
 
Финансирането на ЕС за регионите: какви са
приоритетите
 
Европейските средства ще помогнат на регионите в ЕС за възстановяване от
кризата с COVID-19, ще намалят различията и ще допринесат за по-устойчиво
развитие.
 

Регионите в Европа ще получат 243 млрд. евро за 2021-2027 г. (по цени от 2018 г.) от
програмите на ЕС за регионално развитие и сближаване. Средствата ще подкрепят
преодоляването на последиците от пандемията, прехода към „зелена“ икономика,
социални мерки и изграждане на устойчива градска среда.
 
 
Научете как Европейският парламент подпомага развитието на социална Европа.
 
Модернизиране на регионалната политика 
 
Парламентът одобри през юни 2021 г. пакет от правила в областта на кохезионната
политика. Те засягат функционирането на Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР) и Кохезионния фонд, програмата за междурегионално сътрудничество Interreg,
финансирана от ЕФРР, и набор от цели и изисквания за управлението на фондовете.
 
Устойчив икономически растеж в регионите на
ЕС
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Регионална политика на ЕС за 2021-2027 г.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20170616STO77648/sotsialnata-politika-na-es-sstoianie-i-predizvikatelstva
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06628/ep-podkrepia-po-ekologhosobrazni-fondove-za-reghionalno-razvitie-i-strudnichestvo
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06628/ep-podkrepia-po-ekologhosobrazni-fondove-za-reghionalno-razvitie-i-strudnichestvo
https://www.interregeurope.eu/


Обновената кохезионна политика цели да опрости процедурите, да направи
инвестициите по-ефективни и да допринесе за възстановяването на регионите и
прехода им към климатично неутрална Европа.
 
Значителна част от финансирането (поне 30%) ще бъде насочена към мерки относно
климата. Освен това финансираните проекти ще трябва да бъдат съобразени с целите
на ЕС относно околната среда, климата, биоразнообразието и кръговата икономика.
 
Поне 8% от средствата по ЕФРР ще бъдат заделени за изграждането на устойчива
градска среда. Освен това ще се инвестира за създаване на работни места и устойчив
икономически растеж.
 
Отдалечените и обезлюдените региони и островите ще получат специално внимание в
регионалната политика на ЕС.
 
Няма да бъдат финансирани проекти, свързани с атомна енергия и изкопаеми горива,
освен за замяна на въглища с природен газ – такива проекти ще могат да получават
средства до края на 2025 г.
 
 
Фондовете ще съдействат за изхода от кризата с COVID-19. Затова те ще подпомагат
културата, устойчивите форми на туризъм, цифровизацията и укрепването на
системите на здравеопазване.
 
Финансиране на регионалното развитие и
сътрудничеството 
 
Финансови средства за кохезионната политика са предвидени както в дългосрочния
бюджет на ЕС, така и в плана за възстановяване на ЕС.
 
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
• Създаден през 1975 г.

• Цели да намали регионалните различия, да подпомогне региони, чието развитие
изостава, и да допринесе за трансформацията на региони със западаща
промишленост

• Подкрепя региони, страдащи от сериозни и постоянни естествени или демографски
недостатъци
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200429STO78172/vzstanoviavaneto-sled-covid-19-aktsent-vrkhu-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200519STO79422/kak-da-zashchitim-bioraznoobrazieto-politikata-na-es-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20210311STO99736/deputatite-iskat-po-ustoychiv-turizm-sled-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/tsifrova-transformatsiia/20210414STO02010/tsifrova-transformatsiia-politikata-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190705STO56307/kak-es-raboti-za-podobriavane-na-zdraveto-na-evropeytsite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20210128STO96608/vzstanoviavane-ot-krizata-s-covid-19-kak-shche-raboti-osnovniiat-instrument-na-es


Други източници на финансова подкрепа за
регионите 
Като част от инвестиционния план в областта на климатаФондът за справедлив преход
ще подпомага региони, които разчитат на добива на изкопаеми горива и са най-
засегнати от прехода към климатична неутралност. Парламентът одобри фонда през
май 2021 г., като той получава 7,5 млрд. евро от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и 10
млрд. евро от плана за възстановяване.
 
Освен това европейските региони ще могат да разчитат на 47,5 млрд. евро от нов
инструмент на име REACT-EU за преодоляване на неблагоприятните последици от
пандемията.
 

Програма "Interreg" за междурегионално сътрудничество
• Създадена през 1990 г.

• Подкрепя трансгранични проекти в здравеопазването, екологията или други области

• Подпомага сътрудничеството между региони от различни страни и най-отдалечените
региони

• Ще финансира мерки относно климата и социални програми, включително за
здравеопазване, както и малки проекти

Кохезионен фонд
• Създаден през 1994 г.

• Подкрепя екологични проекти и изграждане на трансевропейска мрежа

• Финансира проекти за сближаване на темповете на икономически растеж и
създаване на работни места

• Средствата са предвидени за по-слабо развити региони с брутен национален доход
под 90% от средния за ЕС

Процедура и документи
Програма "Interreg" за междурегионално сътрудничество  за 2021-2027 г.
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд за 2021-2027 г.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200109STO69927/finansirane-na-politikata-za-klimata-plant-na-evropa-za-1-trln-evro
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200903STO86310/fondt-za-spravedliv-prekhod-pomoshch-za-adaptirane-km-zelenata-ikonomika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210517IPR04110/fond-v-razmer-na-17-5-mlrd-evro-gharantira-che-nikoy-niama-da-bde-izostaven
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210517IPR04110/fond-v-razmer-na-17-5-mlrd-evro-gharantira-che-nikoy-niama-da-bde-izostaven
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201113IPR91597/react-eu-doplnitelni-47-5-miliarda-evro-za-borba-s-posleditsite-ot-pandemiiata
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0197(COD)


Допълнителна информация
Повече информация за регионалната политика и политиката на сближаване
Съобщение за предварителното споразумение със Съвета относно Interreg (2.12.2020
г.) (EN)
Съобщение за предварителното споразумение със Съвета относно Фонда за
регионално развитие и Кохезионния фонд (8.12.2020 г.) (EN)
Изследване: Изоставащите региони в ЕС: ситуация и бъдещи предизвикателства
(октомври 2020 г.) (EN)
Изследване: Най-големите получатели на средства от общата селскостопанска
политика и кохезионните фондове във всички страни от ЕС (май 2021 г.) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/section/195/regional-and-cohesion-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652215
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652215
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf

