Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 20142020 г. – предложение за регламент
Резюме за гражданите
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?

•

В ЕС има големи различия по отношение на степента на развитие (БВП на глава от
населението), производителността и заетостта. Задачата на Съюза е да намали тези
неравенства.

•

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е най-големият източник на
финансиране от ЕС за изпълнението на тази задача. Целта му е преодоляване на
основните регионални дисбаланси чрез подкрепа за развитието и структурното
адаптиране в регионалните икономики, включително реструктурирането на региони със
западаща индустрия и изоставащи региони.

•

ЕФРР е част от кохезионната политика на ЕС, която остава важен елемент във
финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. , предложена от Комисията. ЕС ще
предостави значително финансиране за целта.

•

Предложеният регламент за фонда за регионално развитие за периода 2014-2020 г.
определя сферите на дейност на фонда и инвестиционните приоритети за програмите
за регионално развитие.

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?

•

Всички региони в Европа ще получават финансиране от ЕФРР. Националните и
регионалните власти създават свои собствени програми за развитие и избират
проектите, които ще бъдат финансирани.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?

•

Амбициозните цели, определени на равнище ЕС - като целите на „Европа 2020“, могат
да бъдат постигнати единствено ако се превърнат в национални и регионални цели.
Финансирането от ЕФРР помага на регионите да превърнат тези цели в действия.

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?
•

Съгласно предложението, регионите ще трябва да насочат помощта от ЕФРР към
ограничен брой цели в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

•

Предложеният ЕФРР ще насочва ресурси към енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници, иновациите и помощта за малките и средните
предприятия (МСП) – поне 80 % от помощта за по-силно развитите региони и най-малко
50 % за по-слабо развитите региони. Предвидени са минимални суми за инвестиции в
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за всички региони.
Проектите в някои области няма да отговарят на условията за финансиране от ЕФРР –
като например проекти, свързани с производство, преработка и продажба на тютюн и
тютюневи изделия или с извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали.

•

Конкретна помощ от ЕФРР ще бъде предоставена за развитие на градове и градски
райони. В предложението ще бъдат обособени известен брой интегрирани мерки за
устойчиво развитие на градовете и за създаването на платформа за развитие на
градски райони с цел насърчаване на обмена между тях.

КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА?

•

Предложението на Комисията ще бъде обсъдено с правителствата на страните членки
и Европейския парламент. Очаква се то да влезе в сила през 2013 г.
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