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Додаток  

 

Неофіційний переклад 

 

 

 

Інформаційний день 

Interreg NEXT Програма «Басейн Чорного моря 2021-2027» 

 

 

 

Країна : Україна 

 

Дата : 15 листопада 2022 року 

 

Формат проведення: онлайн 

 

 

Цілі 

 підвищити обізнаність щодо ключових аспектів Програми «Басейн Чорного моря 

2021-2027»; 

 представити ключові елементи першого конкурсу пропозицій; 

 забезпечити інформування, тренінги та надання порад щодо основних етапів 

підготовки транскордонних проектних пропозицій. 

 

Цільові групи 

Потенційні бенефіціари, зареєстровані та розташовані в одному з прийнятних регіонів 

Програми, які підпадають під одну з наведених нижче категорій: 

 місцеві, регіональні та, якщо це необхідно для цілей проекту, національні органи 

влади; 

 органи, які регулюються публічним правом, такі як державні/регіональні інститути, 

університети та навчальні заклади, агентства туризму та регіонального розвитку, 

культурні та археологічні асоціації/установи, органи управління природними 

парками, заповідними територіями та науково-дослідні інститути; 

 неприбуткові організації, такі як асоціації, спілки, фонди, приватні університети, 

якщо їх юридичний статус є неприбутковою організацією, Єврорегіони, 

Європейське об’єднання територіального співробітництва. 

 

Формат заходу 

 учасники повинні пройти попередню реєстрацію 

 захід буде інтерактивним із запланованим часом для запитань і відповідей 

 наприкінці заходу учасникам будуть надані анкети з метою отримання відгуків про 

подію, а також отримання інформації про те, яка додаткова підтримка може 

знадобитися 
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Порядок денний 

 

 
 
 

Час 

(Київ) 
Тема Зміст 

14.00- 

14.15 

Початок Орган управління (MA), Національний орган (NA), TESIM 

 

 

14.15-

14.45 

Представлення 

Interreg NEXT 

Програми BSB  

Цілі:  

З’ясувати ключові моменти щодо Interreg NEXT  Програми 

BSB  

 

Запитання та відповіді 

 

14.45- 

16.00  

Представлення 

першого конкурсу 

пропозицій Interreg 

NEXT Програми 

BSB  

Цілі: 

З’ясувати ключові моменти  щодо першого конкурсу 

пропозицій,  головних вимог та нововведеннь  Interreg NEXT 

Програми BSB, порівнюючи з минулими роками 

 

Запитання та відповіді 

 

16.00-

16.10 
Кава-брейк 

16.10-

16.50 

Розробка 

проектних ідей для 

вирішення 

загальних 

транскордонних 

проблем та 

можливостей 

 

Цілі: 

Краще зрозуміти етапи підготовки проектів і логіку проектної 

діяльності  

 

 

 

 

Запитання та відповіді 

 

16.50-

17.00 

Завершення Заключні зауваження 


