
A fost evaluat impactul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria

Impactul  Programului  Interreg  V-A  Romania-Bulgaria  asupra  zonei  transfrontaliere
dintre România și Bulgaria a fost evaluat recent, concluzia fiind că Programul este unul
matur,  care  contribuie  la  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport  și  la  dezvoltarea
soluțiilor comune pentru managementul riscurilor precum și la dezvoltarea turismului și
a  relațiilor  dintre  diverse  instituții  din  regiune,  conform  Raportului  de  Evaluare  a
Impactului  Programului  Interreg  V-A  Romania-Bulgaria.  Prin  analiza  performanțelor
actuale  care  a  stat  la  baza  realizării  raportului,  este  oferit  un  punct  de  vedere
independent asupra impactului și sustenabilitții programului și, în egală măsură, pentru
a contribui la elaborarea următorului program.

Conform  raportului,  Programul  este  considerat  în  zona  transfrontalieră  drept  o
oportunitate foarte relevantă pentru nevoile comunităților în timp ce managementul și
controlul din cadrul Programului sunt apreciate ca foarte eficiente. 

Totodată, Programul a înlesnit o importantă creștere în creearea relațiilor de cooperare
în mediul  de afaceri  din zona transfrontalieră,  ceea ce implică și  o îmbunătățire a
calității vieții, o creștere a mobilități muncii etc. iar îmbunătățirea managementului
comun al riscurilor a fost sprijinită în mod semnificativ de către inițiativele finanțate în
cadrul  Programului.  De  asemenea,  analiza  a  confirmat  faptul  că  Programul  are  o
contribuție  importantă  la  progresul  înregistrat  în  domeniul  moștenirii  culturale  din
regiune, 34 de noi produse turistice integrate așteptând turiștii dornici să descopere
frumusețile și tradițiile din zonă și datorită celor 120 km de drumuri modernizați până
în  acest  moment,  peste  600.000  de  oameni  beneficiază  de  o  rețea  de  drumuri
îmbunătățită.

În cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră  Călărași  pentru  granița  România –  Bulgaria  are rolul  de Secretariat
Comun al  Programului  și  de Control  de Prim Nivel  pentru beneficiarii  din România.
Ministerul  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  și  Administrației  din  România  are  rolul  de
Autoritate de Management, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din
Bulgaria are rolul de Autoritate Națională.

Multe alte concluzii, rezultate, informații și date statistice sunt disponibile în Raportul
de Evaluare a Impactului, pe care îl găsiți împreună cu anexele pe pagina de internet a
programului, www.interregrobg.eu.
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