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 Спільна оперативна програма Чорноморського басейну 2014-2020 

Програма захисту басейну Чорного моря Black Sea Basin 2014-2020 є частиною прикордонного 
співробітництва Європейського Союзу в рамках Європейського інструменту добросусідства. 

Программа отримує фінансування Європейського Союзу в рамках Європейського інструменту 
добросусідства, а також фінансується з коштів Європейського фонду регіонального 
розвитку. Всі джерела фінансування можуть бути використані по обидві сторони зовнішнього 
кордону ЄС для реалізації спільних інтересів.  

Програма басейну Чорного моря ENI CBC 2014-2020 грунтується на попередніх відносинах 
плідної співпраці, Програма басейну Чорного моря ЄІСП ПКС 2007-2013, Відповідно до 
якого 62 проектів були відзначені і впроваджені в 8 країнах, розташованих навколо 
басейну Чорного моря, 

В результаті поєднання  аналітичного і консультативного процесів, програма басейну 
Чорного моря зосереджена на безлічі цілей і пріоритетів, що відображає конкретні 
обставини і вимоги країн, які представлені в таблиці нижче. 

Програма басейну Чорного моря ENI Прикордонне співробітництво 2014-2020 - Цілі і 
пріоритети: 

Загальна мета 

Поліпшення добробуту населення в причорноморському басейні за рахунок стійкого 
зростання і спільної охорони навколишнього середовища 

Конкретні цілі та пріоритети 

 Конкретна мета 1. Стимулювання бізнесу і приватного підприємництва в басейні 
Чорного моря 

o Пріоритет 1.1 Спільний розвиток бізнесу і підприємництва в сфері туризму і 
культурній сферах 

o Пріоритет 1.2 Збільшення прикордонних торговельних можливостей та 
модернізації в сільському господарстві і пов'язаних секторах 

 Конкретна мета 2. Сприяння координації охорони навколишнього середовища і 
спільного скорочення морського сміття в басейні Чорного моря 

o Пріоритет 2.1 Поліпшення спільного екологічного моніторингу 
o Пріоритет 2.2 Стимулювання загального підвищення обізнаності та спільних 

дій по зменьшення  скорочення річок і морського сміття 
o  

http://blacksea-cbc.net/programme/
http://blacksea-cbc.net/projects/our-projects/
http://blacksea-cbc.net/interactive-map/
http://blacksea-cbc.net/interactive-map/
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Основні регіони  

Наступні країни або NUTS II (або еквівалент) територіальні одиниці утворюють ядро 
відповідної території Програми басейну Чорного моря, як це визначено в програмному 
документі ENI CBC: 

 Румунія: Sud-Est 

 Болгарія: Severoiztochen, Yugoiztochen 

 Греція: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Фракія 

 Туреччина: TR10 (Стамбул), TR21 (Текірдаґ, Едірне, Киркларелі), TR42 (Коджаелі, 
Стамбул, Стамбул, Ізмір, Ялова), TR81 (Зонгулдак, Карабюк, Стамбул), TR82 
(Кастамону, Чанкири, Синоп), TR83 (Самсун, Стамбул, Стамбул, АМАС) і TR90 
(Трабзон, Орда, Гіресун, Риза, Стамбул, Гюмюшхан) 

 Росія: Ростовська область, Краснодарський край, Адигея республіка 

 Україна1: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запорожє  і Донецька область, Республіка Крим, 
Севастополь 

 Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан: Вся країна 

Карта території Програми 

 
Карта програми: регіони ЄС галузі співробітництва в темно-синього кольору, в інших областях співпраці в блідо-
блакитний. 
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НАШ ПРОЕКТ: «Стратегія нульових відходів - досягнення сприятливого 

екологічного статусу» ПРОЕКТ - BSB257 

Ведучий партнер проекту 

Ведучий партнер проекту Tekirdag Намік Кемаль університету (Туреччина)  

Партнерами є: 

 Рада з розвитку туризму в муніципалітеті Несебра БОЛГАРІЇ; 

 Українська Асоціація Захисту Моря від Забруднень (УКРМЕПА) УКРАЇНА; 

 Міжнародна асоціація «Civitas Georgica» (Сівітас) ГРУЗІЯ. 

Загальні завдання спільних дій 

Дії спрямовані на сприяння загального зниження: 

1) числа видимих (> 2,5 см) предметів для сміття на берегових лініях, включаючи 
пластмасу, знаряддя рибальства та сантехнічні вироби для сміття на берегових лініях; 

2) кількість елементів сміття на квадратний метр на морському дні, включаючи пов'язані з 
рибальськими предмети для сміття на морському дні до рівня 2012 року проти 2020 року в 
Одесі, в Україні; Бургас, в Болгарії, Гурія, в Грузії і Текірдаґ, в Туреччині. 

Конкретні цілі дій 

 Збирання та подальша утилізація морського сміття: 
1) Заплановане спільно з місцевими рибалками провести чотири (по одній в кожній 
країні) кампанії спрямованих на  збирання з морського дна як мінімум 1,5 тонни 
покинутих знарядь лову; 
2) Заплановане проведення чотирьох (по одній в кожній країні) «пляжних» кампаній з 
прибирання сміття з дітьми вікової групи 7-16 років та їх вчителями, з метою 
збирання які мінімум 0,5 тонн сміття вздовж берегової лінії пляжів. 

 Громадська обізнаність серед дітей: 40 початкових / середніх шкіл (15 з 
Туреччини, 5 з Болгарії, 10 з України, 10 з Грузії), 50 НГО (15 з Туреччини, 5 з 
Болгарії, 20 з України, 10 з Грузії) і 25 місцевих організацій засобів масової 
інформації (10 з Туреччина, 5 з Болгарії, 7 з України, 3 з Грузії) братиме участь у 
програмі екосистем освіти (EEP), яка вже почалася в ILMM-BSE проекту по екологічній 
просвіті та підвищенню обізнаності громадськості в Туреччині, Болгарії, Україні та 
Грузії. 
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Цільові групи дій 

Цільові групи дії є учні початкової та середньої шкіл  7-16 років вікової групи і їх вчителі, 
місцеві рибалки та місцеві громади 

Тривалість дії: 

Тривалість дії становить 24 місяців. 

Загальний бюджет проекту 

Загальний бюджет проекту (на 4 країни: Туреччина, Болгарія, Україна, Грузія) складає 
€ 872 118,00. 

Очікувані результати проекту 

Передбачувані результати включають в себе належне виконання законодавства щодо 
поводження з відходами, скорочення обсягів морського сміття на узбережжі та у акваторії 
Черного моря, поліпшення поведіки та свідомості жителів прибрежних територій, пов'язаних 
з утворенням та поводження з відходами (сміттям) від відпочиваючих та мешканців 
прибрежних територій, створення програми моніторингу, а також узгодженість відповідних 
ініціатив, сприяючи досягненню регіонального доброго екологічного стану на основі і 
керуючись, екологічними знаннями для досягнення максимального ступеня захисту 
екосистем, сукупно зі сталим покращенням якісті життя для громад. 

Основні напрямки діяльності проекту 

Основні напрямки діяльності включають в себе дії проектних заходів з управління, заходи по 
комунікації, що інтегрують діяльність і спільні заходи щодо зниженню кількості відходів. 

 

 
Спільна операційна програма басейну Чорного моря 2014-2020 

Редактор матеріалу: Університет Намік Кемаль 
Українська Асоціація Захисту Моря від Забруднень (УКРМЕПА) УКРАЇНА 

Дата публікації: 10 вересня 2018 року 
Спільна оперативна програма Чорноморського басейну 2014-2020, що фінансується Європейським Союзом в 

рамках Європейського інструменту добросусідства та країнами-учасницями: Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, 
Республіка Молдова, Румунії, Туреччина та Україна. 

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст даної публікації є 
виключною відповідальністю університету Намік Кемаль і жодним чином не може бути прийнятий як той, щоб 

відображає точку зору Європейського Союзу. 

 


