
 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „ Форми на адаптиране към климатичните промени чрез 
териториални стратегии”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за 

регионално сътрудничество „INTERREG IVC” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи  

от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”     
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“ФОРМИ НА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЧРЕЗ 

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ” (F:ACTS!) 
 

 
Акроним: F:АCTS! 

Наименование: Форми на адаптиране към климатичните промени чрез териториални стратегии 

Програма: INTERREG IVC 

Продължителност на проекта:  01.10.2009 г. - 31.12.2012 г. 

 

Водеща организация: 

 

ХОЛАНДИЯ: Правителствена служба за управление на земите и водите (DLG) 

 

Партньорство: 
 

БЕЛГИЯ – Фландрия: Фламандска агенция Land (VLM), Провинция Лимбург 

БЪЛГАРИЯ: Община Варна 

ГЪРЦИЯ: Развитие на предприятията на Ахаия Префектура 

ИТАЛИЯ: Национален съюз на планинските общини, общности и власти (UNCEM) 

ЛИТВА: Поземлена служба в рамките на Министерството на земеделието, Министерство на 

земеделието 

ХОЛАНДИЯ:  Van Hall Larenstein университет (VHL), Almere община 

ПОРТУГАЛИЯ: Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони”, Генерална дирекция за 

териториално планиране и развитие на градските райони 

ИСПАНИЯ: Галисия: Регионалнo Министерство по въпросите на селските райони, Университета на 

Сантяго де Компостела (USC) 

 

Бюджет: 2 286 002  евро общо за проекта; 123 000 евро партньорски бюджет на Варна, от които 85% 

финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% партньорско съ-финансиране. 

 

Постигната обща цел:  
 

Създаде се ефективен капацитет за прилагане на регионално и местно ниво на интегрирани 

териториални подходи, които се адаптират към изменението на климата и неговото въздействие в 

крайградските и селските райони. Фокусът на проект F: АCTS! беше насочен върху рисково-склонни 

области, които нямат "устойчивост",  да реагират и да се възстановят от екстремни метеорологични 

условия. Проектът обхвана области, склонни към наводнения и пожари, и природни зони, които са 

особено уязвими. Чрез комбиниране на функции се постигна намаляване емисиите на CO2, като по този 

начин се допринесе за смекчаване на страничните ефекти. 

 

Постигнати специфични цели: 
 

 Обмяна (Компонент 3): По време на цялото изпълнение на проекта беше осъществен обмен между 

партньорите на практически знания, относно мерки за приспособяване към изменението на климата в 

крайградските и селските райони; 

 Разработване (Компонент 4): Съвместната работа при пилотните дейности допринесе за придобиване 

на практически опит за подобряване на политики и методи. 
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 Разпространяване (Компонент 2): При изпълнението на проекта бе осъществено споделяне между 

партньорите-региони, както и с по-широка група регионални организации, на учебни въпроси и 

препоръки за по-добри политики и методи. 

 

Целеви групи:  Власт имащи и политици, експерти по екология, регионално развитие и др. 

 

Постигнати резултати: 

 

 Повишен е капацитета (знания, опит, методи) между партньорските организации за планиране и 

прилагане на мерки за адаптиране към изменението на климата, чрез регионалните и местните 

териториални подходи за развитие в крайградските и селските райони (85 лица, сред партньорите). 

 Подобрени са политики (тип на решения, управление и координация между секторите, участието на 

заинтересованите страни) във всички участващите региони / страни, като налице са приложени успешни 

практики и подходи от други региони (8 региона); 

 Повишена е информираността сред експерти и политици в широк диапазон на европейските региони 

и е укрепен капацитета за изпълнение на интегрирани териториални подходи за справяне с изменението 

на климата (650 лица от 30 региона); 

 

Статус на проекта: Приключил 

 

 


