Девети тримесечен доклад

юли-септември 2013 г.

Резюме
През лятото нямаше прекъсване в провеждането на Програмата - то беше ефикасно, а броят на
проектите при които бе отбелязано закъснение е намален на половина (от 34 на 17), докато само
един проект се намираше в критично положение. От 239 договорени проекти, 166 (69%) са
приключени, което представлява увеличение със 7% в сравнение с второто тримесечие на 2013 г;
44 (18%) проекти са реализирани изцяло според плана, а провеждането на един проект е
прекратено. До сега е прекратено провеждането на общо 11 проекта. До края на септември 2013 г.
са разпределени общо 13.457.419,10 евро от средствата на Програмата, съответно 80,9% от
бюджета.
Освен политиката, след една година, икономическата криза представлява най-голямо
предизвикателство за Програмата. В началото на юли Правителството извърши ревизия на
бюджета и намали средствата за министерствата и местните самоуправления, докато
предприятията имат все повече трудности да поддържат ликвидност. ЕУ ПРОГРЕС чрез
прилагането на методологията за безвъзвратна помощ намали рисковете, така, че провеждането
на Програмата продължи с минимални закъснения. Обаче, възможното влияние на
икономическата криза върху общите ефекти от Програмата, както и върху следващите проекти и
интервенции за развитие, представляват повод за загриженост.
Добра новина е, че през докладния период са заети 112 души - чрез два проекта, свързани с
детски градини, виртуално бизнес инкубиране на предприемачи от ромски произход, проекти,
финансирани посредством Фонда за участие на граждани и благодарение на провеждането на
местните акционни планове, изготвени с подкрепата на ЕУ ПРОГРЕС.
Също е нужно да се посочат няколко проекти от областта на екологията, които са реализирани:
проектите за регионлните сметища Баница и Материс и Студията за приложимост за Националния
парк Копаоник създават основа за инвестиции на стойност от 17,5 милиона евро. Баница е
особено добър пример за междуобщинско сътрудничество, а същевременно може да се счита и
за показател за подобряване на стабилността в този район.
Когато говорим за малките инфраструктурни проекти, вече реализираните проекти свързани с
подобряване на образованието, те са достигнали своя пълен потенциал през това тримесечие.
Примерно, в Рашка вече не съществува листа на чакане за записване на деца в градинка.
Реализирани са още пет малки проекти: два, благодарение на които 3.500 граждани са снабдени с
питейна вода, два, които са свързани с пазари и един за отопление на спортната зала в Нови
Пазар. Проектите, отнасящи се до подобряване на достъп до здравната защита в южна и
югозападна Сърбия ще бъдат завършени през следващото тримесечие.
Благодарение на подписването на анекса на споразумението със Швейцарската агенция за развитие
и сътрудничество на стойност от 402.850 евро, Програмата има възможност да прдължи да
подкрепя местните механизми за равноправие между половете, да присъжда безвъзвратна помощ
за укрепване положението на жените и да продължи да подтиква участието на жените в процеса на
вземането на решения на местно равнище.

Изследването представлява значителен елемент за следенето и оценяването на резултатите на ЕУ
ПРОГРЕС, както и за планирането на следващите програми за развитие и инвестиции. В момента се
провеждат две изследвания: за конкурентнстта на общините и удовлетвореността на гражданите.
Двете изследвания трябва да приключат до края на годината, а те се провеждат в деветте общини,
които допълнително трябва да участват в Програмата, която ще се реализира след ЕУ ПРОГРЕС.
Общуването с обществеността може да се оцени като интензивно - публикувани са към 300 доклада
в медиите, а Уеб страницата на ЕУ ПРОГРЕС е отбелязала почти 5.000 индивидуални посещения
през докладния период. Брандирането на проектите започва да дава резултати. Примерно, 20
жураналисти от медии с национална честота са посетили Нови Пазарр и са публикували някои от
най-позитивните информации за този Град през изтеклите години.
Последното тримесечие през 2013 година ще бъде интензивно. Програмата се надява на добри
климатични условия, благодарение на което ще се намали опасността за закъснение в
реализацията на няколко проекти. Една от ключовите задачи ще обхване внимателно
проследяване на финансиите за Програмата. Управителният съвет на Програмата континуирано
ще бъде осведомяван за тях, понеже ще може да се окажее да взема бързи решения, с които ще
се овъзможи харченето на всички средства до приключването на Програмата през март 2014 г.

