Годишен доклад на „Джаспърс“ за 2014 г.: Обзор
През 2014 г. „Джаспърс“ – резултат от партньорството между ГД „Регионална и
градска политика“ на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – продължи да
подпомага разработването на мащабни проекти за кандидатстване за безвъзмездно
финансиране по линия на структурните и Кохезионния фондове от името на 14
бенефициери, държави членки на ЕС (България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия,
Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия),
както и три страни кандидати (Бивша югославска република Македония, Сърбия и
Черна гора).
Изминалата година бе година на преход от старата политика за сближаване за
програмния период 2007-2013 г. към новия програмен период за 2014-2020 г.
Дейността на „Джаспърс“ включваше както довършителна работа за кандидатстване
по проекти за стария период, така и подготовка на проекти за новия програмен
период. Одобрените от Европейската комисия мащабни проекти през 2014 г.
обхващаха усвояването на средства за периода 2007-2013 г.
През 2014 г., Комисията даде своето одобрение по 79 заявки за финансиране на
големи проекти спрямо 86 през 2013 г., с общ размер на инвестициите от близо 1,5
млрд. евро, от които над 1 млрд. евро под формата на безвъзмездно финансиране от
ЕС.
Общият размер на инвестиционните разходи по мащабни проекти, подкрепени от
„Джаспърс“ и одобрени от Комисията в периода 2007-2014 г., възлиза на 66,4 млрд.
евро като от тази сума безвъзмездната помощ от ЕС е 38,9 млрд. евро.
През 2014 г., „Джаспърс“ въведе функцията за независим преглед на качеството
(IQR) и доразви своя център за работа в мрежа и за компетенции като целта бе
разпространение на знания и обмен на водещи практики сред бенефициерите.
С оглед създаването на капацитет и дейностите за обмен на знания, през юли 2014
г. заработи нов интернет портал с платформа за работа в мрежа
(www.jaspersnetwork.org) в помощ на участниците в „Джаспърс“.
Наред с това, през 2014 г. бе сформирано и ново звено за управление на качеството,
което да следи за приемствеността и високото качество в услугите, предлагани от
„Джаспърс“.
За повече информация относно дейността на „Джаспърс“, моля, разгледайте “Годишн
доклад на „Джаспърс” за 2014 г”. (www.jaspers-europa-info.org) и “Годишен доклад на
„Джаспърс”
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2014
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