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Programme BG 11 
„Capacity-building 

and institutional 
Co-operation“

The present Programme sets out a platform for capacity-building and 
institutional cooperation between Bulgarian and Norwegian Public 
Institutions, Local and Regional Authorities, defining a coherent set of 
measures to be carried out through two pre-defined projects within the 
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. 
The programme shall support activities related to exchange of 
experiences and learning between public institutions and local and 
regional authorities in Norway and Bulgaria. It will be implemented 
trough two pre-defined projects: one project to promote exchange 
of experience between the Norwegian Barents Secretariat and the 
Bulgarian Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW) 
and another project to promote exchange of experience between 
the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) and 
the National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria 
(NAMRB). 
The target groups of the Programme are the Bulgarian public institution, 
local and regional authorities, and the civic, business, cultural and 
political leaders in search of comparative insight on trends and best 
practices.

Programme objective: To strengthened institutional capacity and human resource development in Bulgarian 
public institutions, local and regional authorities through cooperation and transfer of knowledge with similar 
institutions and authorities in Norway.

Main focus: The programme sets a platform for capacity building, development of modern and efficient public 
administration at central and local level and improvement of public services, through the implementation of 
two pre-defined projects.

Programme expected outcomes
1. Increased and strengthened cooperation between public institutions, local and regional authorities in the 

Beneficiary States and similar institutions and authorities in Norway.
2. Enhanced institutional capacity and human resources development in public institutions, local and 

regional authorities in the Beneficiary States.

Pre-defined projects
„Improving the capacity of NAMRB and Bulgarian municipalities through cooperation with Norwegian local 
authorities“.
„Bulgarian Border Dialogues. Developing a Regional CBC Data Center“.

BG 11 „Capacity-building and 
institutional Co-operation“

Programme budget: The contribution from the Norwegian Financial Mechanism is 
 2 016 000 EUR. 
 The overall budget of the programme is 2 371 765 EUR.

Programme operator: Operational Programme Technical Assistance Directorate

Programme area: Capacity-building and Institutional Co-operation

Donor programme partners: The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) 
 Norwegian Barents Secretariat 

Project Promoters:  National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria  
 Ministry of Regional Development and Public Works 
 of Republic of Bulgaria, DG “Territorial cooperation management”
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Overall objective: Enhance the level of knowledge and understanding of cross-border processes between 
Bulgaria and its neighbouring countries. Bolster the understanding of CBC in the regions and countries involved, 
thus promoting good neighbourly relations, fostering stability, security and prosperity in the mutual interest 
of all countries concerned, and encouraging their harmonious, balanced and sustainable development. 
The development of the CBC Data Center will promote enhanced regional cooperation, accelerate integration 
of EU economic and political spaces, and help attract qualified human resources and foreign investments.

Specific objectives:
•	 Assemble and generate relevant data on cross-border relations and borderland developments
•	 Make data on CBC and borderland developments more accessible with the establishment of a Data Centre 

and more compelling with the application of data visualizations 
•	 Engage journalists and regional media in data journalism on cross-border relations and borderland 

developments with the establishment of a data journalism training programme
•	 Harmonize statistical methodology on cross-border data between neighboring countries

Project’s expected outcomes:
•	 Experience and best practices shared between organizations dealing with territorial cooperation
•	 Enhanced public awareness of the state of cross-border communities relations
•	 Data on borderland developments and cross-border cooperation is assembled and made available in CBC 

data center 
•	 A network of national statistic institutes established 
•	 Cross-border data journalism courses developed and implemented

 Project Promoter: Ministry of Regional Development and Public 
  Works, DG “Territorial cooperation management”

 Project Partner: Norwegian Barents Secretariat

 Locations of the project:
 Bulgaria: Vidin, Montana, Pernik, Sofia, Sofia city, Kyustendil, 
  Blagoevgrad, Haskovo, Yambol, Burgas

 Serbia: Zajecar, Nisava, Bor, Pirot, Pcinja, Jablanica

 Former Yugoslav Republic of  North-East Region, East Region, South-East Region 
 Macedonia: 

 Turkey: Edirne, Kirklareli

 Norway: Oslo, Finnmark

 Total duration of the project: 38 months 

 Estimated total eligible project costs: €1,076,471

Project: 
Bulgarian Border Dialogues. 

Developing a Regional 
CBC Data Center
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Main objective: Enhancing the institutional capacity and development of human resources of Bulgarian local 
authorities and NAMRB through cooperation and transfer of knowledge, experience and good practices with 
the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS).

Specific objectives:
•	 Capacity building for development of efficient dialogue with central authorities and activities of local 

authorities
•	 Improved framework and capacity building for sustainable and transparent local finance management
•	 Development of efficient forms of inter municipal cooperation for public service provision

Project’s expected outcomes:
•	 Improved institutional capacity and skills of NAMRB members and NAMRB team in maintaining efficient 

dialogue and lobbying in front of the central authorities
•	 Changes regarding local financial management implemented in line with the national Decentralization 

Strategy and the CoE’s recommendations on the level of implementation of the ECLSG, adopted in October 
2011

•	 Increased inter municipal cooperation – with special attention to the border areas covered by the Cross 
Border project

 Project Promoter: National Association of municipalities 
  in the Republic of Bulgaria

 Project Partner: The Norwegian Association of Local 
  and Regional Authorities (KS)

 Locations of the project: Bulgaria

 Total duration of the project: 30 months 

 Estimated total eligible project costs: €1,093,694

Project: 
„Improving the capacity  
of NAMRB and Bulgarian  

municipalities through  
cooperation with 

Norwegian local authorities“
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Programme Operator: “Operational Programme Technical Assistance” 
Directorate, Council of Ministers, Republic of Bulgaria; 

Address: 1594 Sofia, 6-8 Serdka Str. 
tel. +359 2 940 3652/3625; fax: +359 2 940 2519; 

e-mail: opta@government.bg; www.BG11norwaygrants.bg

Donor Programme Partners
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Address: P. O. Box 1378. 0114 Vika. Oslo, Kingdom of Norway
tel. +47 24132600; fax: +47 22 83 22 22

e-mail: postmaster@ks.no; www.ks.no
Norwegian Barents Secretariat

Address: P. O. Box 276 NO-9915 Kirkenes, Kingdom of Norway
tel. +47 78 97 70 50; fax: +47 78 97 70 55 
e-mail: info@barents.no; www.barents.no 

Project Promoters
National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria

Address: 1111 Sofia, 23, Golash St.
tel. +359 2 9434467; fax: +359 2 9434467

e-mail: namrb@namrb.org; www.namrb.org
Ministry of Regional Development and Public Works of Republic  

of Bulgaria, DG “Territorial cooperation management”
Address: 17 – 19  “Kiril i Metodiy” Str., 1202 Sofia

tel. +359 2 9405  9; fax: +359 2 987 25 17 
e-mail: press@mrrb.government.bg; www.mrrb.government.bg 

National Focal Point: “Monitoring of EU Funds” Directorate, 
Council of Ministers, Republic of Bulgaria

Address: 1594 Sofia, 1 Dondukov Blvd.
tel. +359 2 940 24 95; e-mail: a.grozdanova@government.bg

www.eeagrants.bg, www.norwaygrants.bg

Оператор на програмата: Дирекция „Оперативна програма 
„Техническа помощ“, Министерски съвет, Република България 
Адрес: 1594 София, ул. „Сердика“ № 6-8 
тел. +359 2 940 3652/3625; факс: +359 2 940 2519 
e-mail: opta@government.bg; www.BG11norwaygrants.bg

Програмни партньори от страна на донора
Норвежката асоциация на местните и регионални власти
Адрес: П. К. 1378. 0114 Vika, Осло, Кралство Норвегия
тел. +47 24132600; факс: +47 22 83 22 22 
e-mail: postmaster@ks.no; www.ks.no
Норвежки Баренцов секретариат
Адрес: П. К. 276 NO-9915 Kиркенес, Кралство Норвегия
тел. +47 78 97 70 50; факс: +47 78 97 70 55 
e-mail: info@barents.no; www.barents.no 

Проектни Бенефициенти
Национално сдружение на общините в Република България
Адрес: 1111 София, ул. „Голаш” № 23,
тел. +359 2 9434467; факс: +359 2 9434467 
e-mail: namrb@namrb.org; www.namrb.org
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
на Република България, ГД „Управление на териториалното 
сътрудничество“
Адрес: 1202 София, ул. „Кирил и Методий“ № 17—19
тел. +359 2 9405 9; факс: +359 2 987 25 17 
e-mail: press@mrrb.government.bg; www.mrrb.government.bg 

Национално координационно звено: Дирекция „Мониторинг на 
средствата от ЕС“, Министерски съвет, Република България 
Адрес: 1594 София, бул. „Дондуков“ № 1 
тел. +359 2 940 24 95; e-mail: a.grozdanova@government.bg 
www.eeagrants.bg, www.norwaygrants.bg

Contacts: Контакти:
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Обща цел: Укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в 
българските публични институции, местни и регионални власти и НСОРБ  чрез сътрудничество и 
трансфер на знания, опит и добри практики с Норвежката асоциация на местните и регионални 
власти.

Специфични цели:
•	 Изграждане на капацитет за развитие на ефективен диалог с централните власти и 

дейностите на местните власти
•	 Подобрена рамка и изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно финансово 

управление
•	 Разработване на ефективни форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на 

обществени услуги

Очаквани резултати от проекта:
•	 Подобрен институционален капацитет и умения на членовете на НСОРБ и екипа на НСОРБ за 

поддържане на ефективен диалог и лобиране пред централните власти
•	 Промени във връзка с финансовото управление, изпълнени в съответствие със стратегията 

за децентрализация и препоръки на СЕ относно равнището на прилагане на ЕХМС, приета през 
октомври 2011 г.

•	 Увеличено междуобщинско сътрудничество — с повишено внимание към областите, обхванати 
от трансграничния проект

 Бенефициент Национално сдружение на общините  
 по проекта: в Република България

 Партньор по проекта: Норвежката асоциация на местните  
  и регионални власти

 Местоположение на проекта: България

 Обща продължителност на проекта: 30 месеца

 Допустими разходи по проекта: 1 093 694 евро

Проект: 
„Укрепване на капацитета 

на Националното 
сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) 
и българските общини чрез 

сътрудничество  
с Норвежката асоциация 

на местните  
и регионални власти“
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Обща цел: Подкрепа за повишаване разбирането на трансгранично сътрудничество сред регионалните 
и национални участници в процесите, с цел популяризиране на добросъседските взаимоотношения; 
насърчаване на тяхната стабилност, сигурност и благополучие по отношение на общия интерес на всички 
заинтересовани страни; както и насърчаване на тяхното хармонично, балансирано и устойчиво развитие. 
Разработването на регионална база данни за трансгранично сътрудничество ще насърчи регионалното 
сътрудничество, ще ускори интегрирането в икономическото и политическото пространство на ЕС и ще 
спомогне за привличане на квалифицирани човешки ресурси и чуждестранни инвестиции.

Специфични цели:
•	 Събиране и генериране на данни, приложими за трансграничните връзки и развитието в граничните райони
•	 Повишаване достъпността до данни за трансгранично сътрудничество чрез създаването на база 

данни и на атрактивността им чрез прилагане на визуализация на данните
•	 Привличане на журналисти и регионални медии към журналистика оперираща с данни относно 

трансгранични връзки и развитие в граничните райони чрез създаване на програма за обучение за 
журналистика оперираща с  данни

•	 Хармонизиране на статистическата методология относно трансграничните данни между съседни 
държави

Очаквани резултати от проекта:
•	 Обменен опит и добри практики между организации, занимаващи се с териториално сътрудничество
•	 Повишена обществена информираност относно състоянието на връзките между трансгранични 

общности
•	 Събрани и достъпни данни за развитието в граничните райони и трансграничното сътрудничество, 

чрез база данни за трансгранично сътрудничество 
•	 Изградена мрежа от национални статистически институции 
•	 Разработени и проведени курсове за журналистика с трансгранични данни.

 Бенефициент Министерство на регионалното развитие 
 по проекта: и благоустройството, ГД „Управление на 
  териториалното сътрудничество“

 Партньор по проекта: Норвежки Баренцов секретариат

 Места за изпълнение на проекта: 
 България: Видин, Монтана, Перник, София, София-град, 
  Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас

 Сърбия: Зайчар, Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, Ябланица

 Бивша югославска република  Североизточен регион, Източен регион,  
 Македония: Югоизточен регион

 Турция: Одрин, Лозенград

 Норвегия: Осло, Финмарк

 Обща продължителност на проекта: 38 месеца

 Допустими разходи по проекта: 1 076 471 евро

Проект: 
Български трансграничен 

диалог. Разработване 
на регионална база 

данни за трансгранично 
сътрудничество
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Програма BG 11 
„Изграждане на 

капацитет и 
институционално 
сътрудничество“

Настоящата програма създава платформа за изграждане 
на капацитет и институционално сътрудничество между 
българските и норвежките публични институции, местни и 
регионални власти като предлага пакет от мерки, които да се 
реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от 
Норвежкия финансов механизъм 2009—2014. 
Програмата финансира дейности, свързани с обмен на опит и 
знания между публичните институции и местните и регионални 
власти в Норвегия и България. Тя ще бъде изпълнена чрез два 
предефинирани проекта: Първият е за насърчаване на обмена на 
опит между Норвежкия баренцов секретариат и българското 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ), а вторият е за Проект  за насърчаване обмена на опит 
между Норвежката асоциация на местните и регионални власти 
и  Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ). 
Целевите групи на програмата са българските публични 
институции, местните и регионалните власти, както и  
гражданското общество, бизнеса, културните институции и 
политическите лидери в търсене на сравнителен подход върху 
тенденции и най-добри практики.

Цел на програмата: Да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси 
в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер 
на знания със сродни институции в Норвегия

Основен фокус: Програмата създава платформа за изграждане на капацитет, развитие на модерна 
и ефективна публична администрация на централно и местно ниво и подобряване на обществените 
услуги чрез изпълнението на два предефинирани проекта.

Очаквани резултати от програмата
1. Повишено и засилено сътрудничество между публичните институции, местни и регионални 

власти в България и сродни институции и власти в Норвегия
2. Подобрен институционален капацитет и развитие на човешките ресурси в публичните 

институции, местни и регионални власти в България.

Предефинирани проекти
„Укрепване капацитета на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и 
българските общини чрез сътрудничество с Норвежките местни и регионални власти“
„Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично 
сътрудничество“

BG 11 „ Изграждане на капацитет 
и институционално сътрудничество“

Бюджет на програмата: Приносът от Норвежкия финансов механизъм  е 2 016 000 евро.  
 Общият бюджет на програмата е 2 371 765 евро.

Програмен оператор: Дирекция “Оперативна програма “Техническа помощ“

Програмна област: Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество

Програмни партньори: Норвежка асоциация на местните и регионални власти 
 Норвежки Баренцов секретариат 

Бенефициенти: Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 на Република България, ГД „Управление на териториалното 
 сътрудничество“



  ПРОГРАМА BG 11 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014


