Програма за европейско партньорство с общините
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Резюме
Насрочването на парламентарните и местни избори за 6-ти май веднага предизвика
промотивни активности и преговори за коалиции в цљлата зона на отговорност на ЕУ
ПРОГРЕС. Четири албански партии от Южна Сърбия обявиха, че ще участват в
Републиканските избори, докато в Югозападната част на Сърбия продължиха
спекулациите за евентуалното ангажиране на муфтията Зукорлич.
ЕУ ПРОГРЕС до сега е сключил 120 договори за безвъзмездна помощ на обща стойност
от над 4,4 милиона евро. Също голямо значение има и съветодавната подкрепа, която
Програмата продължава да предлага на своите партньори в Южна и Югозападна
Сърбия. Някои от основните инициативи, които подкрепя Програмата включват: 40
проекти, в които партньори са граждански сдружения и местните самоуправления, 25
общински инфраструктурни проекти, два голями междуобщински инфраструктурни
проекта, 23 проекта за подкрепа на развитие на плановете за регулация, развитие на
техническите документи за осем приоритетни общински проекти и три проекта,
свързани с предлагането на безплатна правна помощ.
Реализацията на проектите, обаче и занапред се сблъсква с редица препятствия и в
момента 55 (49%) от проектите се реализират със закъснение, докато реализацията на
осем проекта може да се охаректеризира като критична. ЕУ ПРОГРЕС прилага модела
на индиректна реализация, което означава, че ползващите получават безвъзмездна
помощ и стават „собственици” на определени проектни активности. Този подход е поефикасен по отношение на изграждането на капацитетите, обаче в момента
представлава и основна причина за забавянето на реализацията на проектите.
Примерно, общините изпитват трудности при благовременно подсигуряване на
средства за съфинансиране, при подсигуряването на средства за качествена техническа
документация за одобрените инфраструктурни проекти, при провеждането на
процедурите за обществени поръчки и изпълняването на договорените задължения,
което има за последица отлагане на реализацята на проектите, обаче не представлява
заплаха за самата реализация на по-голяма част от проектите. Покрай това
реализацията на активностите беше обременена и заради острата зима, която през
януари и февруари 2012 година захвана Сърбия.
ЕУ ПРОГРЕС е установил и поддържа добри отношения с Правителството на Република
Сърбия, както и с развойните агенции и програми. Това партньорство се потвърждава
от съвместните проекти и активности с Министерството на околната среда, мините и
просторното планиране, Министерството на икономиката и регионалното развитие,
Министерството за човешки и малцинствени права, Министерството за държавно
управление и местно самоуправление, Канцеларията за устойчиво развитие на
недостатъчно развитите региони и Кординационното тяло за Прешево, Буяножац и
Медведжа. Обаче, както и по отношение на ЛСУ, средствата за съфинансирането на
проектите, които подсигуряват министерствата, както и съвместната реализация на
проектите, предизвикват закъснения и несигурност, което също забавя
благовременното завършване на проектите.

Програмата финансират Европейския съюз, Правителството на Швейцария и
Правителството на Сърбия, а провежда я УНОПС със съдействие на 25 общини от
южна и югозападна Сърбия.
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На заседанието си проведено през февруари в Лесковац Управителния съвет на
Програмата (УНОП) одобри проекти на стойност от повече от половин милион евро.
Става дума за проекти за регионално производство на овощия в Пчински окръг, път до
обекта на бързата помощ в Блаце, регулиране на река Стражевица в Прокупле,
изграждане на пазар за млечни продукти в Житораджа, изготвяне на техническа
документация за товарене на отпадъци в Сйеница, както и концепт на кампанията за
родова равноправност. Председателствуващият на УНОП заяви, че Канцеларията за
европейски интреграции в РС (СЕИО) задвижва консултации за проект, който може би
ще наследи ЕУ ПРОГРЕС и помоли ЕУ ПРОГРЕС да окаже помощ в местните
консултации.
Този доклад съдържа информации за развитието на събитията през първото
тримесечие от 2012 година. В Глава 1 е представен преглед на целите, резултатите и
ползващите на ЕУ ПРОГРЕС. В Глава 2 са представени най-новите информации за
политическите, обществените и икономическите събития, докато в Глава 3 е
представен подробен преглед на активностите в Програмата. Глава 4 е съсредоточена
върху въпросите за управление, а Глава 5 съдържа преглед на партньорствата, за които
Програмата е дала свой принос. Последната глав, Глава 6, предлага информация за
прозрачността на Програмата.
В Приложенията подробно са изложени информации за някои конкретни активности,
които са предприети в рамките на Програмата.

Програмата финансират Европейския съюз, Правителството на Швейцария и Правителството на Сърбия, а
провежда я УНОПС със съдействие на 25 общини от южна и югозападна Сърбия.
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