони обикновено са свързани с добре 
запазени природни ресурси, традиции и автентичен 
начин на живот. Въпреки това тези райони 
обикновено имат ограничени ресурси за развитие 
на предприятия, иновативни туристически 
продукти и инфраструктура. В дългосрочен план 
тези ограничения водят до лошо икономическо 
развитие, обезлюдяване и липса на квалифицирани 
кадри, невъзможност за опазване и поддържане 
на природните ресурси, културните ценности и 
традиции.

Проектът насърчава развитието на 
селски туристически предприятия, 
които съдействат за опазването 
и управлението на околната среда 
и местната култура и подобряване 
имиджа на туристическа дестинация. 
Подходът на интегриране на 
традиционните практики в 
туристическите атракции дава 
възможност за пълноценно използване 

на съществуващите природни и културни ресурси 
в селските райони, включващи народни изкуства 
(музика, танци и ритуали), етнография, обичаи, 
традиционни храни и напитки, занаяти, лечебни 
практики и др. Дейностите, заложени в проекта 
са насочени към изграждане на инструменти 
и методи за ефективна работа в мрежата на 
заинтересованите страни, насърчаване на 
устойчивостта и зачитането на местните 
идентичности и засилване чувството за европейско 
гражданство, чрез укрепване на връзките между 
местните общности в Европа.

Повече за проекта тук

https://eunipartners.com/projects-for-the-benefit-of-our-partners/authentic-europe-network/


  Година 

 2015

  Партньори: 

 България, Португалия, Италия, Испания

  Мярка 2.2:  

 „Мрежи от градове“

  Начало: 

 01-07-2015

  Край: 

 30-06-2017

  Бюджет: 

 95 000 евро

ПРОЕКТ „ЕВРОПА НА БЪДЕЩЕТО – МНОГОЛИКА И ЕДИННА“
ОБЩИНА АКСАКОВО

Програма “Европа за гражданите” дава възможност за 
обмяна на опит и сътрудничество на гражданите на Европейския 
съюз. Управлението на проекти по тази програма е удоволствие 
и нейните възможности трябва да се използват от всички 
български общини!  

Община Аксаково



Проектът “Европа на бъдещето – многолика и единна” е съсредоточен 
върху ролята на местните власти за бъдещето на Европа. Проектът 
цели да насърчи европейското гражданство, както и да развие мрежа 
от общини, които чрез устойчиво сътрудничество и обмяна на добри 
практики да подобрят условията за гражданско участие и демократична 
ангажираност.

За да постигне целите си, проектът организира 5 международни събития:

1. Първата среща - „Европа в нашите очи“ дава възможност на европейски 
граждани от Испания, Португалия, Италия и България да обсъдят ползите 
от членството в ЕС и очакванията си за бъдещето на Европа. В рамките 
на срещата се провежда и международна конференция „Местните власти 
в основата на европейското развитие“, кръгли маси „Какво е Европа за 
нас“, „Общинските електронни услуги и тяхната роля за глобализацията“;

2. Срещата „Европа в очите на младежта“ повишава знанията на младите 
хора за Европейския съюз и процеса на вземане на решения. В рамките на 
срещата се провежда международна конференция „Участието на младите 
хора в местното управление и европейските инициативи“, семинар „Визия 

за бъдещето, изучавайки история“, кръгла маса 
„Ролята на местните власти да направят Европа по 
близка до нас“;

3. Третата среща се фокусира върху темата 
„Европа, мястото където искаме да живеем“ и дава 
възможност за обмяна на добри практики за превенция 
на ксенофобията, расизма, дискриминацията и 
насърчаване на толерантността;

4. Международната среща „Европа, която искаме 
да бъде“ цели създаването на документа „Програма 
на мрежата от градове“, включваща бъдещи 
инициативи на общините и областите на тяхното 
сътрудничество;

5. Заключителното събитие - срещата „Европа на 
бъдещето - многолика и единна“ се състои в град 
Игуалада (Испания) през май 2017 год. Събитието 
цели обмяна на опит и добри практики за опазване 
здравето на хората и околната среда, утвърждаване 
на „Програмата на мрежата от градове“, 
представяне на резултатите от конкурса „Европа, 
която искаме да бъде“, обобщаване на резултатите 
от четирите срещи, представяне на CD „Европа на 
бъдещето, многолика и единна“. 

В резултат на успешно реализирания проект и 
установеното трайно партньорство, община 
Аксаково и нейните партньори разработват нов 
проект по програма „Европа за гражданите“ – 
“Бъдещето на Европа - Презареждане”, който е 
избран за финансиране и стартира през април 2018 
год.

Повече за проекта тук

http://past.europeinfuture.eu/


  Година 

 2016

  Партньори: 

 България, Гърция, Малта, Полша, Сърбия,
 Черна гора, Италия, Франция, Испания, Румъния

  Мярка 2.2:  

 „Мрежи от градове“

  Начало: 

 01-01-2017

  Край: 

 31-12-2018

  Бюджет: 

 150 000 евро

ПРОЕКТ „TOOLS FOR A MORE INCLUSIVE, 
PARTECIPATIVE AND SUSTAINABLE 
EUROPEAN UNION (TIPS4EU)“
ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Едновременно безработните и неучащи младежи (Neither in employment, nor in educa-
tion or training -NEET) в Европа са около 17%, като в някои страни този процент е много 
по-висок (Италия, България, Румъния, Гърция, Испания). Нещо повече, същите тези 
младежи възприемат ЕС като отдалечена и незаинтересована  институция, която 
няма отношение към техните проблеми. Това ясно проличава в ниската избирателна 
активност в последните избори за Европейски парламент. Тази негативна тенденция 
може да се преодолее само чрез активното включване на тези граждани в плодотворен 
дебат за бъдещето на Европа, базиран на уроците от европейската история. 

С помощта на методи за формално и неформално образование 22 младежи се обучават 
за работа с техни връстници (“Neet-Workers”). Младежките работници организират 
няколко местни кампании, които се фокусират върху европейските инструменти за 
участие (европейски избори, петиции, граждански диалог, граждански инициативи, 
доброволчество и други), за да популяризират тези инструменти сред безработни и 
неучащи младежи и да събират отзиви и идеи. Резултатите от местните кампании ще 
бъдат използвани за заключителната дискусия за бъдещето на Европа и търсенето на 
подходящите инструменти за насърчаване  участието на младите хора в демократичния 
процес на вземане на решения. 

Устойчивостта на резултатите от проекта се постига чрез създаване на НПО „TIP-
S4EU“, което ще осигури на инициативата дълготрайно въздействие.



Какъв съвет бихте дали на 
организации, кандидатстващи 
по програма “Европа за 
гражданите” за пръв път?

“Нашият съвет е да 
кандидатстват, могат и сами 
да се справят. Процедурата 
на кандидатстване е много 
достъпна. Реализирането на 
такъв проект допринася за 
многостранно сътрудничество 
между различни страни в ЕС, а и 
не само в ЕС.”

Какви са задължителните 
условия, за да бъде един проект 
успешно реализиран?
 

“Да се разгледат и обсъдят 
добре предлаганите направления 
и мерки по програма “Европа за 
гражданите” и да се намери най-
удачната инициатива.“ 

Община Сухиндол

Повече за проекта тук

http://tips4eu.eu/


  Година 

 2017

  Партньори: 

 България, Гърция, Словения, Италия, Малта

  Мярка 2.2:  

 „Мрежи от градове“

  Начало: 

 01-01-2018

  Край: 

 31-12-2019

  Бюджет: 

 150 000 евро

ПРОЕКТ „SOLIDARITY 4 HERITAGE“

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Проектът създава европейска мрежа от градове, която има за цел да 

насърчи солидарността и доброволчеството, като основният фокус е върху 

подкрепата за културното наследство – неговото опазване и валоризация. 

Градовете, участващи в проекта, са разположени в селските райони, имат 

богато културно наследство, традиции и автентичен начин на живот. 

Независимо от това, тези райони имат ограничени ресурси за поддръжка, 

опазване и развитие на туризма около това наследство, като основните 

причини са лошото икономическо развитие, липсата на човешки ресурси 

поради обезлюдяването и липсата на инфраструктура.



ПО ТАЗИ ПРИЧИНА 
ПРОЕКТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ: 

1. Насърчаване на участието на доброволческата служба в дейности, 

свързани със съхраняването и валоризацията на наследството;

2. Подпомагане на местното и транснационалното доброволчество и 

солидарност чрез създаване на няколко инструмента за насърчаване и 

улесняване на инициативите за солидарност;

3. Подобряване на условията за работа и живот на доброволците чрез 

прилагане на регулаторни и стандартизационни процедури за наемане на 

доброволци;

4. Постигане на по-голямо признание за стойността на доброволческите 

дейности и уменията, като се акцентира върху формалните и практически 

аспекти на признаването на доброволческата дейност за валиден трудов 

стаж;

5. Развитие на формална регулаторна рамка за град “Solidarity4Heritage”, която да внесе стандарти за качество, безопасност и отговорност на доброволческите 

дейности, извършващи се на територията на участващите градове;

6. Насърчаване и разпространение на възможностите за доброволческа служба както на местно, така и на европейско ниво сред населението като цяло.

6 международни събития ще спомогнат за създаването на устойчива мрежа от транснационални доброволчески дейности между участващите градове, 

за да стимулира по-нататъшното включване на гражданите в процеса на изграждане и развитие на политики и вземане на решения. Проектът предвижда 

разработването на бяла книга “Солидарност на бъдещето”, която да бъде представена на европейските, националните и местните органи, вземащи решения, за 

да се инициира политическа реформа за по-доброто формално признаване на доброволческата служба.

Повече за проекта тук

https://eunipartners.com/projects/our-projects/solidarity-for-heritage/


  Година 

 2017

  Партньори: 

 България, Португалия, Италия,  
 Испания, Румъния, Полша,   
 Македония

  Мярка 2.2:  

 „Мрежи от градове“

  Начало: 

 01-04-2018

  Край: 

 31-03-2020

  Бюджет: 

 150 000 евро

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ“

ОБЩИНА АКСАКОВО Проектът „Бъдещето на Европа - Презареждане“ 
се фокусира върху ролята на местните власти за 
бъдещето на ЕС. Той надгражда предходния проект 
„Европа на бъдещето - многолика и единна“ на 
община Аксаково, финансиран от  програма „Европа 
за гражданите“.

Проектът цели разширяване на устойчивата 
мрежа от градове, създадена в рамките на проект 
„Европа на бъдещето – многолика и единна“, чрез 
насърчаване на гражданско и демократично 
участие на местно и европейско равнище. Чрез 
засилен културен обмен, споделяне на идеи и 
добри практики в местното самоуправление и 
насърчаване участието на младите хора в процеса 
на вземане на решения на местно и европейско ниво, 
мрежата от градове 
цели укрепване на 
сътрудничеството 
и устойчивост на 
постигнатите
резултати. 

Проектът предвижда 
организирането на 
седем международни 
срещи в седем 
различни европейски 
държави: „Нашата 
Европа“, България; 
„От евроскептицизъм 
до еврооптимизъм“, 
Македония; „Защо 
Европа? - Европа 
в очите на не-

европейците“, Португалия; „Европа принадлежи на 
младите“, Полша; „Европа, по-близо до нас“, Италия; 
„Европа в нашите мечти“, Румъния; „Бъдещето на 
Европа – Презареждане“, Испания.

В рамките на международните срещи ще 
се проведат дебатите за насърчаване на 
гражданското участие „Евроскептицизъм и 
неговата роля за бъдещето на Европа“, „Как да се 
презареди Европа“, както и конференции за обмен 
на добри практики - „Какво получихме и какво 
изгубихме от присъединяването към ЕС“, „Ние 
сме горди да бъдем европейци“, „Как да направим 
нашето място най-доброто място за живеене“, 
„Познати и непознати места в нашите населени 
места“.

Повече за проекта тук

http://europeinfuture.eu/?page=5&lang=en

